
Als hunner één



UITGAVEN VAN DE WERKGROEP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE

ZENDING EN OVERZEESE KERKEN

KLEINE REEKS 

Redactie: Dr. Th. van den End, dr. A.Th. Boone, dr. A.G. Hoekema, dr. Chr.G.F.

de Jong, dr. H. Reenders. 

In deze reeks zijn de volgende uitgaven verschenen:

1. A.G. van der Klift-Snijder, ‘Geroepen, gezonden en gezegend’. Memoires van
een zendelingsvrouw in Zuidoost-Celebes. Bewerkt door dr. Chr.G.F. de Jong.
1996.

2. ZGKN/100. Een bundel opstellen over de Zending van de Gereformeerde
Kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de
Synode van Middelburg 1896. Onder redactie van dr. P.N. Holtrop. 1996.

3. Twee eeuwen Nederlandse zending 1797-1997. Twaalf opstellen. Onder
redactie van dr. Th. van den End, dr. Chr.G.F. de Jong, dr. A.Th. Boone en dr.
P.N. Holtrop. 1997.

4. Hervormd in Sint-Petersburg 1717-1927. Verkenningen van de geschiedenis
van de Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Onder redactie van dr.
P.N. Holtrop, drs. Th.J.S. van Staalduine en G. Brinkman. 1999.

5. Ype Schaaf, Verteren op eigen wijze. De communicatie van het Evangelie in
Franssprekend Afrika en de rol daarbij van de uitgeverij CLE. 2001.

6. Als steeds Uw Samuel. Brieven van ds. S.A. van Hoogstraten, op Java 1927-
1945. Bewerkt door Renée van Hoogstraten. 2001.

7. Pelter. Brieven van Henk Visch en Cor Tonsbeek uit Bali, 1948-1971. Be-
werkt door dr. Th. van den End. 2003.

9. Holland Mission. 150 Years Dutch Participation in Mission in Egypt. Edited
by Huub Lems. 2005.

10. Een vakkracht in het Koninkrijk. Kerk- en zendingshistorische opstellen.
Onder redactie van dr. Chr.G.F. de Jong. 2005.

11. Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van
Hendrik Bergema. Onder redactie van Ineke Bergema en Chris de Jong. 2006.

12. Als hunner één. Brieven van Piet en Jet Middelkoop, West-Timor, 1922-

1942. Bewerkt en van een inleiding voorzien door dr. Chr.G.F. de Jong. 2006.



Als hunner één

Brieven van Piet en Jet Middelkoop 

West-Timor, 1922-1942

Bewerkt en van een inleiding voorzien door 

dr. Chr.G.F. de Jong

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer
2006



Ontwerp omslag en kaart van West-Timor en omliggende eilanden: 

ir. M.C. de Jong

ISBN-13: 978 90 239 2151 6

ISBN-10: 90 239 2151

NUR 712

Trefwoorden: theologie, geschiedenis, kerkgeschiedenis, antropologie, taalkunde

© 2006 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm

of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Inhoud

Voorwoord vii

Verantwoording xi

Inleiding 1

Brieven

1922 47

1923 65

1924 91

1925 131

1926 153

1927 169

1928 199

1932 209

1933 223

1934 243

1935 273

1937 301

1938 305

1940 317

1942 325

Bijlagen

Hulppredikers en predikanten in West-Timor van 1800 tot 1950 339

Glossarium 345

Afkortingen 351

Bibliografie algemeen 353

Bibliografie P. Middelkoop betreffende Timor 359

Archiefstukken 367

Registers 369

Fotokatern 395

Kaart van West-Timor en omliggende eilanden 403

Index van de kaart van West-Timor en omliggende eilanden 404





Voorwoord

Wat was ik jong en onervaren toen ik in 1954, net drie maanden getrouwd, voor

het eerst mijn schoonouders ontmoette. Op het eiland Timor was dat. Dáár waar

zij 32 jaar geleefd en gewerkt hadden. Ik was nog zo heel erg Hollands in

gedachten en activiteiten: huis inrichten, huwelijkscadeaus uitpakken, wennen

aan m’n man …

Daar stonden ze opeens, die twee, popelend om ons zo gauw mogelijk in te

wijden in het leven op Timor, hun Timor. Herman hun zoon, nu ook mijn man,

was er wel geboren hoog in de bergen maar ook hem vonden ze niet voldoende

toegerust om zijn werk als arts naar hun goeddunken te vervullen. De verhalen,

de voorbeelden en adviezen overdonderden me. Ik had er geen idee van dat zij

al hun aandacht, energie en tijd in al die jaren, zeer gericht, aan de mensen van

dit eiland hadden gegeven.

Ze waren uitgegaan als hulpprediker en zijn vrouw, begerig om het evangelie

te verkondigen onder de “heidenen”. Voor mijn schoonmoeder betekende dat

werken met vrouwenverenigingen, met de echtgenotes van de inheemse evan-

gelisten en onderwijzers. Ook waren er wel tien tot twaalf pleegkinderen en

schoolkinderen in hun huis, die naast werken in het huishouden ook veel

leerden: naaien, koken, tuinieren, aan tafel bedienen, op het theeblaadje een

schoon kleedje leggen!!, hygiëne enz. Haar dagen waren ermee gevuld en in haar

brieven lezen we van goede ervaringen met deze jonge mensen maar ook van

veel teleurstellingen. Vaak leek een meisje of jongen zo’n veelbelovende pupil

en dan opeens: diefstal of ongewenste zwangerschap van nietverloofde meisjes.

Beider zorgen hierover legden ze in gebed neer bij hun Heer. In hun brieven

staat dan: “Hier denkt men zo anders over deze zaken”.

Mijn schoonvader zocht vanaf het begin naar manieren om het evangelie zó te

brengen dat het de harten van de animistische Timorezen zou raken. Intense

studie van adat, geloof, geschiedenis van dit volk, maakten van de hulpprediker

gaandeweg ook een antropoloog en taalkundige.

De Timorezen zeggen: “Bapa Middelkoop heeft onze taal, onze oergeschiedenis,

ons geloof neergeschreven. Hierdoor heeft hij ons aanzien gegeven in de grote

wereld. Wij, in aantal een klein volk, voelen ons nu gekend”. Zij koesteren zijn

nagedachtenis en spreken met ontzag over hem: “Hij heeft onze stammen

bijeengebracht in geloof, hij riep ons zoals een herder zijn karbouwen fluit”. Bij

zijn afscheid in 1957 werd hem dan ook een benen herdersfluit aangeboden. Hoe

zag hij zichzelf? Laat ik een voorbeeld geven uit ons leven: In 1968 schreef hij

als opdracht in een door hem geschreven boek, getiteld: Migratie van Timorese

Bevolkingsgroepen: 
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Voor Herman en Cor van een luisterende zendeling-bijbelvertaler. 

leerling der Timorezen en hun tolk. 

Vader

In de loop der jaren groeiden mijn bewondering en respect voor deze mensen

en voor mijn schoonvader’s werk in het bijzonder.

Een reis over West-Timor in 2005 werd voor mij een soort bedevaart. In de

kleinste dorpen en meest afgelegen plekken hoorde ik: “Bapa Middelkoop? Bent

U de schoondochter? Dan bent u óók onze familie, welkom welkom”. Hoeveel

handen heb ik niet gedrukt, hoeveel cadeaus kreeg ik niet, hoeveel omhelzingen

met neuszoenen (stevig de neuzen tegen elkaar en even een snuif!). Overal

kwamen de mensen verhalen en anekdotes vertellen. Hoe hij hen boekjes gaf

die nu in de veilige kisten liggen en nooit uitgeleend worden; hoe ze gedoopt

waren door hem; hoe boos moeder kon zijn (“het cement van de vloer barstte

als ze kwaad was!”); hoe het ging regenen als hij erom bad ... Ik kijk en luister

en luister. In een dorp waar ze me twee dagen verwend hebben, staat bij het

afscheid opeens een groep mannen en vrouwen me toe te zingen. Plechtig en

gedragen klinken hun stemmen, ze zingen uit het hoofd de geestelijke liederen

en psalmen, die vader in het Timorees vertaalde. Ik herken de klanken en

melodieën. Ik zie hun, mij zo dierbare, Timorese gezichten met een wat door-

dringende, haast stugge blik, de zwarte kroesharen ... Ik huil en kan niets zeggen.

Ik denk alleen: “waarom valt dit mij ten deel en niet vader en moeder?”

In Soé bezoek ik hun tweede en laatste huis op Timor. Het is onveranderd

gebleven als monument van de koloniale bouwstijl op deze eilanden: bepleister-

de palmbladstelen als muur, vloeren van cement en het dak, vroeger bedekt met

gras, is nu van zink. Ik loop door de kamers en kijk naar de tuin. De meeste

ramen hebben geen glas maar houten luiken en de vloer glimt van het vele

dweilen. De tuin van mijn schoonmoeder vol bloemen en groenten. De studeer-

kamer staat open. Hier zat mijn schoonvader dag aan dag vanaf ’s morgens 7

uur, na het eerste Indische kopje koffie. Hier ontving hij zijn tolken die met hem

de artikelen en de bijbelstukken doornamen en hem corrigeerden. Met ijzeren

discipline werkte hij door aan zijn levenswerk, dat eigenlijk nooit afkwam. Ook

later in Nederland niet: altijd nog meer publiceren, altijd meer corresponderen

met wetenschappers over de hele wereld. Ik sta in die open deur en kijk. Een

volkomen lege, zeer schone kamer. Geen stoel, geen bankje. Ik doe een stap

terug. De huidige bewoner, een naar hier geëmigreerde Javaan vertelt: “Dit is

onze gebedsruimte”. Een privé-moskeetje dus, denk ik, waar Allah vier keer per

dag aanbeden wordt ...

’s Avonds in bed herlees ik de brieven vanaf 1922. Na deze reis begrijp ik ze

beter.

En nu ligt hier dit boek met hun zeer persoonlijke brieven, gestuurd naar de

familie in Nederland. Het maakt dat ik me trots voel en blij. De Timorezen
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weten wel van zijn werk, maar nu kan dit alles ook in wijdere kring bekend

worden.

Mijn wens voor de toekomst is: Laat de band tussen de Atoni Pah Meto –

Mensen van het Droge Land – en de kleinkinderen en achter-kleinkinderen van

Jet en Piet Middelkoop niet verbroken worden.

Cornelia Middelkoop-Koning

Oegstgeest zomer 2006
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Verantwoording

Deze verzameling brieven kan gezien worden als een ego-document dat ons

tevens verrijkt met uiterst belangrijke gegevens over de cultuur en religie van

West-Timor, Indonesië. Ze is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt

een schets gegeven van leven en werken van Pieter (Piet) Middelkoop (1895-

1973), die met zijn echtgenote Henriette (Jet) Clasina Middelkoop-De Zwart

(1896-1983) vele jaren in West-Timor woonde en werkte. Het tweede deel bevat

een chronologisch geordende selectie uit hun brieven. Deze brieven, waaronder

ook enkele bijgesloten doorslagen van voor het Kerkbestuur te Batavia bestemde

officiële werk- en reisverslagen, waren geschreven aan de ouders van Jet, ds.

Herman de Zwart en Neeltje de Zwart-van Aardenne, en aan haar broer Henk

de Zwart en haar zus Dien de Zwart. Na de dood van de beide eersten waren ze

steeds gericht aan haar broer en zus. Slechts bij uitzondering schreven Piet en

Jet aan een ander familielid. 

In het derde deel is een aantal bijlagen opgenomen, met onder andere een lijst

van op West-Timor betrekking hebbende publicaties van Middelkoop, en een

lijst van andere stukken voor zover daarnaar in de documenten en de voetnoten

wordt verwezen.

De opgenomen documenten zijn uitsluitend afkomstig uit het nagelaten archief

van Piet en Jet Middelkoop en bestrijken de periode van 1922 tot begin 1942.

Gedurende verlofperioden (1928-1929 en 1935-1937) werd uiteraard niet gecor-

respondeerd, terwijl ook uit de jaren 1930, 1931, 1939 en 1941 correspondentie

ontbreekt. Reeds tegen het eind van de jaren dertig werden de contacten moei-

zamer en de brieven navenant spaarzamer; na de Japanse inval was contact met

Nederland geheel onmogelijk, terwijl na de oorlog de correspondentie met de

familie in Nederland niet werd hervat. Het archief is ongeïnventariseerd. Alle

in de noten en bijlagen vermelde archiefstukken en bronnen waarbij geen vind-

plaats vermeld staat, zijn uit dit archief afkomstig. Betreffende de vooroorlogse

periode is het chronologisch geordend, voor de periode na de oorlog zijn de

brieven per onderwerp gebundeld.

De documenten zijn zodanig geselecteerd dat enerzijds een zo goed en volledig

mogelijk beeld wordt geschetst van het dagelijks leven en werken van een

hulpprediker en bijbelvertaler en zijn gezin op het vooroorlogse Timor, terwijl

anderzijds getracht is herhalingen en overbodige uitweidingen te voorkomen. 

De spelling, zowel van het Nederlands als van het Maleis, is ongemoeid gelaten.

Wat het Maleis betreft, betekent dit dat de oude oe, tj, dj en j, waarvoor in het

huidige Indonesisch resp. u, c, j en y gebruikt worden, gehandhaafd zijn. Om

verwarring bij de lezer te voorkomen, is deze oude spelling eveneens gebruikt

in die delen die van de hand van de bewerker zijn, zoals de Inleiding, de

opschriften van de documenten, de voetnoten en de bijlagen. Van Soé komen
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in deze vrijwel allemaal met de hand geschreven brieven meerdere schrijfwijzen

voor: SoE, Soë, Soé en Soè. Soms is duidelijk wat bedoeld is, zoals in het geval

van SoE, maar in de overige gevallen is het vaak niet duidelijk. SoE is gehand-

haafd, maar verder is overal consequent Soé gebruikt, welke keus gesteund

wordt door het feit in de weinige getypte documenten in het archief onverander-

lijk Soé voorkomt. Wat betreft de clannaam Oèmatan geldt hetzelfde probleem.

Hier is het “Oimatan” van de Regeringsalmanak gepasseerd ten gunste van de

schrijfwijze die Middelkoop hanteert in zijn artikel “A Timorese Myth”. Ook

de oude naam Savoe is gehandhaafd in de plaats van het modernere Saboe en

Sabu.

Kleine verschrijvingen zijn stilzwijgend gecorrigeerd. Waar misverstand of

onduidelijkheid dreigde, zijn afgekorte woorden opgelost. Gangbare en evidente

afkortingen zijn ongewijzigd gelaten en worden voor zover nodig in een bijlage

aan het eind van dit boek toegelicht. Wat in de originele brieven onderstreept

is, is hier gecursiveerd weergegeven. Drie kaststreepjes – – – geven een wegge-

laten gedeelte aan, drie puntjes ... in de brieven zijn origineel. 

Gedeelten die door de bewerker weggelaten zijn, handelen in vrijwel alle

gevallen over huiselijke omstandigheden en familieaangelegenheden, die voor

de moderne lezer niet interessant en voor een goed begrip van werken en leven

van Piet en Jet Middelkoop op Timor overbodig zijn. Wanneer bepaalde

passages wel interessant en van belang doch onnodig breedvoerig en gedetail-

leerd zijn of vol herhalingen staan, zijn ze weggelaten en vervangen door een

tussen vierkante haken [] geplaatste samenvatting. In enkele gevallen wordt een

brief voorafgegaan door een inleiding of toelichting van de hand van de bewer-

ker. Die staat niet tussen vierkante haken. Waar nodig zijn van in de brieven

genoemde personen in een voetnoot biografische gegevens opgenomen. Deze

gegevens staan vermeld bij het eerste voorkomen van de betreffende naam. Men

raadplege hiertoe eventueel het personenregister.

In de noten zijn verkorte titels van boeken, artikelen en archiefstukken gebruikt.

Voor de volledige titels raadplege men de bijlagen.

Middelkoop duidt een fettor, radja, goeroe, Inlands leraar en oetoesan Indjil

soms aan met zijn woon- of standplaats. Dat betekent dat zowel “de Inl. leeraar

Kapan” als “de Inl. leeraar te Kapan” voorkomen en op dezelfde persoon duiden,

namelijk de Inlands leraar die te Kapan stond. Zo ook de “fettor Noenbena”,

waarmee het hoofd van de plaats Noenbena bedoeld is. Hiervoor raadplege men

eveneens de registers.

Tot slot spreekt de bewerker zijn dank uit aan dr. Th. van den End, dr. A.G.

Hoekema en dr. H. Reenders voor hun bereidheid het manuscript door te nemen

en van commentaar te voorzien.
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Inleiding

Biografische gegevens

Pieter (Piet) Middelkoop werd op 6 juli 1895 te Amsterdam geboren als zoon

van Roeland Jan Middelkoop en Alberdina Johanna van der Made. Hij overleed

te Driebergen op 1 maart 1973. In Amsterdam volgde hij de Hogere Burger-

school (HBS) en de Openbare Handelsschool, en vanaf 1915 de Nederlandse

Zendingsschool die tijdens zijn studie van Rotterdam naar Oegstgeest werd

verplaatst (1917). 

Piet’s echtgenote, Henriette (Jet) Clasina de Zwart, werd geboren op 19 oktober

1896 en overleed op 30 september 1983. Haar vader was ds. Hermanus Johannes

de Zwart, die leefde van 22 mei 1862 tot 7 november 1932 en op het moment

van zijn emeritaat in 1926 Hervormd predikant te Scheveningen was.  Haar1

moeder was Neeltje van Aardenne, die leefde van 27 juli 1859 tot 3 mei 1930.

Haar zuster was Ardina (Dien) Cornelia de Zwart, die was geboren op 4 novem-

ber 1899 en stierf op 17 april 1989. Haar broer was Hendrik (Henk) de Zwart.

Hij werd geboren op 10 december 1897. In 1923 werd hij kandidaat in Friesland

en in 1925 hulpprediker in het Groningse Uithuizen. In 1926 werd hij beroepen

in Wirdum (Groningen) en in 1947 te Asch (Betuwe). In 1963 volgde zijn

emeritaat, waarna hij op 6 juni 1977 stierf. Toen Henk predikant in Wirdum

werd, trok Dien bij hem in. Na het emeritaat trokken De Zwart sr. en zijn vrouw

bij hun zoon en dochter in Wirdum in, waar ze tot hun dood bleven. De Zwart

werkte nog enige tijd als geestelijk verzorger in het Diaconessenhuis in Groning-

en. Beiden werden in Wirdum begraven.

Piet en Jet trouwden op 12 mei 1922. Ze hadden elkaar leren kennen toen Piet

de zendingscursus te Oegstgeest volgde. Hier leerden ze ook Hendrik Kraemer2

kennen, bij wie ze lessen Maleis volgden en met wie ze vele jaren contact

1 Zie “In Memoriam Ds H.J. de Zwart”. 
2 H. Kraemer; 1888-1965; 1905-1911 studie Zendingsschool te Rotterdam; 1911-1921

studie Indonesische taal- en letterkunde aan de RU Leiden, in opdracht van het Neder-
lands Bijbelgenootschap (NBG); 1921 promotie te Leiden; 1921 vier maanden studie Al
Azhar universiteit te Kaïro; 1922-1936 werkzaam op M.-Java namens het NBG; studie
van Javaanse en islamitische cultuur; 1928 aanwezig op de tweede wereld-zendingscon-
ferentie te Jeruzalem; 1934 voorzitter van het College van Curatoren van de Hogere
Theologische School te Buitenzorg; 1936-1937 in dienst van de Int. Zendingsraad (IMC)
ter voorbereiding van de derde Wereldzendingsconferentie te Tambaram in 1938, schreef
hiervoor The Christan Message in a Non-Christian World (1938); 1937-1948 hoorleraar
te Leiden in de godsdienstgeschiedenis; 1938 aanwezig op de Tambaram-conferentie;
1942 geïnterneerd in Sint-Michielsgestel; 1945 betrokken bij de oprichting van de PvdA;
1948 betrokken bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam; 1948-
1955 directeur van het Oecumenisch Instituut van de Wereldraad, Château de Bossey bij
Genève.
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onderhielden. Na een talenpracticum van een semester in Hamburg, vertrok het

jonge echtpaar begin augustus 1922 naar Indië. Zoals gebruikelijk in die dagen,

werd het eerste deel van de reis per trein afgelegd. Deze voerde hen via Duits-

land en Zwitserland naar Genua. Op 15 augustus verlieten ze aan boord van de

J.P. Coen de haven van Genua, op weg naar Indië. Na een bezoek aan Colombo

op Ceylon arriveerden ze op 3 september in Sabang, op de westpunt van

Sumatra. Na een tussenstop in Singapore kwamen ze op 7 september 1922 in

Batavia aan. Na een maand reisden ze verder en kwamen op 18 oktober op

Timor aan, waar ze zich in Kapan vestigden, een gehucht in de bergen van West-

Timor ten oosten van Koepang. 

De brieven verhalen in de eerste plaats van Piet’s reizen en bezoeken aan de

dorpen in West-Timor en soms daarbuiten, zijn contacten met zowel Europese

als Indische collega’s en met de predikant-voorzitter van de Indische Kerk te

Koepang. Jet schepte er zichtbaar genoegen in zo gedetailleerd en zorgvuldig

mogelijk te berichten over het dagelijks leven in Kapan en over allerlei ander

“klein nieuws”, waarbij ze de mensen in haar omgeving niet ontzag. Beiden

hanteerden daarbij een onderhoudende, gemakkelijke stijl, die niet snel verveelt.

Regelmatig weerkerende onderwerpen zijn het huiselijk leven, de opvoeding

van zoon Herman, geboren in 1923, het toch zo treurige lot van de vrouw van

de radja Molo,  de predikant-voorzitters en de collega-hulppredikers en hun3

echtgenotes. Jet schreef ook over de reizen en overige werkzaamheden van Piet,

waarvan ze zich nauwkeurig op de hoogte hield. Ze heeft hem overigens slechts

zelden op zijn reizen vergezeld. 

Middelkoop’s correspondentie, althans voor zover die zich thans in het privé-

archief van de familie Middelkoop bevindt, bevat uitvoerige theologische

uiteenzettingen en bespiegelingen over zijn werkwijze en motivatie – een zeld-

zaamheid onder deze categorie kerkelijk werkers, die meestal meer uit doeners

dan uit denkers bestond. Het uitzonderlijke van deze briefwisseling is enerzijds

dat Middelkoop al vroeg besefte op Timor een levenstaak te hebben en zich met

alle energie die in hem was aan zijn taak wijdde, anderzijds dat hij correspon-

deerde met twee theologen: zijn schoonvader en zijn zwager waren immers

beiden predikant, waarvan de eerste bovendien uit hoofde van zijn functie goed

bekend was met de omstandigheden van kerk en zending in Indië. Doordat ds.

De Zwart sr. van 1916 tot 1917 lid was van de redactie van De Zendingsbode

van Tjiandjoer en Tjigelam, het orgaan van de afdeling Den Haag en Scheve-

ningen van de Nederlandse Zendingsvereniging (NZV), en nadien voorzitter van

het NZV-bestuur (1918-1928),  kende hij veel hulppredikers en zendelingen in4

Indië persoonlijk, althans voor zover die aan de Zendingsschool in Rotterdam

3 Genaamd Poetri Louise Manoeboeloe. Ze was de dochter van Manek (radja) Semuel
Izak Manoeboeloe van Korbafoe op Rote, die regeerde van 1877 tot 1922 (met dank aan
D. Tick). Ze waren gehuwd te Adjobaki op 22 juni 1919.

4 Van den End, Zendingsvereniging, 688. 
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en Oegstgeest hun opleiding genoten hadden, wat met verreweg de meesten het

geval was. Ook ds. Henk de Zwart kende een aantal van hen. 

Deze omstandigheid hield echter tevens onvermijdelijk in dat Middelkoop en

zijn vrouw zich soms in een wat ongemakkelijke situatie bevonden, die hen

beperkingen oplegde in hun berichtgeving. Soms was er zelfs sprake van een

wat gespannen toon. Om een voorbeeld te noemen: gedurende enige jaren leef-

den Piet Middelkoop en zijn collega Richard van Alphen  in onmin met een an-5

dere hulpprediker, Frits van de Wetering  – niet meer dan een kwestie van bot-6

sende karakters. In huize De Zwart was men goed met deze situatie op de hoogte

en met name Henk koos de kant van Van de Wetering tegen zwager Piet. Ook

toen het begin jaren dertig tussen de hulppredikers Van Alphen en De Rooy7

enerzijds en Middelkoop anderzijds niet langer boterde, was er weinig dat hier-

over in Wirdum onbekend bleef.

Land en volk van West-Timor 

Het eiland Timor behoort tot de Kleine Soenda-eilanden. Het Nederlandse deel,

West-Timor, was en is arm, kaal en bergachtig, de bevolking leefde als semi-

nomaden. Het land was dun bevolkt en de weinige kampongs lagen verscholen,

zodat men uren kon gaan zonder iemand tegen te komen. Door eeuwen van

shifting cultivation, waarbij stukken bos werden afgebrand en als landbouw-

grond in gebruik genomen om na enkele jaren weer aan de natuur te worden

teruggegeven, waren begin twintigste eeuw de meeste bossen verdwenen, behal-

ve in moeilijk toegankelijke streken, zoals de hellingen van de Goenoeng Moetis

(Witte Bergen), het hoogste bergmassief van West-Timor. De meeste waterbron-

nen waren opgedroogd, zodat grote delen van het land droog en onvruchtbaar

waren. Hongersnoden waren niet zeldzaam. In de regentijd hadden onweer,

zware regens en storm vrij spel. Dan veranderden rivieren in wilde modderstro-

men en kwamen er regelmatig aardverschuivingen voor, die bruggen en wegen

vernielden en paden onbegaanbaar maakten. Wanneer de rivier de Noilmina, die

vanuit het binnenland naar het zuiden stroomde, buiten haar oevers trad, was

de belangrijkste verbindingsweg tussen Soé en Koepang dagen, soms weken

5 Richard van Alphen; 1901-1958; zendingsopleiding; 1925 hulpprediker te Koepang
(Timor); 1926 te Tjamplong (Timor); 1933 te Tondano (N.-Celebes); 1946-1948 docent
STOVIL te Soé; 1949-1950 docent Midd. Theol. School te Soé; 1950-1951 te Bogor
(Buitenzorg, W.-Java); daarna in Nederland; docent te Seroei (Nw.-Guinea).

6 F.H. van de Wetering; 1896-1962; zendingsopleiding; 1919 hulpprediker te Tjamplong
(Timor); 1920 hulpprediker-opleider STOVIL te Baä (Rote); 1923 idem te Koepang;
1926 tevens wnd. predikant te Koepang; 1927 hulpprediker te Tomohon (Min.); 1928-
1933 burgemeester van Manado (Min.); 1933-1938 burgemeester van Palembang (Sum.);
1939-1941 majoor; 1942 geïnterneerd; 1945-1947 hoofdambtenaar Binnenlands Bestuur
in Ned.-Indië; 1948-1962 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de CHU.

7 M.H. de Rooy; 1899-1945; zendingsopleiding; 1931 hulpprediker te Koepang t.b.v.
predikant; 1934 hulpprediker te Larat (Tanimbar-eilanden); 1939 hulpprediker t.b. te
Koepang; 1942 geïnterneerd.
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afgesloten. In economisch opzicht was deze uithoek van de Indische archipel

arm en onbeduidend; de export van bijenwas, vee en hout was van weinig

betekenis. 

Wegen werden slecht onderhouden; meestal werd er alleen aandacht aan ge-

geven als ze onbegaanbaar geworden waren en reizende ambtenaren er hinder

van ondervonden. Buiten de regentijd waren eerst Soé en later ook Kapan per

auto vanuit Koepang bereikbaar. Voor het overige reisde men te paard, te voet

of per draagstoel.

In etnolinguïstisch opzicht is Timor, of Pah Meto (Droog land) zoals de inheem-

se naam luidt, zeer heterogeen. Op het gehele eiland werden en worden enkele

tientallen talen en dialecten gesproken, waarvan de meeste in het oostelijke

(voorheen Portugese) deel.  De in numeriek opzicht dominante autochtone groep8

in West-Timor zijn de Atoni Pah Meto (Mensen van het Droge Land) of Dawan.

Hun taal was het Atoni, tegenwoordig het Dawan en het Meto genoemd, of ook

wel het Timorees. In het koloniale West-Timor bewoonden de Atoni’s de

onderafdelingen Zuid-Midden-Timor, Noord-Midden-Timor, Tjamplong en

Koepang. Daarnaast waren er opWest-Timor Beloenezen in de onderafdelingen

Beloe en Noord-Midden-Timor, een aantal Koepangers en wat verspreid

wonende migranten van de eilanden voor de kust en elders.9

Over de geschiedenis van Timor is weinig bekend. De voorouders van de hui-

dige bevolking arriveerden waarschijnlijk op het eiland in de periode tussen

4.000 en 1.500 voor Christus, ten tijde van de grote volksverhuizingen in Zuid-

oost-Azië. Deze mensen woonden in lopo, lage met gras bedekte hutten zonder

wanden waarvan de daken bijna tot op de grond reikten, en legden zich toe op

de teelt van maïs en op het houden van honden en varkens. Later kwamen hier

de rijstteelt, karbouwen, kippen en ander vee bij.  Bij hun komst verdreven of10

onderwierpen ze een oudere bevolking van jagers-verzamelaars, over wier

herkomst weinig of niets bekend is. Volgens Kruyt, wiens observaties zich wel-

iswaar beperkten tot Celebes doch welk eiland te maken had met dezelfde pre-

historische migrantenstromen als de Kleine Soenda-eilanden, waren deze jagers-

verzamelaars oorspronkelijk uit Melanesië of Polynesië afkomstig.  In West-11

8 Schulte Nordholt, Het politieke systeem, hfdst. I; Fox, “Tracing”, passim; Grimes, Guide,
5-9, 33-55.

9 Op Oost-Timor komen enkele tientallen etnolinguïstische groepen voor. in West-Timor
zijn de Atoni’s (Dawan) het talrijkst. Fox, “The transformation”, 139. Zie ook Volkstel-
ling 1930, 23.

10 Over het politieke system der Atoni’s, zie Schulte Nordholt, Het politieke systeem, dl 2. 
11 Bovendien kende Kruyt Timor uit eigen aanschouwen. Kruyt, “De Timoreezen”, waarin

hij o.m. de besnijdenis van jongens behandelde (door Middelkoop nergens vermeld), en
idem, “Verslag”; over de theorie van Kruyt betreffende de prehistorische migratie, zie
Kruyt, “De Bewoners”. Bellwood, “Southeast Asia” en Tryon, “Proto-Austronesian”, 34-
35, bevestigen in grote lijnen Kruyt’s veronderstellingen. Zie ook het werk van dr.
P.C.V. van Stein Callenfels, voor de oorlog adviseur voor prehistorische aangelegenhe-
den van de Oudheidkundige dienst in Ned.-Indië, die Kruyt van advies diende en hem
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Timor zijn restanten van deze oudste beschaving teruggevonden aan de voet van

de Goenoeng Moetis, welk gebied waarschijnlijk al meer dan 10.000 jaar

bewoond is.  12

Zo schaars als de concrete gegevens over de prehistorie zijn, zo overvloedig zijn

de verhalen en legenden over de herkomst van de huidige bevolking, met name

van de hoofdengeslachten. Er zijn er die verwijzen naar de Goenoeng Moetis

als de plaats waar de eerste voorvader uit de bovenwereld, i.e. het land der

voorvaderen, soms ook de “oude kampoeng” genoemd, is neergedaald. De top

van de Goenoeng Moetis was tevens de verblijfplaats der doden, een plaats die

voor stervelingen taboe was.  De eerste voorvader werd vereerd als de neno13

anan (stamvader). De term duidde in de dagen van Middelkoop ook op een nog

levende Timorese vorst aan wie krachtens zijn afstamming van die stamvader

bovennatuurlijk macht was gegeven en die daaraan een bijzonder gezag en bij-

zondere positie in de samenleving ontleende. Ook de temoekoen (kampong-

hoofd) van Poet’ain in het landschap Amanatoen was naar lokaal besef uit de

bovenwereld afkomstig en werd op dezelfde wijze aangesproken.  In het dorp14

Oi Poela in Tjamplong en ook op sommige plaatsen in Molo tekende Middel-

koop verhalen op over Sonba’i, de neno anan van het gelijknamige hoofdenge-

slacht, waaruit veel temoekoen en andere hoofden werden gerekruteerd. Ook

Sonba’i was, volgens de legende, uit de bovenwereld op aarde neergedaald.

Omdat Middelkoop in Noenkolo, de residentie van de vorst van Amanatoen15

aan de zuidkust, de overlevering vond dat de neno anan van overzee kwam,

waar de bovenwereld geacht werd zich te bevinden, veronderstelde hij dat een

overzeese herkomst ook voor andere eerste hoofden van West-Timor (en Oost-

Timor) en hun familie waarschijnlijk was. Dat sloot niet alleen aan bij soortgelij-

ke verhalen die elders in de Grote Oost worden aangetroffen, maar ook bij de

moderne wetenschappelijke veronderstellingen over prehistorische migranten-

stromen in het gebied.  16

De landstaal van West-Timor valt weliswaar in meerdere dialecten uiteen, maar

de gebruikers konden elkaar wel verstaan. Voor het welslagen van het vertaal-

werk van Middelkoop was dit een zeer belangrijke factor, daar wat hij in het

Atoni schreef door vrijwel de gehele bevolking van West-Timor gelezen –

voorzover die kon lezen – en op alle volksscholen gebruikt kon worden. De

situatie elders in de residentie was in dit opzicht veel minder gunstig. Indisch

de beginselen van het archeologisch onderzoek bijbracht. Div. stukken in ARvdZ,
106A/VII/V. Zie ook “Wetenschap, Kunst en Industrie”.

12 Bellwood, “Southeast Asia”.
13 Krayer van Aalst, “Voor ons is de hemel op aarde gekomen”, 28. 
14 Middelkoop, “Iets over Sonba’i”, 83; Van Alphen, “‘Hongersnood’”, 126-128. 
15 Genaamd Kola Banoe Naik.
16 Middelkoop, “Iets over Sonba’i”, 83; zie ook Middelkoop, “Neno”; Middelkoop, “Rem-

arks”.
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predikant Joh. Groot,  die op Rote vanaf 1937 eveneens het gebruik van de17

landstaal (bahasa daerah)  in de kerk trachtte te bevorderen, faalde hierin juist

door de betrekkelijk grote verscheidenheid en onderlinge verschillen der

dialecten op het eiland en door de naijver der gebruikers ten aanzien van de

vraag welk dialect als “kerktaal” de voorkeur verdiende. Bovendien had op het

kleine Rote het Maleis al op grotere schaal ingang gevonden dan op het vaste-

land van West-Timor, al werd er nog wel in de landstaal gepreekt.18

De traditionele religie en adat 

De traditionele religie van de Atoni had een onbekend aantal goden en geesten.

De drie belangrijkste, aan wie de Atoni hun ritmisch gereciteerde gedichten en

andere teksten opdroegen, waren Oesif (Oeis) Neno, Oesif (Oeis) Nitoe en Oesif

(Oeis) Pah. Oesif Neno (Heer des Hemels) was de hoogste, de schepper van het

universum, de volmaakte en almachtige god. Als zodanig was hij het centrum

van de traditionele religie. Belangrijk was ook Oesif Pah (Heer van het Land),

ook Pah Toeaf genoemd. Dit was een gevreesde, met de landbouw verband

houdende geest, die in een boom of bij een rotsblok verbleef en geacht werd de

mensen schade te berokkenen.  Oesif Neno en Oesif Pah werden betrokken bij19

tal van kwesties, uiteenlopend van het aanwijzen van de schuldige(n) van een

misdrijf tot de ontginning van een nieuwe akker en (in oude tijden) de voorberei-

dingen van sneltochten. In het landschap Amanatoen was de nabijheid van Pah

Toeaf bespeurbaar door een eigenaardige geur, die leek op die van een pas

geweven selimoet, in Molo rook hij naar een karbouw.  Verschijning van Pah20

Toeaf leidde vaak tot ziekte of krankzinnigheid. Ook heksen en “tooverdokters”

– er waren zowel mannelijke als vrouwelijke – konden mensen krankzinnig

maken en zelfs doden maar konden ook doden doen herleven.  Merkwaardiger-21

wijs was in de streek van Kolbano aan de zuidkust deze wederopstandingsge-

dachte gekoppeld aan de zekerheid dat daar eens het “nieuwe Timor” zou aan-

breken, wat al in de jaren twintig nationalistische sentimenten voedde. Hierbij

werd een prominente rol gespeeld door de lokale stamvader, Oesif To’oe Tapan,

die vaak met Oesif Neno vereenzelvigd werd. Van hem werd gezegd dat hij alle

blanken zou verdrijven: “de zee zal hij doen opkomen, de aarde zal zich openen

en hen verzwelgen”.  Ook elders dook deze profetie van het naderende einde22

der tijden bij vlagen op, vooral in tijden van tegenspoed en hongersnood. Tijdens

de Japanse bezetting nam deze profetie in Noenkolo de vorm van een (christelij-

17 J. Groot; 1902-1943; 1929 hulpprediker te Airmadidi (Min.); 1937 Indisch predikant te
Baä (Rote). 

18 Locher, “Nota”, 23.
19 Ook satan, duivel, althans volgens Taum, Tradisi fua pah.
20 Middelkoop, Jaarverslag 1925; Middelkoop, “Schetsen van Kapan X Pah Toeaf”.
21 Krayer van Aalst, “Iets over Timor”. 
22 Middelkoop, Jaarverslag 1925.

6



ke) opwekkingsbeweging aan.  In het landschap Molo was het niet Oesif To’oe23

Tapan, maar Bi Neno Sonba’i, een reeds lang overleden (ca. 1900) doch re-

gelmatig zich in een dorpelinge incarnerende vorstin uit het geslacht Sonba’i,

op wie alle hoop zich vestigde. Ook gebeurde het eens dat een aantal Atoni’s,

onder leiding van een zekere Laoef Neno, maanden lang voor een grot op de

herrijzenis van een legendarische figuur wachtte, met wier verschijning betere

tijden zouden aanbreken. Laoef Neno zei een “heilige brief” te hebben – mis-

schien een door een vroegere bestuursambtenaar afgegeven aanstelling tot fetor

of temoekoen, zoals wel vaker voorkwam.  Dat op het “nieuwe Timor” geen24

belastingen en herendiensten zouden voorkomen, spreekt vanzelf.  Om de voor-25

ouders gunstig te stemmen en het kwade af te weren, brachten de Timorezen

deze goden en geesten offers. Dat deden ze op speciale heilige of pemali plaat-

sen, waarbij ze gebruik maakten van speciaal voor dat doel opgerichte offerpalen

en van le’oe, magisch voorwerpen, amuletten, muntstukken, geweerkogels,

beeldjes en dergelijke, die soms in speciale huisjes bewaard werden. Soms werd

met le’oe ook een offerdier aangeduid. De paal waarop het offerhuisje gebouwd

was diende vaak als offerpaal. 

Geschiedenis: de VOC-tijd 

De eerste Europeanen op Timor waren de Portugezen. Over de juiste datum

geven de bronnen geen zekerheid, al wordt tegenwoordig op Oost-Timor zelf

en door rooms-katholieke historici 15 augustus 1515 aangehouden als het

moment waarop de Portugezen er voor het eerst voet aan land zetten. Dat waren

handelaars, die het eiland op weg tussen de Molukken en Java aandeden, onder

meer wegens het kostbare sandelhout dat er te vinden was. Hun eerste nederzet-

ting lag bij Oeikoessi (Oè Koesi) aan de noordkust van (het latere) West-

Timor.  Later bouwden ze een fort te Koepang, doch toen de Nederlanders26

omstreeks 1615 het eiland voor het eerst aandeden was dit alweer verlaten.27

Vanaf 1618 werkte een aantal Dominicanen te Amarasi, een landschapje ten

zuiden van Koepang. In 1619 vestigden de Nederlanders zich te Koepang. Ze

bouwden het fort Concordia, waar vanaf 1646 een kleine bezettingsmacht

gelegerd was. Het Rooms-Katholicisme werd er verboden. De verstandhouding

tussen de VOC en de achtergebleven Portugezen was meestal slecht. Het kleine

garnizoen, dat zich vaak aan wangedrag tegenover zowel de Portugezen als de

inheemse bevolking schuldig maakte, verkeerde meestal in deplorabele staat.28

23 Middelkoop, “De geestesbeweging in Nunkolo op Timor”.
24 Zie document 73.
25 Middelkoop, Jaarverslag 1925.
26 Hierover: Middelkoop, “Migrations”. 
27 Hägerdal, Historical notes, 11-19.
28 Voor de geschiedenis van de rooms-katholieke missie op Timor, zie Steenbrink, Catho-

lics, hfdst. VIII.
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De kerkelijke gemeente die zich rondom de VOC-nederzetting te Koepang

vormde kon soms beschikken over een krankenbezoeker en een inlandse school-

meester, doch predikanten kwamen er nauwelijks. In de zeventiende eeuw had

Koepang slechts twee maal een vast predikant, Cornelius Keijserskind, die in

1670 arriveerde maar binnen enkele maanden bezweek, en Alexander Carpius

in de jaren 1687 en 1688.  In de achttiende eeuw beschikte men over drie vaste29

predikanten: Karel M. Walstorff (1753-1758), Johan R. Wasmuth (1769-1770)

en Ericus J. Wiltenaar (1773-1775).  30

Verder heeft men het te Koepang met bezoekende predikanten moeten stellen.

De eerste kerkelijke bezoekreis naar Koepang van een predikant werd in 1668

gemaakt door ds. Gerardus Sem. Daarna kwam onder anderen ds. Jacobus

Rhijnsdijk die er in 1674 een gemeente met tien lidmaten aantrof, waaraan hij

er elf toevoegde. In de achttiende eeuw deden vijf predikanten Timor aan. Een

van die vijf, ds. Gajus André, trof er in 1702 een gemeente met 33 lidmaten, een

ouderling, een diaken en een krankenbezoeker. In 1802 kwam ds. P.L. Muller,

die twee maanden bleef.  31

Een belangrijk, door het Portugese bestuur te Goa gesteund centrum van verzet

tegen de Nederlanders was Oeikoessi, een door VOC-territoir omringde enclave

aan de noordkust van westelijk Timor, die grotendeels bewoond werd door

afstammelingen van Portugezen. Een kleine Portugese kolonie bestond te Lifau,

de haven van Oeikoessi, vanwaar uit hoofdzakelijk sandelhout, bijenwas, honing

en karbouwen werden geëxporteerd, welke handel grotendeels in handen van

Chinezen en van islamitische handelaren van Celebes was.  Gedurende de32

achttiende eeuw zijn vanuit Oeikoessi verschillende pogingen ondernomen om

de Nederlanders van Timor te verdrijven, doch zonder succes. Na weer een

mislukte opstand in 1749, zagen de Portugezen zich gedwongen naar Dili op het

oostelijk deel van het eiland uit te wijken (1769). Aan hun macht en invloed op

het westelijke deel van Timor kwam hiermee een einde, waarna de Nederlandse

bemoeienis met het gebied werd geïntensiveerd. Hoe sterk die Portugese invloed

in het westen trouwens geweest is, mag blijken uit het feit dat er nog na 1900

allerlei mythen en volksverhalen de ronde deden die hiervan getuigden.33

In 1854 sloten de Nederlanders met de Portugezen een traktaat waarmee de

laatsten afzagen van alle aanspraken op het westelijk deel van het eiland en de

rondom Timor gelegen eilanden. Alleen de enclave Oeikoessi, dat enkele kleine

vorstendommetjes omvatte, behoorde bestuurlijk tot Portugees Oost-Timor.

Tevens werd in die tijd de grens tussen Nederlands en Portugees Timor vastge-

steld.34

29 Van Troostenburg, Biographisch woordenboek, 237, 89.
30 Van Troostenburg, De Hervormde Kerk, 28.
31 Ibidem, 28 (die Keijserskind abuisievelijk pas in 1706 laat overlijden), 29-30.
32 Hägerdal, Historical notes, 46-52, 68-70.
33 Leupe, “Besognes”.
34 Meitzner Yoder, Custom; Daschbach, “The Rock of Bebu”.
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De Nederlandse bestuursinvloed in West-Timor was aanvankelijk beperkt tot

Koepang en omgeving. In de eerste twee decennia der twintigste eeuw echter

breidde het gouvernement zijn gezag in de binnenlanden uit. De hoofden werden

gedwongen een Korte Verklaring te tekenen, waarmee ze erkenden dat hun

gebied deel uit maakte van Nederlands-Indië en waarin hun rechten en plichten

waren vastgelegd. Hierop werden ze als zelfbestuurders (hoofden van het zelf-

bestuur) in hun landschap aangesteld. Een of meer landschappen vormden een

onderafdeling, die met een of meer andere onderafdelingen werd samengevoegd

tot een afdeling. Alle afdelingen tezamen vormden de residentie Timor en

Onderhorigheden, die bestuurd werd door een resident. In de afdelingen en on-

derafdelingen werd het Nederlandse gezag vertegenwoordigd door een assistent-

resident, controleur, gezaghebber of posthouder. De onderafdeling Zuid-Mid-

den-Timor, het arbeidsveld van Piet en Jet Middelkoop, omvatte de zelfbesturen-

de landschappen Molo, Amanoeban en Amanatoen, die elk een radja als zelf-

bestuurder hadden. Het Nederlandse Bestuur van de onderafdeling Zuid-Mid-

den-Timor was eerst gevestigd te Niki-Niki, daarna te Kapan en tot slot te Soé.35

De Indische Kerk in West-Timor 

Hazaart

De greep van het Bestuur op de Timorese bevolking was aanvankelijk zoals

gezegd beperkt tot de directe omgeving van Koepang. Resident J.A. Hazaart

(1773-1838), die de zending van harte was toegedaan, stichtte in 1818 en 1819

in dat verband in de omgeving van Koepang een aantal nederzettingen van

overwegend christelijke Savoenezen en Rotenezen, deels bedoeld als fysieke

bescherming tegen overvallen die door onder meer door de Portugezen opge-

stookte koppensnellers uit Amanoeban en Amfoan werden gepleegd, deels om

via het onderwijs het gereformeerde christendom onder de lokale bevolking te

verbreiden. Deze nieuwkomers legden zich verder toe op de landbouw en

werden ook als ambtenaren, politieagenten en als arbeiders op plantages te-

werkgesteld. Andere Rotenezen en Savoenezen volgden. Aldus deed zich een

min of meer spontane migratie van Rotenezen en andere “vreemdelingen” voor,

die in de loop van de negentiende en begin twintigste eeuw steeds verder door-

35 Administratieve indeling van de afdeling Timor en Eilanden (1925), behorende tot de re-
sidentie Timor en Onderhorigheden: onderafdeling Koepang en West-Midden-Timor
(landschappen Koepang, Amarasi, Fatoele’oe, Amfoan); onderafdeling Rote; onder-
afdeling Savoe; onderafdeling Alor; onderafdeling Kisar; onderafdeling Noord-Midden-
Timor (landschappen Miomafo, Beboki, Insana); onderafdeling Zuid-Midden-Timor
(landschappen Amanoeban, Amanatoen, Molo); en de onderafdeling Beloe (landschap-
pen Malakka, Beloe Tassih Fettoh).
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drongen in het binnenland van West-Timor.  Het gevolg hiervan was dat Rote-36

nezen en in mindere mate Savoenezen zich binnen de inheemse christenheid in

West-Timor al snel tot belangrijke en invloedrijke groepen ontwikkelden. In de

twintigste eeuw waren dan ook veel Inlands leraars en goeroes in Indische Kerk

van Rote en Savoe afkomstig – op het vasteland van West-Timor waren in 1940

slechts drie van de Inlands leraars geboren Timorezen. De overigen kwamen van

buiten de Timor, met name uit de Molukken en de Minahassa.37

Le Bruijn

Hazaart, die in 1824 te Koepang een nieuwe kerk bouwde, kreeg steun van

Reijnt le Bruijn, een zendeling van het Nederlands Zendelinggenootschap

(NZG), die in de jaren 1820-1829 waarnemend predikant te Koepang was.

Afgezien van enkele Europeanen en militairen uit andere streken van de archi-

pel, bestond de gemeente hier hoofdzakelijk uit “inlandse kinderen”, afstamme-

lingen van Europeanen.  Le Bruijn wees met succes het NZG op het belang van38

de Timor-archipel voor de verbreiding van het gereformeerde Protestantisme,

onder meer wegens de dreiging die geacht werd uit te gaan van Rome, wat ertoe

leidde dat enkele zendelingen naar de regio werden afgevaardigd.  Sommigen39

van hen, zoals G. Heijmering (1833-1858), namen als waarnemend predikant

de verzorging van de gemeente te Koepang op zich. Getuige zijn publicaties

ontwikkelde Heijmering ook een opvallend grote deskundigheid op het gebied

van de geschiedenis, cultuur en godsdienst van Timor.40

Ook riep Le Bruijn een hulpzendelinggenootschap in het leven, dat zich richtte

op de Timorese bevolking. Hij en na hem Heijmering vertaalden en publiceerden

kerkelijke teksten en liederen in het Maleis. Wat Joseph Kam tezelfdertijd was

voor Ambon, waren Le Bruijn en Heijmering voor Timor. Le Bruijn en Heijme-

ring stichtten enkele kleine gemeenten en scholen in de omgeving van Koepang

en Babaoe,  waar door henzelf opgeleide schoolmeesters stonden.  Tussen41 42

36 Reenders, “Het werk van Franz Pape”; Van der Kemp, “Hazaart’s ontslag”; Veth,
“Jacobus Arnoldus Hazaart, resident van Timor”.

37 Locher, “Nota”, 18, 25.
38 Van Rhijn, Reis, 531-532; Van Troostenburg, Biographisch woordenboek, 174.
39 Dat waren op het eiland Rote: J.C. ter Linden (1828-1829, nadien wnd predikant te

Koepang 1829-1832), F. Hartig (1838-1843; die van 1833 tot 1834 en opnieuw van 1843
tot 1847 te Koepang wnd predikant was), G.H. Noordhoff (1841-1842), F.H. Linemann
(1841-1846) en C.G. Schot (1850-1852). Te Koepang en omgeving: G. Heijmering
(1833-1858, vanaf 1835 wnd predikant), F. Hartig (1843-1847), W.M. Donselaar (1844-
1852) en C.G. Schot (1850-1855). Voor Savoe, zie Wellem, “Karya Nederlands Zende-
ling Genootschap”. 

40 Zie bijv. zijn publicaties in Tijdschrift voor Neêrland’s Indië uit 1843, 1845, 1846 en
1847.

41 Te Oelio, Oesouw, Lilihouw, Oebeloe, Noebaki en Pariti aan de weg van Tjamplong naar
Koepang gelegen. Overzicht, 28-29; Van Rhijn, Reis, 559.

42 Het NZG zond een onderwijzer naar Timor, H. van der Wulp, voor de opleiding van
inlandse schoolmeesters. Overzicht, 29. 
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1835 en 1855 beschikte men op Timor ook over twee onderwijzers die waren

opgeleid aan de opleidingsschool van B.N.J. Roskott te Ambon.  In 1840 telden43

deze volksscholen in Babaoe en omgeving circa 2.000 leerlingen.  44

De overige door het NZG naar West-Timor uitgezonden zendelingen trachtten

contact te leggen met de autochtone bevolking, doch dat lukte slecht. Want wie

christen wilde worden, diende eerst Maleis te leren. Hoewel soms tolken ge-

bruikt werden, werd de uitsluitend Timorees-sprekende bevolking niet of

nauwelijks bereikt. Wegens gebrek aan zichtbaar resultaat trok het NZG zich

medio negentiende eeuw van West-Timor terug, het gebied aan de Indische Kerk

overlatend.  In die tijd dienden alleen enkele NZG-zendelingen als waarnemend45

predikant de gemeenten van de Indische Kerk te Koepang en Babaoe.  Het NZG46

bleef wel op Savoe werkzaam, tot kort na 1900 ook dat eiland aan de Indische

Kerk werd overgedragen.  47

Na verloop van tijd werden de zendelingen als gemeentevoorgangers der In-

dische Kerk afgelost door hulppredikers. De functie van hulpprediker was in de

tweede helft van de negentiende eeuw in het leven geroepen om het gebrek aan

predikanten op te vangen. Enkele decennia later werd de formatie hulppredikers

uitgebreid om de verwachte groei van de inheemse christenheid op te vangen,

die zou optreden als gevolg van de “pacificatie” van tot dan toe buiten het bereik

van het koloniale bewind gebleven delen van Indië. De eerste hulpprediker te

Koepang/Babaoe was W.M. Donselaar (1864-1883), tot wiens werkkring verder

nog enkele kleine Maleise gemeenten in de omgeving behoorden.  De eerste48

academisch gevormde predikant kwam in 1907.

Het ressort 

In 1905 waren er in de gehele residentie Timor en Onderhorigheden 17.850

christenen. Van hen woonde de meerderheid, 13.109 zielen, op Rote en Savoe.

Wat het vasteland van West-Timor betreft, waren er 4.741 overwegend Maleis-

sprekende christenen, die hoofdzakelijk in Koepang en Babaoe en omgeving

verbleven.  In de hierop volgende jaren werd in het spoor van de “pacificatie”49

van het binnenland van West-Timor het aantal hulppredikersposten met Kapan

(1916) en Tjamplong (1919) uitgebreid. Het ressort Timor van de Indische Kerk

strekte zich daarmee uit over de gehele residentie Timor en Onderhorigheden.

Aan de vooravond van de Japanse overval waren er in deze residentie 151

gemeenten van de Indische Kerk.  Op het eiland Soemba (afd. Soembawa), dat50

43 Hb NZG, Jaarverslag over 1856, s.l., s.a., ARvdZ 44/3.
44 Overzicht, 28-29; Van Rhijn, Reis, 559.
45 Aldus Fox, Harvest, 129-131.
46 Van Rhijn, Reis, 559.
47 Van Randwijck, Handelen, 613.
48 Besluit GGNI, 9/5/1872, AAS b337/s101, Bt 9 mei 1872, nr 6.
49 Algemeen Verslag 1905, 224-236.
50 Locher, “Nota”, 4. 
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ook tot deze residentie behoorde, werkte de zending der Gereformeerde Kerken

in Nederland. Ze verzorgde tevens de Maleis-sprekende leden van de Indische

Kerk op dat eiland. 

In 1926, toen het verbod op dubbele zending werd opgeheven en in geheel Indië

de komst of de uitbreiding van het zendingswerk van andere kerken en zendings-

organisaties op reeds bezette terreinen te verwachten viel, werd het Centraal

Comité voor de Zending van de Indische Kerk opgericht, dat onder meer de

financiering van haar zendingswerk in de residentie Timor en Onderhorigheden

coördineerde. Het waren onder meer de gemeenten van de Indische Kerk te

Batavia, Bandoeng en Pontianak, die dit werk steunden, formeel althans want

in de praktijk was hun bijdrage gering. Wegens de zwakke economie van de

residentie was de eigen bijdrage hieraan gering.  51

De rooms-katholieke missie en anderen

De belangrijkste concurrent van de Indische Kerk in de residentie Timor en

Onderhorigheden was ongetwijfeld de rooms-katholieke missie, die zich vanaf

de jaren dertig nadrukkelijk in West-Timor manifesteerde. In 1913 werd de

Apostolische Prefectuur der Kleine Soenda-eilanden opgericht. Hier werkten

de Paters van de Societas Verbi Divini (SVD; de Paters van het Goddelijk

Woord van Steyl), die hun centrum hadden te Ndona (Ende, Flores). Vanaf 1922

was het gebied een vicariaat. In 1936, een jaar nadat het gouvernement het ver-

zoek van de missie in de gehele residentie te mogen werken had ingewilligd,

ontstond het Apostolisch Vicariaat Timor, waartoe behoorden West-Timor en

de eilanden Flores, Rote, Alor, Pantar, Soemba en andere naburige eilanden.52

in West-Timor werkte de missie voordien al in de onderafdelingen Beloe en

Noord-Midden-Timor. Vooral Atamboea in Beloe, waar een aantal rooms-

katholieke ambtenaren woonde, was een snelgroeiend missie-centrum. Begin

jaren dertig trachtte de missie in de persoon van pastoor Pessers  ook een post53

te openen te Benloetoe in Zuid-Midden-Timor, gelegen aan de weg van Soé via

Noilmina naar Koepang, niet alleen ter verzorging van de handvol rooms-

katholieken onder de ambtenaren en militairen ter plaatse, maar ook voor arbeid

onder de Timorezen. Pessers had wat Zuid-Midden-Timor betrof verder belang-

stelling voor Koeatnana, Noele, Nefokoko en Soé, waar hij enkele oetoesan

Indjil plaatste. Bestond er in Oèpoli (Oil Poli) in het landschap Amfoan, dicht

bij de grens met Oeikoessi, een oude roomse parochie die regelmatig door

51 Zendingsjaarboek 1937-1939, 70; Locher, “Nota”, 38-39.
52 Het eerste missiehuis stond te Steyl, nabij Venlo, gesticht in 1875. Zie G. Vriens, Sejarah

Gereja Katolik Indonesia. II, Wilayah tunggal prefektur-vikariat abad k-19 – awal abad
ke-20 (Jakarta, 1972) 77; A.A. van Dalen, Van strijd en overwinning op Alor. Amster-
dam: Spruyt, [1928]; J. Buijs, “Het Vicariaat van Nederlands Timor tijdens de oorlog”.
Indisch Missietijdschrift, 1947.

53 Jac. Pessers SVD; 1896-1961; 1922 priester gewijd; 1924-1958 missionaris in de Kleine
Soenda-eilanden; 1937-1958 apostolisch vicaris Timor.
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Pessers werd bezocht, in 1934 kreeg de Indische Kerk hier ook te maken met

missiewerk onder aanhangers van de traditionele religie.  In 1935 werd boven-54

dien in Koepang een roomse kerk geopend, waaraan een pastoor verbonden

was.  55

Daar tegenover stond dat op verschillende plaatsen in de Portugese enclave

Oeikoessi protestantse Timorezen woonden. Ze werden vanuit Amfoan verzorgd

of bezochten het naburige Poon-Baoen aan de monding van de rivier de Noilloi

in West-Timor, waar een goeroe van de Indische Kerk gevestigd was.  Het werk56

van de Pinkstergemeente in Nederlands-Indië in Koepang en directe omgeving

beperkte zich tot de Chinezen en hun afstammelingen (peranakan). Vanaf de

jaren dertig ontstonden ook in het binnenland enkele Chinese Pinkstergemeen-

ten, zoals in Kefamnanoe, de bestuurszetel van de onderafdeling Noord-Midden-

Timor.  Haar zendingswerk op Rote en te Baoen (Amarasi, West-Timor), waar57

de Pinkstergemeente onder de inheemse bevolking werkte, werd begin jaren

dertig op last van het gouvernement gestaakt.  Ook de Indische Kerk werkte58

vanaf de jaren dertig onder de Chinezen. Van geringe betekenis was verder het

werk van de Adventisten. Op Bima zorgde de Christian and Missionary Alliance

voor enige onrust in kringen van de Indische Kerk.59

De gemeenten van de Indische Kerk en hun voorgangers

De inlandse gemeenten van de Indische Kerk in West-Timor, of beter gemeente-

kringen, daar de gemeenteleden verspreid woonden over soms wel twintig of

meer kampongs, werden verzorgd door verschillende soorten voorgangers. Er

waren opgeleide voorgangers, zoals Inlands leraars van wie een enkeling het

recht had de sacramenten te bedienen.  In de jaren dertig stond te Koepang60

bovendien een Nederlandse godsdienstleraar. Deze functionarissen werden,

evenals de hulppredikers en predikanten, door het gouvernement bezoldigd en

waren derhalve ambtenaren. Daarnaast waren er door de kerk betaalde voorgan-

gers die slechts een korte of in het geheel geen formele opleiding hadden ontvan-

54 “Notulen 1935”, 12-13.
55 Pessers’ werk in Zuid-Midden-Timor was waarschijnlijk uitgelokt door Inlands leraar

Arnoldus in Atamboea (Beloe). Arnoldus’ ressort lag in een rooms-katholieke streek,
waar hij weinig consideratie had met de belangen van de missie. Om de vrede te herstel-
len werd Arnoldus overgeplaatst. “Notulen 1934”, 2.

56 Vermeulen, “Een Reis”. 
57 P. Middelkoop, “Reisverslag 17-24 Juli 1950 So’e-Kefamnanu-Noiltoko-Kefamnanu-

So’e”, 24/8/1950.
58 “Notulen 1933”, 16.
59 Locher, “Nota”, 37.
60 Dit recht werd meestal na 10 jaar verleend en dan niet automatisch, doch alleen na een

besluit van de conferentie van hulppredikers. In de residentie Timor en Onderhorigheden
was men met het verlenen van dit recht zeer terughoudend wegens het lage opleidingsni-
veau van de meeste Inlandse leraars. Alor maakte hierop een uitzondering. “Notulen
1935”, 4; Art. 11 van “Bepalingen”, 162-164. 

13



gen en hoogstens een cursus bij een hulpprediker hadden gevolgd, zoals de

kerkelijk gecommitteerden, de goeroe djemaat (of djoemaat), oetoesan Indjil

en de pembantoe agama. De oetoesan Indjil werkten meestal als godsdienstle-

raar in de kampongs, waar ze catechisatie gaven, zondagsscholen en eenvoudige

kerkdiensten leidden, of waren bestemd voor zendingswerk in de niet-christelij-

ke omgeving. Soms traden ze op als hoofd van “particuliere” scholen – dat

waren scholen van de Indische Kerk, die, meestal wegens een te klein aantal

leerlingen, geen subsidie kregen. De meeste oetoesan Indjil waren mannen, maar

soms was er een vrouw onder, zoals nona Itoh, die te Koepang onder Savoene-

zen werkte.  61

Sommige grotere gemeenten of gemeentecomplexen hadden een kerkeraad,

soms gekozen, soms benoemd. De meeste gemeenten hadden echter geen

kerkeraad of kregen die pas in de loop van de jaren dertig.  Naast bezoekende62

goeroes en de hulpprediker waren het individuele kerkeraadsleden of vooraan-

staande gemeenteleden, die in de kampongs bijeenkomsten leidden, die in een

kerk-schoolgebouw of bij iemand thuis gehouden werden. Een enkele plaats,

zoals Niki-Niki en Kapan, beschikte over een kerkkoor.

Na de invoering in 1924 in geheel Nederlands-Indië van een nieuwe subsidiere-

geling voor het particulier inlands lager onderwijs, werden de volksscholen in

de residentie Timor en Onderhorigheden, die tot dan toe in de handen van de

landschappen waren geweest, aan de Indische Kerk overgedragen, die ze

vervolgens exploiteerde en daarvoor (meestal) subsidie ontving.  Dit betrof ook63

de scholen op Alor voor zover die in overwegend islamitisch gebied lagen, al

trachtte de kerk de neutrale status van die scholen te handhaven. Het volksonder-

wijs was een in de ogen van de kerk uitermate belangrijk instrument voor de

kerstening van de bevolking.64

In 1905 telde de residentie Timor en Onderhorigheden negentien Inlands leraars,

een handvol goeroe djemaat en andere lokale voorgangers, van wie de meerder-

heid op Rote woonde en werkte, waar de meeste christenen waren.  Eind 192565

waren er in de residentie al 78 Inlands leraars werkzaam,  15 jaar later echter66

nog maar 51. Daarnaast waren er in 1940 257 goeroe djemaat en oetoesan Indjil.

61 Locher, “Nota”, 46.
62 In 1933 bepaalde de conferentie van hulppredikers dat gemeenten die zelfstandig wilden

worden en een eigen kerkeraad wilden vormen minimaal 200 lidmaten moesten hebben,
die bovendien reeds 5 jaar lidmaat moesten zijn. Geen stemrecht hadden: 1. lidmaten
wier huwelijk niet kerkelijk gesloten was; 2. lidmaten die “op eenigerlei wijze nog aan
heidensche praktijken deelnemen”; en 3. lidmaten wier dagelijkse handel en wandel
aanstoot gaven (dobbelen, drankgebruik e.d.). Recht ven beroep van een eigen voorgan-
ger had een gemeente pas indien die ze ook financieel zelfstandig was. Die gemeenten
waren er in 1933 nog niet. “Notulen 1933”, 9.

63 Zie hiervoor Van der Wal, Het onderwijsbeleid, 361 n. 3. 
64 Locher, “Nota”, 31.
65 Algemeen Verslag 1905, 224-236.
66 Zendingsjaarboek 1928/29, 133.
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Van de goeroe djemaat waren 162 tevens volksonderwijzer. Deze onderwijzers

werkten aan 128 (merendeels gesubsidieerde) kerkelijke volksscholen, waarvan

24 in Zuid-Midden-Timor, en aan een in 1937 aan de kerk overgedragen

vervolgschool (te Soé). Tenslotte was er te Koepang, naast een schakelschool

van het gouvernement, een christelijke Hollands-Indische School die middels

een schoolvereniging ten nauwste aan de Indische Kerk verbonden was. Deze

vereniging nam in 1940 ook de Hollands-Indische School te Atamboea in Beloe

over.  67

Al met al werd het inlandse volksonderwijs in de laatste jaren voor de oorlog

gevolgd door zo’n 14.000 leerlingen.  Het niveau was echter, net als dat van68

de meeste onderwijzers, buitengewoon laag. In 1930 bedroeg het aantal geletter-

den op het vasteland van West-Timor nog geen 7% van de bevolking.  69

Opleiding van gemeentevoorgangers: de STOVIL 

Met de opleiding van de Inlands leraars was in de jaren tachtig der negentiende

eeuw te Ambon een begin gemaakt. Hieruit ontstond een opleiding die “School

tot Opleiding van Inlands Leraars” (STOVIL) genoemd werd. Binnen enkele

jaren werden er ook voor West-Timor bestemde Inlands leraars opgeleid, in

1893 waren dat er vijf.  In 1902 werd te Namodale (Baä) op het eiland Rote een70

eigen STOVIL voor de residentie Timor geopend. In 1926 werd deze school

naar Koepang overgeplaatst, doch in 1931 werd ze wegens een intern conflict

gesloten. Jongens die Inlands leraar wilden worden moesten voortaan naar de

STOVIL te Ambon of die te Tomohon in de Minahassa. Hiervoor was echter

maar weinig belangstelling – slechts twee ex-leerlingen van de STOVIL te

Koepang, afkomstig uit Loewoek (Oost-Celebes), werden te Tomohon aangeno-

men; de door Ambon en Tomohon gestelde toelatingseisen waren voor Timorese

kandidaten – voor zover ze er al waren – te zwaar, te weten minimaal HIS of

op zijn minst een goede beheersing van het Nederlands. Het gevolg was dat in

West-Timor het aantal Inlands leraars en andere voorgangers van Timorese

herkomst afnam. De situatie verslechterde nog toen het gouvernement in 1932

alle Cursussen voor Volksonderwijzers in de residentie, waaronder die te Soé,

wegens bezuinigingen sloot.  Om dit op te vangen en vooral ook om voorgan-71

gers op te leiden die de taal spraken van het volk onder wie ze werkten en

daarmee zijn programma ter bevordering van het gebruik van de streektaal in

kerk en school konden ondersteunen, startte Middelkoop in mei 1932 te Kapan

een opleiding voor goeroe djemaat en oetoesan Indjil voor een paar Timorese

67 Locher, “Nota”, 32-34.
68 Ibidem, 5. 
69 Volkstelling 1930, 208.
70 Kb, Verslag over 1891, 1893, AHC 24, bijlage A789.
71 Locher, “Nota”, 30. Die bezuinigingen bij het gouvernement, die zich wat betreft het

onderwijs van de Indische Kerk deden voelen in vermindering van de subsidie, waren het
gevolg van de economische crisis van 1929 en volgende jaren.
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ex-leerlingen van de gesloten STOVIL, waaronder naar hij hoopte kandidaten

gevonden konden worden voor een eventueel nieuw op te richten STOVIL.

Hetzelfde deed hulpprediker Boeken Krüger te Kalabahi (Alor). Deze nieuwe,

zesjarige STOVIL werd begin 1936 te Soé op initiatief van de conferentie van

hulppredikers en met steun van de nieuwe predikant te Koepang, ds. H.H. van

Herwerden,  geopend,  met Boeken Krüger als directeur en hulpprediker72 73

Durkstra en enkele Inlands leraars als leerkrachten. Op deze school werden ook

goeroe djemaat en volksonderwijzers opgeleid, elk met hun eigen lesprogram-

ma. Voor de opleiding van deze laatsten werd het hoofd van de vervolgschool

te Soé als docent aangetrokken.  74

Aangezien in de jaren dertig de inheemse christenheid sterk in omvang toenam

en een groeiend aantal oudere Inlands leraars en onderwijzers-gemeentevoor-

gangers vervangen moest worden, werden veel nieuwe leerlingen aangenomen.

Daar kwam bij dat het Departement van Onderwijs en Eredienst steeds zwaarde-

re eisen stelde aan het volksonderwijs en wenste dat aan de combinatie van

onderwijzer en gemeentevoorganger in één persoon een einde gemaakt werd.75

Ook dit deed de behoefte aan een nieuwe generatie Inlands leraars toenemen.76

Binnen enkele jaren bedroeg het aantal Stovilisten dan ook 83, onder wie

behalve Timorezen ook veel Alorezen, Rotenezen, Savoenezen, jongens van

Noord-Celebes en anderen van elders in de Grote Oost. De meesten woonden

in een door Boeken Krüger en zijn vrouw geleid internaat. De eerste nieuwe

lichting goeroe djemaat kwam eind jaren dertig beschikbaar, de cursisten van

de Opleiding voor Volksonderwijzer kregen wegens het uitbreken van de oorlog

pas in 1946 hun diploma, evenals de eerste nieuwe Inlands leraars. 

De gemeente te Koepang 

Tot 1932 bestond te Koepang-stad een Nederlandse naast een Maleise gemeente,

geleid door respectievelijk een predikant en een hulpprediker of een Inlands

leraar. De Nederlandse gemeente te Koepang telde eind 1923 185 zielen, de

Maleise 1.330, overwegend Ambonezen en Minahassers in gouvernements-

dienst. Europeanen bleven nooit lang op Timor; bovendien was de belangstelling

72 H.H. van Herwerden; 1904-1988; 1930 predikant te Ambon; 1935 te Koepang; 1937 te
Tomohon (Min.); 1941-1950 te Djakarta.

73 “Notulen 1935”, 9-10.
74 Aan het begin van de eeuw werden godsdienstonderwijzers die geen speciale opleiding

hadden ontvangen ook wel goeroe djemaat genoemd. Aan de nieuwe school echter
werden de leerlingen opgeleid tot volksonderwijzer (examen VO-cursus na het tweede
jaar, afgenomen door de Inspecteur) en goeroe djemaat (examen na het derde jaar,
afgenomen door de conferentie van hulppredikers). Enkelen der besten kregen de kans
daarna nog drie jaar te blijven en de cursus voor Inlands leraar te volgen. In de hierop
volgende jaren werden in de residentie nog enkele kerkelijke VO-cursussen geopend.
Locher, “Nota”, 11-13, 30.

75 Locher, “Nota”, 30.
76 “Notulen 1933”, 5.
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in die kringen voor de kerk meestal gering. De Nederlandstalige diensten werden

dan ook vrijwel uitsluitend bijgewoond door autochtonen en indo-Europeanen

die het Nederlands machtig waren. Hierin vond men in 1932 aanleiding om de

beide gemeenten en de kerkeraden samen te voegen. De (Nederlandse) predikant

was de voorzitter van de nieuwe, gecombineerde kerkeraad, die na de fusie

behalve de voorgangers twaalf leden telde, vier (twee ouderlingen, twee diake-

nen) namens het Europese deel, acht (vier ouderlingen, vier diakenen) namens

het Maleise. 

Beide delen der gemeente behielden na 1932 hun eigen kerkdiensten. De

werkzaamheden van de predikant waren beperkt tot het Europese deel der

gemeente, het inlandse deel werd geleid door een Inlands leraar, die onder

toezicht stond van een hulpprediker en delen van zijn werk soms kon delegeren

aan een of meer leden van de kerkeraad. Als voorzitter van de kerkeraad was

de predikant echter wel de sturende en controlerende kracht op de achtergrond.  77

In de jaren dertig werden er te Koepang elke zondag ook diensten in de Savoe-

nese taal gehouden, omdat een aanzienlijk deel der Savoenezen in de stad het

Maleis niet machtig was. Vanaf 1940 vonden diensten in de eigen taal ook plaats

voor Timorezen in de stad.  78

Maleise gemeenten 

Buiten de hoofdplaats Koepang ontstonden na 1900 Maleise gemeenschappen

in nieuwe handels- en bestuurscentra als Kefamnanoe (Noord-Midden-Timor),

Kapan, Soé en Niki-Niki (Zuid-Midden-Timor), Atapoepoe en Atamboea

(Beloe) en in Oèba en Namosain in Amarasi, een landschapje ten zuiden en

zuidoosten van de hoofdplaats Koepang. De bevolking en daarmee de kerkelijke

gemeente van deze plaatsen bestonden grotendeels uit leden van de gewapende

politie, militairen en bestuursambtenaren en hun gezinsleden. Net als binnen de

leiding van de Indische Kerk in Batavia als ook bij de meeste goeroes in West-

Timor, heeft in de Maleise gemeenten het gebruik van de streektaal nooit veel

voorstanders gehad.  Na de oorlog leidde deze kwestie in Kefamnanoe zelfs79

kortstondig tot een kerkscheuring. De gemeente in Tepas bestond aanvankelijk

geheel uit Rotenezen en Savoenezen, die er op plantages werkten. Als gevolg

van de groei van de Timorese christenheid vanaf de jaren dertig raakten de

Rotenezen en andere “vreemdelingen” in de kerk geleidelijk overal in de min-

derheid.

De conferentie van hulppredikers

Tweemaal per jaar, in december en mei of juni, later eenmaal per jaar, troffen

de hulppredikers van de residentie elkaar te Koepang, wanneer ze daar geduren-

77 Locher, “Nota”, 43-45.
78 Ibidem, 45-46.
79 Middelkoop, “Prediking”, 337-338. 
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de een paar dagen onder voorzitterschap van de predikant van Koepang –

vandaar de aanduiding “predikant-voorzitter” – hun reguliere werkoverleg

hielden. Formeel behoorde het toezicht op de inlandse gemeenten en de daar

werkzame Inlands leraars benevens het andere inlandse kerkelijke personeel tot

de competentie van deze conferentie. De kerkeraad te Koepang had niets te

zeggen over de inlandse gemeenten in de residentie of over het zendingswerk

in de niet-christelijke omgeving, al had hij soms wel de neiging zich ermee te

bemoeien. Ook hield de conferentie toezicht op de kerkelijke scholen en de

bijbehorende internaten in het ressort en op de STOVIL, was ze verantwoorde-

lijk voor het curriculum van die school en stelde ze waar nodig in gemeenten

een orde van dienst en een reglement vast. In de jaren dertig speelde de confe-

rentie een belangrijke rol bij de voorbereiding van de oprichting van een

zelfstandige Timorese kerk. 

Bij de komst van Middelkoop (1922) waren er hulppredikers voor Koepang

(standplaats Koepang), Tjamplong (standplaats Tjamplong), Zuid-Midden-

Timor (met Kefamnanoe in Noord-Midden-Timor en Atamboea in Beloe;

standplaats Kapan), Rote/Savoe (standplaats Baä, waar tevens de STOVIL was,

die geleid werd door de hulpprediker), en voor Alor/Pantar (standplaats Kalaba-

hi), alsmede voor Kisar (standplaats Wonreli) en Leti (standplaats Serwaroe)

in de Zuidwester-eilanden.  In 1940 waren er Indisch predikanten, zoals de80

hulppredikers sinds 1937 heetten, voor Koepang/Tjamplong, Zuid-Midden-

Timor/Kefamnanoe, Rote/Savoe en Alor/Pantar, plus een Indisch predikant-

opleider aan de STOVIL te Soé.  81

De predikant-voorzitter 

In de praktijk was het de predikant-voorzitter die, naast zijn dagelijkse werk als

gemeentepredikant, in het kerkelijke ressort alle bestuurlijke touwtjes in handen

had. Hij was verantwoordelijk voor de handhaving van de tucht onder de ker-

kelijke arbeiders en voor het kerkelijk kantoor te Koepang, waar onder meer de

kerkelijke financiële administratie van de residentie werd gevoerd.  Soms nam82

de predikant-voorzitter een vacante hulppredikerspost waar, terwijl omgekeerd

tijdens een predikantsvacature een hulpprediker optrad als voorzitter van de

kerkeraad te Koepang en daar de diensten waarnam. De predikant-voorzitter zag

toe op de kerkelijke scholen en was de schakel tussen het kerkelijk ressort

80 Mooij, Atlas, 93-95.
81 Locher, “Nota”, 7.
82 Te Koepang was het voortdurend een probleem een goede administrateur van het kerke-

lijk kantoor te vinden. Breeman trad in de jaren dertig als zodanig op, doch hij werd in
mei 1936 door het Kerkbestuur ontslagen “wegens zijn levenswandel”. Al begin jaren
dertig en ook na Breeman was Indisch predikant t.b. De Rooy administrateur. Hierop
volgde de Indisch predikant B. van der Wallen (febr. 1940-mei 1941), doch ook hij moest
“wegens zijn levenswandel” vertrekken. De laatste administrateur te Koepang was
Boeken Krüger (mei 1941-1942), “Notulen 1933”, 22; Locher, “Nota”, 53-54.
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enerzijds en het Bestuur van de residentie, het Kerkbestuur in Batavia en de

inspecteur van het Inlands Onderwijs anderzijds. Als gevolg van dit alles was

de predikant-voorzitter vaak meer bestuursambtenaar dan predikant en had hij

soms zelfs “dictatoriale bevoegdheden”, zoals Locher  constateerde. Locher83

betreurde deze situatie, maar achtte haar onvermijdelijk;  het lijkt er zelfs op84

dat hij voorstander was van een beperkt episcopaal kerkmodel: “Wij moeten

principieel den practisch reeds bestaanden toestand aanvaarden, dat onze Kerk

niet alleen ambtsdragers der plaatselijke gemeente, doch ook van een gedeelte

of van de geheele Kerk kent”, op voorwaarde dan wel dat de “principieele

beslissingen” door algemene kerkvergaderingen (toekomstige synode, classes)

genomen werden, zo liet hij het Kerkbestuur in 1941 weten.  85

Piet en Jet Middelkoop in West-Timor

Naar Indië

Aanvankelijk was Piet benoemd tot hulpprediker te Serwaroe op het eiland Leti,

een der Zuidwester-Eilanden, ten oosten van Timor.  Doch bij aankomst in86

Batavia bleek hun bestemming te zijn veranderd in Kapan in West-Timor, waar

ze de opvolgers waren van hulpprediker H. Krayer van Aalst en zijn vrouw.87

Begin oktober reisden Piet en Jet per trein van Batavia via Bandoeng naar

Djokjakarta, waar ze een ontmoeting hadden met Hendrik Kraemer en Barend

Schuurman.  Vervolgens ging het door naar Soerabaja, waar ze aan boord88

gingen van de Van Outhoorn om op 18 oktober te Koepang te arriveren. Na

enkele dagen reisden ze door naar Kapan in Zuid-Midden-Timor, hun ressort. 

83 G.P.H. Locher; 1911-1970; 1936 predikant te Batavia, ter beschikking van het Kerkbe-
stuur; 1937 predikant-voorzitter Protestantse Kerk te Koepang; 1941 Tomohon, synode-
voorzitter Geredja Masehi Indjili Minahasa (GMIM); 1942 geïnterneerd; 1947 Djakarta,
synodevoorzitter Gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat (GPIB); 1948 dr. theol.;
1948-1950 predikant Protestantse Kerk te Makassar; 1949-1950 voorzitter curatorium
Theologische School te Makassar; 1951-1966 secr. Indonesië van de Raad voor de
Zending der Nederlandse Hervormde Kerk; 1966-1970 alg. secr. RvdZ.

84 Locher, “Nota”, 14.
85 Ibidem. Zie over Locher ook: Locher-Scholten, “Twintigers”.
86 Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst,

nr. 38405/V, 19/9/1922.
87 H. Krayer van Aalst; 1869-1933; 1897 hulpprediker te Loleh (Rote); 1907 verlof; 1908

te Piroe (Ceram); 1913 verlof; 1916 te Kapan (Timor); 1923 verlof; 1925 te Depok
(Java); 1928 eervol ontslag.

88 Dr. B.M. Schuurman; 1889-1945; 1922-1945 zendeling NZG in Oost-Java.
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Kapan 

Kapan was een dorp op 131 kilometer ten oosten van Koepang, in het zelfbestu-

rende landschap Molo.  Het lag op een hoogte van 950 meter in de zuidelijke89

uitlopers van de Goenoeng Moetis. Het was een gebied waar tot het begin der

twintigste eeuw van Nederlandse bestuursinvloed geen sprake was geweest. Bij

de komst de Middelkoops bevond zich er een kantoor van het Mijnwezen,

waaraan een aantal Europeanen en enkele Javanen verbonden waren. Tevens

was er de bestuursvestiging. Beide werden in 1923 opgeheven. De gezaghebber

(een controleur) en zijn staf werden overgeplaatst naar Soé, waar tot dan toe

slechts militairen gelegerd waren. Ook de overige Europeanen verlieten Kapan.

Als gevolg hiervan waren de hulpprediker en zijn gezin nadien vrijwel de enige

Nederlanders in Kapan en wijde omgeving. De enige Europeanen die ze zagen

waren rondreizende ambtenaren, zoals de veearts, de gouvernementsarts en de

controleur. Zo nu en dan kwam een ontdekkingsreiziger langs, zoals in 1930 de

antropoloog dr. H.Th. Fischer, na de oorlog hoogleraar-directeur van het

Utrechtse Volkenkundig Instituut, die door Middelkoop in Molo werd rondge-

leid; in februari 1939 kregen ze bezoek van een Groningse bioloog, die een week

bleef logeren.  Zelden kwam een predikant van Koepang in Kapan op bezoek,90

wat vaker kregen de Middelkoops een van de collega-hulppredikers met vrouw

en kinderen te logeren. Voor hen was het koele Kapan een verademing in

vergelijking met het hete en vochtige Koepang. 

Zuid-Midden-Timor: kerkelijk

Ultimo 1925 bedroeg het aantal gedoopte christenen in Zuid-Midden-Timor

3.157 zielen op een totale bevolking van 112.674 zielen, van wie 28 Europea-

nen, 571 Chinezen en peranakan, en vijf Andere Vreemde Oosterlingen. De

inheemse (= niet-Maleis-sprekende) christenen onder hen, 2.553 zielen, waren

verdeeld over 23 gemeenten.  Van hen waren 52 personen lidmaat van de91

Indische Kerk.  De gemeente te Kapan, die tot 1923 een eigen kerkeraad had92

gehad, telde 231 doopleden, van wie er des zondags vijf à tien in de kerk

kwamen, een gezelschap dat bestond uit de Rotenese vrouw van de radja Molo

en haar hofhouding, plus enkele schoolkinderen. Pas aan het begin van Middel-

koop’s tweede periode begon de situatie hier te veranderen en de belangstelling

89 Voor een gedetailleerd overzicht van de gemeenten in Zuid-Midden-Timor in 1935, zie
document 108.

90 Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, 17/2/1938.
91 Volkstelling 1930, 138. De “bloeiendste” waren volgens Middelkoop de gemeenten te

Poet’ain, Manoefoei, Noenkolo, Oi Oeki, Ofoe, Niki-Niki en Toi. Middelkoop, Jaarver-
slag 1925. In de gehele residentie waren 165 inlandse gemeenten (1936).

92 Voor de hulppredikersafdeling Koepang zijn deze getallen (1925) resp.: 4.104 en 380;
voor Tjamplong: 1.378 en 23. Het totaal aantal inheemse christenen (doopleden en
lidmaten) op geheel West-Timor bedroeg in 1925 8.639, op een totale bevolking van
bijna 350.000 zielen. Zie Zendingsjaarboek 1928/29, 132-133; Volkstelling 1930, 138. 
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toe te nemen, vooral dankzij de invloed die van twee anak piara in huize

Middelkoop, Elisa en Filippus, op hun kamponggenoten van Bi Naoes uitging.  93

In Zuid-Midden-Timor begon in de jaren dertig het aantal christenen, zowel

doopleden als lidmaten, te groeien: dat nam in de periode tussen ultimo 1932

en ultimo 1940 toe van 8.052 tot 23.202 zielen; het aantal lidmaten onder hen

groeide van 153 tot 1.787,  terwijl het aantal kerkelijke scholen groeide van 7694 95

tot 128. Deze groei was zo snel, dat Middelkoop de Inlands leraars in zijn ressort

instrueerde niet meer dan honderd mensen tegelijk te dopen, zowel om het

voorbereidend onderricht zijn tijd te geven als om het “plechtig karakter” van

de doop tot zijn recht te laten komen. Bovendien kon de omgeving verkeerd

reageren op al te grote groepen dopelingen.  Uit het feit dat in dezelfde periode96

het aantal kerkelijke gemeenten slechts toenam van 23 tot 28, kan geconcludeerd

worden dat de kerk vooral van binnenuit groeide, in kringen van gezinnen en

families die al voor een deel christen waren. 

Hoewel de verdrievoudiging van het aantal inheemse christenen in 8 jaar tijd

indrukwekkend was, maakten ze op de totale bevolking nog steeds een kleine

minderheid uit. Bovendien betekende zoals gezegd overgang naar het christen-

dom allerminst het einde van de gehechtheid van de betrokkenen aan de traditio-

nele religie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een mededeling van Middelkoop uit

1946. Toen hij in dat jaar de radja Koepang, A. Nisnoni, bezocht, zei deze dat

“in de omgeving van Kupang nog alle Timorese dorpen in duisternis leefden en

velen daar zwarte magie en hekserij bedreven, zodat zij een vrees aanjagende

invloed uitoefenden”. Het christendom in West-Timor was volgens Middelkoop

op dat moment nog steeds een zaak van de “hogere kaste van de Indonesisch

sprekende gemeenschap”.97

Middelkoop en de Europeanen 

Piet en Jet Middelkoop hadden weinig of geen bemoeienis met de Europese

gemeente te Koepang of andere Europeanen op het eiland. Zij zochten die ook

niet. Die gemeente was het werkterrein van de predikant-voorzitter en in geval

van een vacature van de plaatselijke hulpprediker. Bovendien voelden zij zich

in het geheel niet aangetrokken tot de Europese gemeenschap, binnen of buiten

93 Middelkoop, Jaarverslag 1925. In Middelkoop, “Proces”, I/2-3, werd deze deplorabele
staat van de kerk te Kapan en Adjobaki toegeschreven behalve aan het ontbreken van
belangstelling voor het christendom onder de bevolking, aan het overlijden in 1922 van
de Inlands leraar van Kapan, de Timorees Lucas Edon.

94 Voor Koepang waren de aantallen ult. 1940 resp. 29.304 doopleden en 2.456 lidmaten
in 24 gemeenten en voor Tjamplong resp. 7.105 doopleden en 301 lidmaten in tien
gemeenten. In de gehele residentie, met onbegrip van Soemba, bedroeg het aantal
christenen toen 197.478, van wie 181.262 doopleden en 16.216 lidmaten. Er waren 151
gemeenten. Zie: Locher, “Nota”, 4.

95 S.C. van Randwijck, “De Zendingsstatistiek”, De Opwekker, jrg. 76 (1931) 466-467.
96 Middelkoop, “Zendingssituatie”, [6]. 
97 P. Middelkoop aan Joh. Maasbach, Driebergen, 15/1/1971.
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de kerk. Toen bekend werd dat het kantoor van het Mijnwezen te Kapan zou

worden gesloten (1923), schreef Jet: “Dus als de Europeanen eens gaan vertrek-

ken zullen we ze niet erg missen. Piet heeft heusch geen tijd voor dergelijke

conversatie, je blijft altijd in ’t zelfde kringetje rond draaien, iets wat je zelf

interesseert kun je toch niet met hen bepraten. Ze luisteren bijna nooit naar wat

je zelf te vertellen heb, hun eigen woorden zijn veel voornamer en belangrij-

ker.”  98

Piet en Jet voelden weinig verwantschap met hun landgenoten, zowel die in

Kapan als elders in West-Timor, die meerendeels kerkelijk niet of nauwelijks

meelevend waren. De andere kant van het godsdienstige spectrum beviel hun

ook niet. Middelkoop’s dichterlijke natuur verzette zich tegen elke vorm van

letterknechterij. In 1937 berichtte hij zijn zwager Henk over een gesprek dat hij

op de terugreis naar Indië na het tweede verlof met een kennelijk orthodox-

gereformeerde medepassagier aan boord gevoerd had. Geschrokken door de

strenge opvattingen van zijn gesprekspartner, schreef hij: 

aan de eene kant schrik je dan van het krampachtig vasthouden aan de bijbelsche

geslachtslijst van Adam tot Abraham, aan den anderen kant had ik achteraf spijt,

dat we erover begonnen waren. Natuurlijk geloof ik in de schepping, maar zie

het scheppingsverhaal als een vermoedende geloofsgreep van het voorstellings-

vermogen, niet als een verslag van eenig gebeuren. Het is echter zeer moeilijk

om in een gesprek de juiste vorm te vinden om eenerzijds de bijbel recht te laten

wedervaren in zijn geloofsstandpunt en anderzijds zich vrij te houden van een

dwingende macht der uitbeelding daarvan.  99

Deze wens zich vrij te houden van de “dwingende macht der uitbeelding”, dat

wil zeggen van de historische vorm die de bijbelse boodschap in lang vervlogen

tijden had aangenomen, verschafte hem als vertaler de nodige ruimte om eigen

wegen te gaan.

Middelkoop’s werkzaamheden: algemeen 

Middelkoop’s reguliere werkzaamheden in West-Timor bestonden, behalve uit

de onvermijdelijke administratie van het ressort, uit de klassieke onderdelen:

de mondelinge evangelieverkondiging en bediening der sacramenten in de

inlandse gemeenten, de verzorging van zieken en gewonden waaronder de

bewoners van de leprozenkampong te Kapan, en het beheer der scholen. “Klas-

siek” waren deze drie takken van dienst in de zin dat elke zendeling en elke

hulpprediker, ongeacht denominatie, zendingsorganisatie en arbeidsterrein, zich

er in meerdere of mindere mate voor gesteld zag, al liet niet iedereen zich er op

dezelfde wijze mee in. De mate waarin men dat deed hing af van de plaatselijke

98 Kapan, 11/8/1923.
99 P. Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, 31/7/1937.
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omstandigheden, taakomschrijving en -opvatting, eventuele specifieke instruc-

ties van de zendende instantie en tot slot individuele begaafdheden. 

Middelkoop’s werkzaamheden verschilden in grote lijnen niet van die van zijn

collega-hulppredikers. Hij was slechts een uitzondering in die zin dat, waar zijn

collega-hulppredikers in de regel na enkele jaren werden overgeplaatst, hij op

vier jaar internering na 35 jaar op Timor geweest is en daardoor ten aanzien van

taal en cultuur een wetenschappelijke expertise heeft kunnen opbouwen die

aanzienlijk groter was dan die van zijn collega’s. Hij doet denken aan

negentiende-eeuwse zendelingen en taalgeleerden in Nederlands-Indië als N.Ph.

Wilken, dr. N. Adriani en dr. A.C. Kruyt, die tientallen jaren op dezelfde plaats

stonden, zich grondig in taal en cultuur van hun omgeving verdiepten en daar

uitvoerig over publiceerden.

De combinatie van wetenschappelijk onderzoeker en hulpprediker betekende

voor Middelkoop een druk programma, waarbij hij in zijn eerste periode (1922-

1928) meer tijd had voor onderzoek en studie dan in zijn tweede (1929-1935),

toen door de groei van de kerk de administratieve beslommeringen een steeds

groter deel van zijn tijd opeisten. Hij maakte vele dienstreizen in zijn ressort

voor overleg met en toezicht op het kerkelijk personeel en de scholen,100

overlegde met kerkeraden, beheerde de kerkelijke fondsen,  verzorgde de101

financiële administratie en verslaggeving van zijn ressort, correspondeerde met

het Binnenlands Bestuur, de onderwijsinspectie en de leiding van de Indische

Kerk in Koepang en (soms) Batavia, en bemiddelde in kwesties tussen gemeen-

ten en hoofden.

Daar kwam bij het bij gelegenheid voorbereiden van kandidaat-leerlingen voor

de STOVIL en het opleiden van andere kerkelijke werkers. In 1933 en 1934

maakte hij bovendien een aantal dienstreizen die hem buiten zijn eigen ressort

Zuid-Midden-Timor brachten, waarbij hij een goed inzicht kreeg in de kerkelijke

gang van zaken in de gehele residentie. Hij deed dit in zijn kwaliteit van

waarnemend voorzitter van de conferentie van hulppredikers. Vooral in deze

periode legde hij enorme afstanden af: in 1934 was hij 140 dagen onderweg en

reisde ruim 4.000 kilometer, voor een deel met een gammele auto over modderi-

ge wegen, voor het grootste deel echter te paard of te voet, soms ook in wrakke

bootjes naar naburige eilanden. 

Daarnaast organiseerde Middelkoop te Kapan conferenties en studiebijeenkom-

sten voor de goeroes en Inlands leraars in zijn ressort, waar allerlei praktische

zaken besproken werden, zoals de beste manier van preken en lesgeven, gegeven

de omstandigheden, waarbij in de eerste jaren het boek Hoe te Prediken van dr.

100 “Zijn” personeel bestond in 1925 uit: te Molo drie Inlands leraars, drie oetoesan Indjil
en twee pembantoe agama; te Amanoeban drie Inlands leraars, vier oetoesan Indjil en
een pembantoe agama; en te Amanatoen een Inlands leraar, zes oetoesan Indjil en drie
pembantoe agama; Middelkoop, Jaarverslag 1925.

101 Er waren drie fondsen: het gemeentefonds, het evangelisatiefonds en het eredienstfonds.
Middelkoop, Jaarverslag 1925.
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A.M. Brouwer  als handleiding fungeerde. Maar ook schoolzaken, het commu-102

nisme en de wereldpolitiek kwamen ter sprake, alsmede de adat en de traditione-

le religie van West-Timor en dan vooral de vraag hoe daarmee om te gaan:

Middelkoop drong aan op grote behoedzaamheid, heilige (pemali) plaatsen

dienden immer ontzien te worden. En altijd waren er goeroes en Inlands leraars

die “ernstig” moesten worden toegesproken in verband met hun kennelijk

geringe verantwoordelijkheidsgevoel aangaande hun werk.103

Derde periode

Gedurende zijn derde periode (1937-1942) was Middelkoop vrijgesteld van alle

werkzaamheden als hulpprediker en kon hij zich geheel aan zijn studie van taal

en cultuur wijden. Dat was deels het gevolg van de wrijvingen die zich tijdens

zijn waarneming van het predikant-voorzitterschap in 1933 en 1934 tussen hem

en de inspecteur van het Inlands Onderwijs hadden voorgedaan en die zijn

positie tegenover het gouvernement bemoeilijkt hadden, deels wegens het belang

dat men in Batavia was gaan hechten aan zijn vertaalwerk ten behoeve van de

Timorese christenheid en deels omdat wegens de toenemende druk van zijn

reguliere werkzaamheden als Indisch predikant er steeds minder tijd voor studie

overbleef. Zijn taak in Kapan werd door een Inlands leraar overgenomen. Dit

nam niet weg dat hij nog wel gemeentearbeid deed, doch minder intensief dan

voorheen. Bovendien was hij als “ter beschikking” (van de predikant-voorzitter)

niet langer stemhebbend lid van de conferentie van hulppredikers, doch slechts

haar adviseur. Dat betekende onder meer dat hij niet op bestuurlijk niveau

betrokken was bij de voorbereidingen van de vorming van een zelfstandige

Timorese kerk, die door predikant-voorzitter ds. Van Herwerden in 1935 in gang

waren gezet en door diens opvolger Locher met kracht werden voortgezet.

Hierover is dan ook vrijwel niets te vinden in de brieven. Van belang is evenwel

geweest een lezing die hij in mei 1941 voor de conferentie hield over het

Timorese adat-huwelijk – door zowel het gouvernement als de kerk beschouwd

als burgerlijk huwelijk – ter voorbereiding van de vaststelling een nieuwe

regeling voor het kerkelijk huwelijk.  104

Middelkoop tussen kerk, gouvernement en Timorees zelfbestuur

102 A.M. Brouwer, Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan: proeve van eene theorie
der evangelieverkondiging op het zendingsveld. Rotterdam: M. Wyt & Zonen, 1916. Dr.
A.M. Brouwer; 1875-1948; 1910-1921 rector van de Nederlandse Zendingsschool
(NZS); 1921-1935 hoogleraar namens de NHK te Utrecht; 1935-1946 gewoon hoogleraar
te Utrecht; ethisch theoloog, lid van de Ethische Vereniging. BLGNP, IV, 65-68.

103 Middelkoop, Jaarverslag 1925.
104 De goeroes waren gemachtigd monogame adat-huwelijken van christenen in te schrijven

als burgerlijke huwelijken en die vervolgens kerkelijk te bevestigen. “Notulen 1933”, 14;
Locher, “Nota”, 13-20. 
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Hoewel hij na de oorlog verklaarde nooit gelukkig te zijn geweest met de positie

van de Indische Kerk als semi-staatskerk,  was hij in de jaren dertig tegenstan-105

der van de reorganisatie van die kerk, die toen aan de orde was en die de

gedeeltelijke zelfstandigwording van de inlandse complexen in de Molukken,

de Minahassa en op Timor en omliggende eilanden beoogde: de inheemse

christenheid was zijns inziens nog “niet gekomen tot die zelfkennis, die uitdrijft

tot gebed om vergeving en genade als nieuwe levenskracht”. In zijn Timorese

omgeving ontbrak zijns inziens de ontvankelijkheid voor Gods genade “als een

macht des geestes die ons opheft boven de zwakheden en zonden van eigen hart

en karakter” – een bekend, zij het in wisselende bewoordingen geformuleerd

standpunt in kringen van de door Europeanen gedomineerde kerk en zending

in Indië. De noodzakelijke geestelijke (en financiële) zelfstandigheid zou de

inheemse christenheid ontbreken en daarom was ze volgens Middelkoop nog

lang niet aan toe aan welke vorm van zelfstandigheid ook.  Een ander argu-106

ment, dat Middelkoop weliswaar nergens expliciet formuleert maar dat op

verschillende plaatsen in zijn brieven wel aan de dag treedt, was dat de jonge

Timorese christenheid de staat niet kon missen in haar strijd met de traditionele

religie. Ook de staat had zijns inziens een taak bij “de bestrijding der duisternis”

en diende zich te onthouden van alle handelingen die als aanmoediging “voor

de vele vijandige elementen onder de heidenen in het geheele ressort” gezien

konden worden. Hij dacht hierbij vooral aan de (Europese) rechtspraak, die

volgens het koloniale beginsel dat bestuur en rechtspraak in één hand verenigd

waren, uitgeoefend werd door de controleur te Soé, althans wat zijn eigen ressort

betrof.  107

Dit betekende overigens niet dat Middelkoop een voorstander was van het

voeren van rechtsgedingen tegen de “heidenen”, althans niet dan nadat alle

andere mogelijkheden om de christenen aangedaan onrecht te herstellen waren

beproefd. Veel tijd en energie gaf hij aan het bemiddelen in conflicten die

Timorezen als gevolg van hun overgang naar het christendom met hun omgeving

ondervonden. Bekering betekende in de praktijk niet alleen zondagse kerkgang

en catechisatie, maar ook een breuk in de dorpssamenleving, een veranderde

verhouding tot het adatrecht. Niet zelden ontstonden conflicten doordat de

nieuwe christenen zich niet langer wensten te schikken naar (een deel van) de

verplichtingen die de dorpssamenleving of het clanverband hen oplegde, zoals

het offeren aan de geesten bij de oogst of bij sterfgevallen, en het actief deelne-

men aan adatfeesten. Problemen deden zich ook voor wanneer ze grond in

gebruik namen waarop volgens de traditionele religie een taboe rustte. Omdat

een dergelijke handelwijze meestal werd uitgelegd als een teken van gebrek aan

respect jegens de hoofden, kwamen ze buiten de traditionele maatschappij te

105 P. Middelkoop aan H. Kraemer, 5/10/1950. 
106 P. Middelkoop aan H. de Zwart, 26/10/1933.
107 Zie bijv. document 91.
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staan. Dit kon weer leiden tot bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van

bepaalde gronden of het hun onthouden van een deel van de collectieve oogst.

Of er een bevredigende oplossing gevonden werd hing meestal af van de

omvang van de christelijke gemeenschap en van de status en positie van de

afzonderlijke leden binnen het dorpsverband. Vooraanstaande oudere Timorezen

verloren bij overgang naar het christendom maar weinig van hun gezag en

konden vaak afdoende partij bieden aan niet-christelijke hoofden. Bij jongeren

lag dat anders. Hoewel Middelkoop soms voor advies de controleur benaderde,

is het opmerkelijk dat hij zijn christen-Timorezen meestal aanraadde niet met

formele klachten naar het gouvernement te stappen, daar zo’n stap conflicten

misschien wel tijdelijk kon sussen, maar nooit de achterliggende problemen uit

de wereld helpen. Hij adviseerde daarom meestal bemiddeling te zoeken of

bemiddelde zelf, daarbij vriend en vijand verbazende met zijn kennis van de

adat.

Voor zijn bestudering van de Timorese samenleving had Middelkoop de

bestuurlijk-politieke wind in de rug, daar het gouvernement al snel na de

“pacificatie” doende was om op lokaal en regionaal niveau voor zover nodig en

mogelijk de traditionele vormen van bestuur en (inheemse) rechtspraak te

ondersteunen of waar nodig in ere te herstellen en ervoor te zorgen dat in het

bestuur en de rechtspraak der zelfbesturende landschappen de belangrijkste

posten bekleed werden door personen die daar krachtens afstamming en de adat

recht op hadden. Dat betekende dat in bestuurskringen belangstelling bestond

voor de geschiedenis en de adat der bevolking. Deze politiek verleende echter

de betrokken hoofden een grote mate van handelingsvrijheid, ook tegenover de

kerk, die Middelkoop niet altijd wist te waarderen. Verschillende hoofden, zoals

Pae Nope, de radja Amanoeban, en de temoekoen van Pene, werkten bovendien

het onderwijs tegen omdat ze in een zich ontwikkeldende bevolking een bedrei-

ging zagen van hun positie.  Ook Middelkoop’s bij tijd en wijle moeizame108

verstandhouding met de zelfbestuurder van Molo, de eigenzinnige Willem

Frederik Hendrik Oèmatan, gewoonlijk naar zijn landschap Molo of woonplaats

Adjobaki: radja Molo of radja Adjobaki, of soms ook kortweg de radja ge-

noemd, getuigt hiervan. De betrekkingen van met name Jet met Oèmatan’s

vrouw, de Rotenese radja’s-dochter Poetri Louise Manoeboeloe,  de njonja109

of njonja radja, waren daarentegen recht hartelijk. Van Jet’s betrekkingen met

de overige vrouwen van de radja – die ondanks het feit dat hij gedoopt was wat

betreft vrouwen in alle openheid een veeleisend man was – wordt niet gerept.

Oèmatan was in dit laatste overigens geen uitzondering onder de hoofden.

Bovendien, waar de hoofden voorgingen, volgde (meestal) het volk.110

108 “Notulen 1935”, 9.
109 Zij was de dochter van Manek Semuel Izak Manoeboeloe van Korbafo op Rote. Zie noot

2.
110 Middelkoop, Jaarverslag 1925.
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Tijdens en na de oorlog

Over Middelkoop’s periode na 1942 kan kort gehandeld worden, daar die buiten

het bestek van deze bronnenpublicatie valt. in West-Timor was, zoals elders, het

streven naar kerkelijke zelfstandigheid niet los te zien van het streven naar

politiek-staatkundige zelfstandigheid. Hoewel de wens om kerkelijk zelfstandig

te worden zich in West-Timor al in de jaren dertig manifesteerde, en in sommige

gevallen al daarvoor, bleek zoals overal elders in de archipel, de Japanse

bezetting aan dit streven een geweldige stimulans te hebben gegeven. Nog niet

eens zozeer doordat in 1942 de Europese kerkleiding wegviel, als wel doordat

de komst van de “kortbeenige vreemdelingen” (de Japanners) met name in

kringen van het niet-christelijke deel der bevolking de politieke aspiraties hoog

deed oplaaien. Hier en daar leidde dit tot geweld tegen de christenen. Bij hun

komst presenteerden de Japanners zich als “bevrijders”. Aan de herendiensten

en belastingen zou snel een einde komen, zo werd beloofd, doch al snel bleek

dat de onderdrukking die ervoor in de plaats kwam vele malen erger was dan

voordien. Een klein deel van de inheemse christenheid keerde terug naar de

traditionele religie, een ander deel, waaronder enkele goeroes en Inlands leraars

en een aantal hoofden, collaboreerde, doch de meerderheid wachtte in stilte

betere tijden af. Een der Indisch predikanten overleefde de oorlog niet: J. Groot,

terwijl ook de Inlands leraars S. Dekoeanan op Timor, L. Riwoe op Alor en B.

Sa’toe te Lotas in Amanatoen omkwamen. 

Hoewel kerken en andere kerkelijke eigendommen zwaar te lijden hadden, heeft

de Timorese christenheid in het algemeen deze tijd goed doorstaan. Het aantal

oetoesan Indjil groeide zelfs fors, terwijl het aantal scholen en schoolmeesters

door de Japanners werd uitgebreid. Dit hield verband met een andere verande-

ring die de Japanners doorvoerden, te weten de aanleg van enorme schooltuinen,

waarin de schoolkinderen en hun goeroes twee dagen per week moesten werken

en voorts elke dag enkele uren. Een deel der opbrengst moest worden afgedragen

aan de Japanners, als dankbare bijdrage aan hun oorlogsinspanning.111

Tijdens de oorlog werd de kerk in bestuurlijk opzicht gereorganiseerd. Reeds

in 1942 werd op instigatie van de Japanners een indeling in “proto-classes”

gemaakt, al werd die term nog niet gebruikt. Daartoe werd in verschillende

ressorten een badan pengoeroes (bestuur) opgericht, te vergelijken met het latere

classisbestuur. Onder voorbijgaan van het corps Inlands leraars en goeroes,

werden de badan pengoeroes geheel samengesteld uit hoofden, wier mate van

betrokkenheid bij de kerk voor de Japanners overigens geen punt van overwe-

ging was. Te Koepang was de voorzitter radja A. Nisnoni, terwijl diens zoon

Hans Nisnoni, radja Tjamplong, voorzitter te Tjamplong was. Alleen in Soé

bestond de badan uit drie Inlands leraars, met name M. Bolla, H. Umpenawany

en F. Sodak; zij vormde daar qua samenstelling de voortzetting van de afdelings-

raad, een adviesorgaan van en namens inheemse kerkelijke werkers ten behoeve

111 Middelkoop, “Overzicht”, 1.
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van de conferentie van hulppredikers, waarover sinds 1932 alle hulppredikers-

ressorten in de residentie hadden beschikt.112

In 1947 werd een semi-zelfstandige Timorese kerk opgericht, de Geredja Masehi

Indjili Timor, GMIT), na de kerken in de Minahassa (GMIM) en de Molukken

(GPM) de derde op rij. De in de jaren dertig begonnen groei van de kerk van

Timor zette na de oorlog krachtig door. Het aantal gemeenteleden in de classis

Timor Tenggah Selatan (het vroegere Zuid-Midden-Timor) bedroeg in 1955,

twee jaar voor Middelkoop’s definitieve vertrek, in de landschappen Molo:

18.832 (57% van de bevolking), Amanoeban: 41.941 (45%) en Amanatoen

15.015 (32%). In totaal telde de GMIT in deze drie districten 75.788 leden (44%

van de bevolking). Daarnaast telden de gemeenten Kefamnanoe en Atamboea

resp. 2.665 en 1.950 leden. Het totaal aantal protestantse christenen in deze

classis, kinderen, volwassenen en een aantal Chinezen in Kapan, Soé, Ofoe,

Niki-Niki, Poet’ain en enkele andere plaatsen, bedroeg toen 80.403.113

Terug naar Timor

Middelkoop en zijn vrouw brachten de oorlog door in Japanse gevangenschap,

tot september 1943 te Soé, vervolgens op Celebes, Jet in Kampili, Piet in Pare-

Pare en tegen het eind van de oorlog in Bodjo en Bolong. Na hun vrijlating

verbleven zij, net als veel andere vrijgelaten Europeanen uit de Grote Oost, eerst

enige tijd te Makassar op Zuid-Celebes, waar ze van het Kerkbestuur de op-

dracht kregen om niet direct naar hun oude arbeidsveld terug te keren maar de

ontwikkelingen af te wachten en voor overleg naar Djakarta te komen. Maar op

24 oktober 1945 bood zich voor Piet en Jet Middelkoop plotseling de gelegen-

heid aan om per vliegtuig via een omweg naar Koepang te reizen. Tijdens een

oponthoud te Balikpapan leidde Piet verschillende Nederlandse en Maleise

diensten. Op 3 november 1945 landden ze op het vliegveld Penfoei te Baoemata

bij Koepang. De volgende dag reisden ze door naar Soé. Het kerkgebouw te Soé,

pas in 1940 geopend, bleek door een bom te zijn getroffen, hun oude huis in

Kapan was afgebrand en ook veel andere kerkelijke eigendommen bleken

verwoest, beschadigd of afgebroken, waaronder de melaatsenkampong in Kapan

en het kerkje te Kefamnanoe.  Piet en Jet Middelkoop vestigden zich in Soé.114

Piet preekte hier en daar weer, bezocht de gemeenten, hield vergaderingen met

de goeroes en Inlands leraars, onder meer over de beste manier om de schadelij-

ke invloed van de Japanse propaganda over Asia raya en de idee dat het chris-

112 Het behoorde verder tot de taak van de vooroorlogse afdelingsvoorzitters kleine kwesties
en conflicten in gemeenten af te handelen en te adviseren over benoemingen, overplaat-
singen en ontslagen. Middelkoop, “Proces”, I/7.

113 Kantor Statistik, “Penduduk T.T. Selatan”, 1955; Voor de geschiedenis van de GMIT,
zie: Staf Proyek Menyeluruh DGI/Frank L. Cooley, samenst., Memperkenalkan Gereja
Masehi Injili Timor. Benih yang tumbuh XI, Jakarta: DGI, 1976.

114 Middelkoop, “Flitsen”.
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tendom misschien iets voor Europeanen maar zeker niets voor Aziaten was,

ongedaan te maken.

Vanaf eind 1945 woonde Middelkoop te Soé de vergaderingen van de afdelings-

raad van classis-in-wording Zuid-Midden-Timor bij, die zich voor allerlei

organisatorische problemen gesteld zag.  Enkele collega’s keerden ook op115

Timor terug. In november arriveerden Van Alphen en Rotti,  samen met G.W.116

Mollema  die in 1940 te Kalabahi op Alor geplaatst was. Piet en Jet Middel-117

koop bleven tot eind 1946, waarna ze naar Nederland terugkeerden. Vervolgens

aarzelde Middelkoop of hij naar Indonesië terug zou keren, althans die indruk

had het Kerkbestuur in Djakarta.  De toekomst van kerkelijk Indonesië was118

onzeker en ook de rol en plaats van Europeanen in het nieuwe Indonesië was

nog allerminst duidelijk. Bovendien werd Middelkoop er door sommigen op

Timor – ten onrechte – van verdacht dat hij zich niet zonder meer in het Indone-

sische onafhankelijkheidsstreven kon vinden, gezien zijn inspanningen voor het

gebruik van de landstaal in kerk en onderwijs.119

Maar Middelkoop besloot wel te gaan en in augustus 1948 keerde hij naar West-

Timor terug. Jet volgde na enige tijd. Hij werd als tijdelijk waarnemend predi-

kant ter beschikking gesteld van de predikant te Koepang. Net als beide voor-

gaande malen werd ook deze keer afgeweken van de regel dat van verlof

terugkerende Indisch predikanten (hulppredikers) niet op hun oude post terug-

keerden doch in een nieuwe gemeente werden geplaatst. 

Middelkoop werd per 1 september 1948 benoemd tot predikant-docent aan de

in 1947 opgerichte en in 1948 van start gegane Middelbare Theologische School

te Soé.  Van meet af aan was het de bedoeling dat deze school in Makassar120

gevestigd zou worden. Hoewel hij in 1950 – wegens de deplorabele staat van

de kerkelijke financiën – vervroegd gepensioneerd werd als predikant en het

NBG hem in dienst overnam, bleef hij tot medio 1953 als docent aan de school

werkzaam. De rector was dr. I.H. Enklaar,  die tot dan toe de STOVIL te Soé121

115 Middelkoop, “Overzicht”, 3-4.
116 A. (Lex) Rotti; geb. 1908; zendingsopleiding; 1935 hulpprediker te Tjamplong; 1937 te

Koepang; 1942 geïnterneerd; eind 1945 terug op W.-Timor; 1946-1948 parlementslid
NIT te Makassar; 1950 wnd secr. GMIT; 1950 dir. YMCA, Djakarta.

117 Gerben Willem Mollema; 1903-1950; zendingsopleiding; 1933 zendeling namens NZV
te Sanggona, Z.O.-Celebes; 1940 tijd. hulpprediker te Kalabahi, Alor; 1942-1945 geïnter-
neerd; terug naar Z.O.-Celebes (Taoebonto), alwaar in juni 1950 vermoord.

118 Kerkbestuur aan P. Middelkoop, 23/4/1947. 
119 Middelkoop, “Informatie’s”, 3-4. 
120 Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Secretaris van Staat, Hoofd van het

Departement van Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen, nr. 23408/B, 26/8/1948. Over
deze school, zie Holtrop, “Het oecumenisch werk van Henny Bergema”.

121 I.H. Enklaar; 1911-1994; 1937 predikant Indische Kerk, tijd. te Djakarta; 1937 te Am-
bon; 1941 predikant-voorzitter te Koepang; 1942-1945 geïnterneerd; 1945-1946 geïnter-
neerd door de Republik Indonesia; 1947 dr theol.; 1947-1956 docent en wnd rector
Theol. School Soé/Makassar; 1956-1961 hoogleraar kerkgeschiedenis Theol. Hogeschool
te Djakarta; 1961 gerepatrieerd.
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had geleid, waar zeventien jongens werden opgeleid tot Inlands leraars. Wegens

het vertrek van Enklaar naar Makassar, nam Middelkoop begin 1953 het

rectoraat waar, doch dat duurde niet lang, want in mei van dat jaar werd de

school naar Makassar overgeplaatst en vertrokken de leerlingen. Hiermee

eindigde de betrokkenheid van Middelkoop bij deze school. Hij vatte zijn oude

werkzaamheden weer op en wijdde zich verder aan zijn taalstudie en vertaal-

werk, leidde kerkdiensten en gaf leescursussen in het Timorees, verspreidde

Nieuwe Testamenten en doceerde aan de Sekolah Goeroe Djemaat (SGDj) van

de GMIT te Soé. Op 4 maart 1957 namen Piet en Jet officieel afscheid en op 12

maart verlieten ze Soé.  122

Ondanks de afnemende kennis van het Timorees onder de bevolking en groeiend

verzet tegen het gebruik van de landstaal, dat overigens al in de laatste jaren

voor de oorlog bespeurbaar was,  bleef Middelkoop ook na zijn repatriëring123

Timorese teksten publiceren met vertaling, en daarnaast andere onderzoeksresul-

taten. Tevens vervolgde hij zijn studie theologie, waarvoor hij al tijdens zijn

eerste verlof de voorbereidingen getroffen had, o.m. bij prof. A.M. Brouwer te

Utrecht.  Hierbij leerde hij de bijbel in de grondtalen lezen. Tijdens zijn tweede124

verlof (1935-1937) had hij het propaedeutisch examen afgelegd. In 1958 deed

hij doctoraal examen en in 1960 promoveerde hij te Utrecht bij prof. H.W.

Obbink op een proefschrift over de betekenis en rol van de vervloeking zowel

binnen de traditionele Timorese cultuur als binnen de Timorese christenheid,

die zich daar maar moeilijk aan kon onttrekken.125

Middelkoop als theoloog en vertaler

Middelkoop en Kraemer

In 1950 repte Middelkoop in een brief aan Hendrik Kraemer, toen directeur van

het Oecumenisch Instituut van de Wereldraad van Kerken in het Château de

Bossey (Vaud, Zwitserland) voor het eerst (voor zover bekend) van zijn voorne-

men een dissertatie te schrijven, waarin hij zijn visie op de plaats van kerk en

theologie in de Timorese samenleving wilde onderbouwen met een studie van

een bepaald onderdeel der Timorese cultuur. Hij was hiertoe aangezet door

122 Zoon Herman bleef na het tweede verlof (1935-1937) in Nederland achter, eerst om de
middelbare school te volgen, daarna om medicijnen te studeren. In 1953 studeerde hij af,
waarna hij in dienst van de Hervormde zending trad. Hij volgde een cursus aan de
Zendingshogeschool in Oegstgeest en vertrok in 1954 naar Timor, waar hij in augustus
aankwam en in het ziekenhuis te Koepang ging werken. Hij vertrok weer in 1961, om
vervolgens als zendingsarts naar Afrika te gaan. P. Middelkoop aan L. Onvlee, 2/1/1953;
G.P.H. Locher aan P. Middelkoop, 26/8/1953.

123 Zie bijv. H. Bootsma aan P. Middelkoop, 23/10/1970; De Jong-Veenland, Alor, 181-182.
124 A.M. Brouwer aan P. Middelkoop, 24/4/1937.
125 Middelkoop, Curse.
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Kraemer’s “Tambaram-boek” (Christian Message) uit 1938, waarmee hij het

niet eens was. Waar Kraemer de religie de bijbel, waarin het om God, zijn

openbaring en zijn wil gaat en die door hem samengevat werd als “the prophetic

religion of Biblical realism”, tegenover alle menselijke godsdienstigheid stelde,

inclusief het empirische, historische christendom, als de vruchten van menselijke

inspanningen,  legde Middelkoop andere, liberalere accenten. “Biblical rea-126

lism” was voor hem de verandering in houding en gedrag van de nieuwe

christenen, die voortvloeide uit de verandering van geloof. Enerzijds wees hij

met Kraemer “adaptation” van de hand, maar soms vond hij elementen in de

voorstellingswereld der Timorezen, die een “diepen ernst” in zich droegen en

aanknopingspunten voor de prediking boden.  Waar het voor hem op aankwam127

was de omvorming van dergelijke elementen en hun “wedergeboorte”, zoals

binnen de jonge Timorese christenheid met succes leek te gebeuren. De gedachte

van een wedergeboorte van een volk in christelijke zin was voor Kraemer echter

te beperkt. Die stelde hiertegenover “dat omdat de mensen wedergeboren

worden, de taal en de gedachten-wereld een revolutionair proces ondergaan, dat

zowel herscheppend als eliminerend werkt”.  Voor Middelkoop echter geen128

“theologie van de crisis” (Karl Barth, Emil Brunner, H. Kraemer),  maar “...129

regeneratie. Zooals de wedergeboren mensch strijd moet voeren tegen vleesch

en bloed, waarbij dit laatste niet uitgeschakeld maar onder de tucht van den

Geest gebracht wordt, zoo meen ik dat een taal en gedachtenwereld van een volk

door het evangelie van Jezus Christus wedergeboren worden. Het evangelie

maakt daartoe gebruik van het oude, maar onder den tucht van Gods Geest”.130

Dus geen Barthiaanse confrontatie, geen breuk, geen Kraemeriaanse discontinu-

iteit, maar ook niet het andere uiterste: de adaptatie, assimilatie met “wereldse

wijsheid”,  of verkeerd opgevatte en toegepaste accommodatie, zoals bij de131

roomse missie wel gebeurde. 

Wetenschap ten dienste van kerk en geloof

Aldus kort samengevat het kader van Middelkoop’s theologie. Hierbij een

toelichting.

Hoezeer hij ook een naam heeft opgebouwd als kenner van land en volk van

Timor, zijn wetenschappelijke arbeid was geen doel op zich, doch stond ten

dienste van het eigenlijke werk waarvoor hij naar Timor gekomen was: de

verspreiding van het gereformeerde christendom onder de niet-christelijke

bevolking en de verzorging van reeds bestaande inheemse kerkelijke ge-

126 Kraemer, Message, 284-285.
127 P. Middelkoop aan schoonouders, 15/2/1925.
128 H. Kraemer aan P. Middelkoop, 1/11/1950. 
129 Cf. Jongeneel, “Ontwikkelingen”. 
130 P. Middelkoop aan H. Kraemer, 5/10/1950. 
131 H. Kraemer aan P. Middelkoop, 24/10/1950. 
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meenten.  Met een zekere mate van dichterlijke vrijheid ten aanzien van de132

originele tekst van de bijbel, liturgieën, gebeden, psalmen, gezangen en andere

teksten, trachtte hij die zó in het Atoni te vertalen dat ze aansloten bij de

belevingswereld van de Timorezen. Die vrijheid hield verband met zijn piëtisti-

sche inslag die al tijdens zijn jonge jaren gebleken was uit de voorliefde voor

de achttiende-eeuwse piëtist N.L. Graf von Zinzendorf, die hij toen had ontwik-

keld.  Omdat de evangelieverkondiging zijns inziens in de eerste plaats “een133

algemeene zondigheidsprediking” mogelijk diende te maken, wilde hij met zijn

vertalingen de harten van de Timorezen raken. Dat kon slechts via een adequate

verwoording van het evangelie in de landstaal, daar prediking in het Maleis over

de hoofden heenging. De evangelieverkonding diende te leiden tot zelfonder-

132 Om zich in te werken, maakte Middelkoop gebruik van verschillende opstellen en andere
teksten, die door de goeroes en bij hem te Kapan inwonende Timorese kinderen waren
vervaardigd of van commentaar voorzien en gecorrigeerd, en van E.F. Kleian, “Lijst van
woorden in het Maleisch, Hollandsch, Rottineesch en Timoreesch”, in Tijdschrift voor
Indische taal-, land- en volkenkunde, 37 (1894) 209-284. Overdruk verschenen als Lijst
van woorden in het Maleisch, Hollandsch, Rottineesch en Timoreesch. Batavia: Albrecht
& Rusche: 1984. Zie document 4. Een gecorrigeerde en uitgebreide versie van deze lijst
voegde Middelkoop toe aan zijn reeds voor de oorlog vervaardigde maar pas in 1950
verschenen Timorese grammatica. Verder had hij de beschikking over enkele Timorese
geschriften van de hand van ds. R.W.F. Kyftenbelt, en een woordenlijst in S. Müller,
Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel, gedaan op last der Nederlandsche
Indische regering, tusschen de jaren 1828 en 1836. 2 dln; Amsterdam: Fred. Muller,
1857. Hoewel hij het boek niet noemt, zal Middelkoop ongetwijfeld ook kennis genomen
hebben van F.S.A. de Clercq, Het Maleisch der Molukken: lijst der meest voorkomende
vreemde en van het gewone Maleisch verschillende woorden, zooals die gebruikt worden
in de residentiën Manado, Ternate, Ambon met Banda en Timor Koepang, benevens
eenige proeven van aldaar vervaardigde pantoens, prozastukken en gedichten. Batavia:
Bruining, 1876. Zie Middelkoop, “Het Nieuwe Testament in het Timorees”.

133 Hij en zijn vrouw voelden zich aangetrokken tot de door de ideeën van de Amerikaan
Frank Buchman geïnspireerde Oxford Groep die in de jaren twintig onder studenten in
Oxford ontstaan was. Piet Middelkoop was er in mei 1933 in Batavia mee in aanraking
gekomen toen hij er de (tweede) Grote Vergadering van de Indische Kerk bijwoonde (zie
voetnoot 398), waar volgens hem de ideeën van Buchman hun invloed deden voelen.
Ook zoon Herman, die na het tweede verlof in 1937-1938 in Nederland achterbleef, nam
aan de activiteiten van deze groep deel – “Ik ben nu bij de Oxford Groep. Wim [een
schoolvriend] heeft me een zondag meegenomen. En dat heeft me erg gepakt. Ik hou nu
iedere morgen stille tijd met een paar andere jongens van school achter op het veld”. Jet
Middelkoop aan Henk de Zwart, 20/6/1937. Te Kapan hielden ook Piet en Jet Middel-
koop zulk een “stille tijd”. Jet Middelkoop aan Dien de Zwart, 22/10/1937. Binnen de
Oxford Groep overwoog de gedachte dat de wereld een keer ten goede zou kunnen
nemen wanneer men begon met morele en spirituele verbetering van zichzelf, ook wel
geformuleerd in termen morele en geestelijke herbewapening. Die keer ten goede achtte
men dringend nodig. De economische depressie had toegeslagen. Miljoenen mensen
waren werk- en brodeloos. Bovendien stonden dictators op: Mussolini, Hitler, Franco.
Oorlog dreigde, zowel in Europa als in het Verre Oosten. In Nederland wijdde koningin
Wilhelmina er zelfs drie radiotoespraken aan. Zie De Loor, Nieuw Nederland; Hoogstra-
ten, Samuel, s.v. “Oxford-groep”.
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zoek en tot strijd tegen karakterfouten in het eigen leven, nooit tot opstandigheid

of verzet tegen het aardse lot. Voor Middelkoop geen bevrijdingstheologie, geen

politieke actie, geen gedogen van nationalistisch streven – voor de oorlog een

ontslaggrond voor inheemse kerkelijke werkers! – maar “persoonlijke levensver-

nieuwing” en “wedergeboorte”, die door het geloof in Jezus Christus geschon-

ken worden en geen vrucht zijn van eigen inspanningen. Soms verwees hij

hiervoor ook naar Jacob’s worsteling met God aan de Jabok uit Genesis 32, die

een radicale verandering in de eerste teweegbracht. Geen groter vreugde dan de

aanblik van Timorese christenen die hun onderdrukking, ervaren hetzij van de

kant van hun niet-christelijke omgeving hetzij van die der koloniale overheid,

aanvaardden in het vertrouwen dat hun lot Gods wil en bedoeling was – voorzo-

ver er van onderdrukking sprake was, wat al snel het geval was daar overgang

naar het christendom zoals gezegd tot tal van adatrechtelijke kwesties leidde.

Wat niet wegnam dat de plicht bestond via overreding en opvoeding de andere

partij haar dwalingen te doen inzien. 

Hij gebruikte de resultaten van zijn studie allereerst om in de landstaal te preken

en Timorese vertalingen van het Onze Vader, de Twaalf Artikelen en de Tien

Geboden te maken en eenvoudige gebeden, liturgieën en formulieren voor

begrafenis, huwelijk, doop, avondmaal, huis- en kerkbouw en de bevestiging

van lidmaten en ambtsdragers in de landstaal op te stellen.  In een later stadium134

volgden lijviger studies en vertalingen van originele Timorese teksten. 

Een dunne lijn

Overgang naar het protestantse christendom diende altijd vergezeld te gaan van

de vernietiging van de le’oe en het nalaten van de gebruikelijke offers, wat des

te urgenter was omdat de roomse missie, die in de jaren dertig steeds nadrukke-

lijker in West-Timor aanwezig was, waar ze kon beelden van Maria en Jezus

introduceerde en die soms zelfs in offerhuisjes plaatste. Voor het besef van veel

Timorezen betekende toetreding tot de Rooms-Katholieke kerk dan ook geen

fundamentele verandering van bestaande godsdienstige opvattingen, de missie

voegde immers nieuwe le’oe toe. Maar, aldus Middelkoop, “[a]mongst us,

Protestants, it is quite something else. We burn our le’u’s and undergo a funda-

mental change in belief, because we receive and follow up the second command-

ment of the Lord, which means a new base of life, a new root of living faith”.135

In Middelkoop’s protestantse ogen was de vernietiging der le’oe daarom het

zekerste teken dat men de religie der vaderen achter zich had gelaten en ook

geen belangstelling had voor het Rooms-Katholicisme. 

Doch de praktijk was weerbarstig. Voor het niet-christelijke deel van de bevol-

king vormden rampen als hongersnood, ongeluk, miskraam, droogte, veesterfte,

plotselinge krankzinnigheid of ziekte, die de gemeenschap troffen, een bewijs

134 Middelkoop, “Proces”, I/1.
135 Middelkoop, “Remarks”.

33



van ontstemming van de geesten van de voorouders over de overgang van een

of meer dorpsgenoten naar het christendom. Dit was voor de kerk van vitaal

belang, omdat veel bekeerlingen deze overtuiging bleven delen. Hieruit bleek

dat hun breuk met de adat en traditionele religie niet radicaal en volledig was

en bepaalde elementen ervan behouden bleven, misschien niet altijd zichtbaar

in het dagelijks leven maar wel aan de dag tredend in crisissituaties.

Pre-christelijke literaire, culturele en godsdienstige vormen werden door

Middelkoop daarom niet altijd en zonder meer terzijde geschoven maar waar

mogelijk gehandhaafd en van een nieuwe inhoud voorzien – een “stuk Timo-

reesch ritueel in nieuw gedachten-verband”, zoals hij het eens formuleerde136

–, althans voorzover dit zijns inziens niet iets opleverde dat in strijd was met de

kern van het evangelie. Anders gezegd: hij trachtte de latent binnen de kerk

voortlevende elementen van de traditionele religie op deze manier te neutralise-

ren. Een voorbeeld: eens nam hij in Noiltoko, een dorp in de buurt van Kefam-

nanoe, deel aan een rituele dodenherdenking. Zijn preek gaf hij de vorm van de

“rythmische sprake” der Timorezen, een geïmproviseerde, ritmische dialoog-

vorm met herhalingen en vraag en antwoord, waaraan meerdere mensen deelna-

men. Maar de inhoud paste hij aan door zijn gehoor erop te wijzen dat niet het

lot van de overledene centraal diende te staan, niet diens reis naar de bovenwe-

reld, maar het lot van de achtergeblevenen. Een sterfgeval was een oproep “om

op aarde te leven als reizende naar Jeruzalem, dat boven is”. Vanuit deze

gedachte bestreed hij vervolgens het nachtenlange dobbelen dat dodenfeesten

placht te begeleiden.  137

Een ander voorbeeld: zijn studie van het Timorese dodenritueel uit 1949 was

weliswaar antropologisch van opzet en blikrichting, maar in feite bedoeld om

na te gaan in hoeverre dit ritueel aan de prediking van het evangelie dienstbaar

gemaakt kon worden.  Hij beschreef hierin het zogenaamde nitoe-sae, dat zich138

bij sterfgevallen voordeed. De geest van een overledene nam dan bezit van

degene die bij zijn of haar lijk waakte, meestal de weduwe of weduwnaar. Deze

laatste was dankzij een periode van vasten, spanning en smart emotioneler,

gevoeliger en kwetsbaarder dan normaal. Wat deze in een dergelijke toestand

zei had meestal zijn achtergrond in oude familiegeschillen en -verhalen; bij

Timorese christenen waren dergelijke uitingen meestal gekerstend en gericht

op het wekken van bereidheid tot schuldbekentenis en verzoening ter afwending

van de macht van de dood.139

Soms echter accepteerde hij bepaalde noties van de traditionele religie, dus niet

alleen de vorm maar ook de inhoud, en achtte het dan onjuist het betrokken

geloofsartikel niet als waardevol te erkennen. Hij aanvaardde dat dan “als een

136 Zie pagina 235.
137 Middelkoop, “Reisverslag 1950”.
138 Middelkoop, “Is het mogelijk”; cf. Middelkoop, “Een studie”; en Middelkoop, “Het

dodenritueel”.
139 P. Middelkoop aan ?, Soé, 9/5/1952.
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werking van Gods Geest”, die de komst van het evangelie voorbereidde. Een

voorbeeld hiervan was het binnen de traditionele religie levende besef dat de

bij tijd en wijle overvloedige regens een zegen waren van Oesif Neno, de Heer

des hemels.  140

Het was bepaald niet zo dat alle initiatief in dezen van Middelkoop uitging. Veel

werd doorgesproken op de conferenties van hulppredikers, waar soms ook

voorstellen in deze zin gedaan werden. Bovendien wisten ook bekeerde Timore-

zen zelf oude vormen van hun traditionele religie in de kerk een nieuwe plaats

en inhoud te geven. Middelkoop verleende hieraan van harte zijn medewerking.

Doch niet elke verwerking van elementen van de traditionele religie door

Timorese christenen kon op zijn instemming rekenen. Met zijn Timorese versie

van het doopformulier (1923) wilde hij niet alleen een goede voorbereiding voor

de doop mogelijk maken door in begrijpelijke termen de juiste uitleg van het

sacrament te geven, maar ook de toen hier en daar heersende visie bestrijden “in

de eenmaal ondergane doop een machtige, gevaarlijke invloeden neutraliseeren-

de acte van bescherming te hebben ontvangen”. De Timorezen trokken de

sacramenten soms binnen de sfeer van de magie en vatten de doop op als “een

overgang in een andere spheer, de heilsspheer, beschermend, openbaring van

ontferming die van geslacht op geslacht staande blijft”. Middelkoop stelde daar

tegenover dat “het doopwater niets is, maar alleen het hart dat verlangt door God

te worden gereinigd van al zijn fouten en te worden verlost uit de macht der

duisternis” telt.  141

Het vertalen 

Het vinden van adequate taalvormen begon al bij het “simpele” vertalen.  Als142

Middelkoop het noodzakelijk achtte, vertaalde hij Timorese teksten (in het

Engels of Nederlands) door een bepaald woord of een zin te vergelijken met de

zaak waar die op duidde of naar verwees. Al snel was zijn kennis van de

Timorese cultuur zodanig, dat hij vrijwel altijd uit eigen aanschouwen wist waar

het over ging. Vervolgens keek hij of het corresponderende Nederlandse, Ma-

leise of Engelse woord adequaat weergaf wat er gebeurde of bedoeld was. An-

ders gezegd, het ging hem erom te achterhalen wat de “denk- of gevoelswerk-

zaamheid” van een bepaald woord was.143

Een voorbeeld uit vele: in zijn Head hunting in Timor and its historical implica-

tions uit 1963 besprak hij de reidans. Bij een dergelijke dans werd soms zeer

heftig en emotioneel gezongen, geschreeuwd bijna, waarvoor het Engelse “to

sing” niet geschikt was, al was dat wel de letterlijke vertaling van het Timorese

140 Zie document 88.
141 P. Middelkoop aan schoonouders, Henk en Dien de Zwart, 24/1/1924; Middelkoop,

“Zendingssituatie”, 6-7.
142 Over het werk van Middelkoop als vertaler, zie Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor,

II, X; zie ook Middelkoop, “Enkele voorbeelden”.
143 P. Middelkoop aan schoonouders, 13/7/1923.
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equivalent. Verwijzend naar de uitleg in de Oxford Dictionary van “their voices

were raised in anger” vertaalde Middelkoop daarom het Timorese “een lied

zingen” met “they raised a song of stanza’s”.  144

En omgekeerd, een bepaald Timorees woord kon volgens de bestaande woorden-

lijsten de juiste vertaling zijn van een Hebreeuwse, Griekse, Nederlandse of

Maleise term, indien een dergelijk vertaling in Timorese oren een vreemde

bijklank of bijbetekenis had, zocht hij een ander, geschikter woord. Dit gold met

name meer abstracte begrippen, zoals het Maleise pertjaja (geloven). Omdat het

Timorees echter geen palatalen (nj, tj en dj) kent, werd dit uitgesproken als

palsai, dat echter ook een Timorees woord was met de betekenis “tevergeefs”.

Hiervoor zocht hij dus een ander woord. Bovendien kon met een dergelijke

idiomatische manier van vertalen voorkomen worden, dat Europese theologische

debatten, keuzes en controverses, die onwillekeurig maar onvermijdelijk met

een al te letterlijke vertaling “mee” vertaald zouden worden en deze een bepaal-

de kleur zouden geven, aan de jonge, met deze controverses onbekende Timore-

se christenheid werden opgedrongen. Daarom eiste hij van zijn Timorese vertaal-

assistenten dat bij hen eerst een “new and spiritual insight in the aim and purpose

of Gods holy Word” geboren was, pas dan konden zij hun werk goed doen – het

innerlijke licht van de piëtist, welhaast dat van de mysticus!  145

Om het thema van de wederkomst van Christus duidelijk te maken, maakte hij

gebruik van de heersende verwachtingen omtrent de terugkomst of herrijzenis

van een legendarische voorouder, zonder overigens enige concessie te doen wat

betreft de essentie van de figuur van Christus. Daarom vertaalde hij “Messias”

met “Neno Anan”. De symbolische handeling van de zalving van de Messias

(= Gezalfde) “has been made subservient to reveal an eternal truth and when the

term Neno Anan is used as a translation thereof, it is also made subservient to

a new revelation of God in Jesus Christ. Even the fact that Jesus came from

heaven makes this translation to hit the mark. There is a change of faith which

causes a functional change in attitude”.  Ander voorbeelden: “profeet” werd146

“mafefa”, de woordvoerder en leider bij adat-feesten en rechtsgedingen. Een oud

Timorees verhaal, door Middelkoop opgetekend begin 1923, handelde over de

vete tussen de poei (patrijs) en de totioe (regenvogel). Iedereen kende het als

illustratie en zelfs verklaring van de nooit eindigende vijandschap die op aarde

kan bestaan.  Hoewel in dit geval de vijandschap niet fataal afloopt, althans147

niet in de weergave van Middelkoop, maakte hij hiervan gebruik om zijn

Timorese gehoor de geschiedenis van Kaïn en Abel duidelijk te maken. Middel-

koop: “Korte toepassing: Alleen Jezus Christus kan en wil ons verlossen uit de

macht van de vijandschap in de kosmos en in de mensenwereld”.  Hij hoopte148

144 P. Middelkoop aan A. Teeuw, 31/5/1961.
145 Middelkoop, “Remarks”; Middelkoop, “Neno”. 
146 Middelkoop, “Remarks”.
147 Middelkoop, “Four tales”, 385. 
148 P. Middelkoop aan Joh. Maasbach, 15/1/1971.
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dat op deze manier “het Evangelie in een echt Timoreeschen vorm gebracht kan

worden”.  149

Hoewel Middelkoop een vasthoudend man was, was hij ook een praktisch en

nauwkeurig man en waren willekeur en eigengereidheid in dit opzicht hem

vreemd. Want als hij de vertaling van een bijbelgedeelte of andere tekst eenmaal

in eerste lezing klaar had, dan legde hij die voor aan de “Timoreesche commis-

sie”, die bestond uit een aantal Timorezen, meestal goeroes en dorpsoudsten,

die voldoende kennis van zaken hadden om een oordeel te kunnen vellen.

Het Timorees als kerktaal

Een ander belangrijk element in Middelkoop’s werk, dat nauw bij het boven-

staande aansluit, was zijn streven het Timorees als kerktaal te doen gebruiken.

Hierin stond hij in de lijn van dr. N. Adriani, een taalgeleerde van het NBG die

rondom de eeuwwisseling werkzaam was in Midden- en Noord-Celebes en dat

eveneens geprobeerd heeft.  Met Adriani’s werk was Middelkoop vertrouwd150

en het diende hem als inspiratiebron. Jet Middelkoop onderstreepte dit door op

te merken: “Het is jammer dat Piet niet voor taalgeleerde heeft kunnen studee-

ren, om dan in de voetsporen van Dr. Adriani te treden. Dat zou juist iets voor

hem geweest zijn”.151

Dat Middelkoop in toenemende mate het Timorees als kerktaal propageerde,

hing niet alleen samen met de spirituele noden van de bevolking, zoals hij die

zag, maar ook met zijn eigen theologische overtuiging. Die was zonder enige

twijfel modern, zij het binnen de Indische Kerk niet uitzonderlijk. Hier moet niet

gedacht worden aan het negentiende-eeuwse “modernisme”, dat bijvoorbeeld

algemeen vormend onderwijs stelde boven de verkondiging van het evangelie,

of in elk geval eraan vooraf liet gaan, maar wel aan het inzicht dat de in Europa

gangbare uitleg en toepassing van de bijbel niet zonder meer bruikbaar waren

in Zuidoost-Azië. Adequate Timorese vormen dienden te worden gevonden en

om die te vinden wilde hij zo dicht mogelijk bij het volk staan. Als louter

rondtrekkend hulpprediker en kerkelijk administrateur lukte hem dit niet. Voor

zijn gevoel stond hij voor de keus: “uiterlijke ambtenaarsinstelling of de

geestelijke instelling, basis van het Koninkrijk Gods. – – – In het eerste geval

een troostelooze weg, in het tweede de blijdschap des Evangelie’s van Jezus

Christus”. Het was van meet af aan de tweede instelling die hem motiveerde.152

149 Middelkoop, Jaarverslag 1925.
150 Dr. Nic. Adriani; 1865-1926; 1887 letterenstudie te Leiden; 1893 gepromoveerd; 1894

naar Ned.-Indië in dienst van het NBG als bijbelvertaler; 1895-1902 te Poso (M.-Cele-
bes); 1902-1905 in de Minahassa (N.-Celebes) in gouvernementsdienst; 1905-1906 te
Koekoe (ten zuiden van Poso, M.-Celebes); 1908 te Tentena (M.-Celebes); 1914-1919
met verlof in Nederland; 1919 terug naar M.-Celebes, alwaar overleden te Poso. Zie
Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 28-67.

151 Jet Middelkoop aan ouders, 5/12/1924.
152 Middelkoop, “Proces”, I/2.
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Middelkoop moest ervaren dat de invoering van de landstaal in kerk en onder-

wijs vaak moeilijk was, niet in de laatste plaats omdat de Indische Kerk in

meerderheid niet bekend stond om haar belangstelling voor de adat. Er waren

maar weinig hulppredikers en Inlands leraars die de prediking in de landstaal

zó belangrijk achtten dat ze zich er speciaal op toelegden. Middelkoop deed dat

wel, daarbij gesteund door een koerswijziging binnen de top van de Indische

Kerk. In 1924 werden hij en zijn collega-hulppredikers “krachtig” aangemoedigd

door ds. J. Mooij, waarnemend voorzitter van het Kerkbestuur en zelf een niet

onverdienstelijk kerkhistoricus, toen die te Koepang een vergadering van de

hulppredikers bijwoonde, om naar Timorese vormen van evangelieverkondiging

te zoeken.  Eind jaren dertig herhaalde ds. B. Keers, lid van het Kerkbestuur,153

deze aanmoediging. Keers, met wie Middelkoop een “fijn contact” had, alsook

Kraemer en Locher hebben zich sterk gemaakt voor de faciliteiten die hem vanaf

1937 geboden werden om zich aan geheel de studie te wijden, ondanks de extra

belasting die dit voor zijn collega-hulppredikers en de predikant-voorzitter zelf

met zich meebracht. De kerkleiding wist van de spanningen die een totaal

onbekende en geïsoleerde omgeving voor een Indisch predikant kon oproepen.

Die spanningen kon hij alleen verdragen als hij zich grondig kon inwerken in

de taal, gewoonten en gedachtenstructuur van de Timorezen. Deed hij dat niet,

dan dreigde voor hem het eenzame bestaan van een kerkelijk administrateur.

Hier lag voor de leiding van de Indische Kerk de directe betekenis van Middel-

koop’s werk, althans voor een belangrijk deel.  154

Het was het echter van minstens even groot belang de Inlands leraars, goeroes

en andere inheemse voorgangers in staat te stellen op verantwoorde wijze hun

werk te doen. Veel van hen beheersten het Maleis slecht en de landstaal nog

slechter, zodat er, naar Locher constateerde, bij de prediking grote fouten

gemaakt werden “waardoor de menschen de boodschap van het Evangelie geheel

anders begrijpen, dan zij in werkelijkheid is. En het is verwonderlijk, dat door

deze wijze van arbeiden nog zoovelen tot geloof komen. Doch het is niet

verwonderlijk, dat er in de gemeenten en onder de goeroes – – – zoovele dwaze

voorstellingen en gedachten leven. Het kan niet anders, of dit moet mede het

resultaat van een dergelijke methode van arbeiden zijn”.  155

Oude en nieuwe kritiek

Niet iedereen had waardering voor Middelkoop’s streven en werkwijze, al prees

men in het algemeen zijn ijver en deskundigheid.  Al voor de oorlog vonden156

153 P. Middelkoop, “Een conferentievrucht”, (14/11/1924) 1. Voor de oplevende belangstel-
ling voor de zending in kringen van de Protestantse Kerk, zie: Bins, “Reorganisatie”;
Kraemer, “Reorganisatieplannen”, 181-182; Idem, “Verhouding”; Van Randwijck,
Handelen, I, 190-193; Zendingsjaarboek 1937-1939, 74. 

154 Locher, “Nota”, 7, 46
155 Ibidem, 24.
156 Ibidem, 22.
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sommigen dat hij de betekenis van het Maleis onderschatte en er beter aan deed

zijn schapen binnen te voeren in de Maleis/Indonesisch-sprekende wereld en

hen voor te bereiden op een bestaan binnen de wijdere horizon van de nationale

Indonesische kerk. Net als Kruyt werd Middelkoop het verwijt gemaakt, dat hij

met deze respectvolle benadering en conservering van het Timorese culturele

erfgoed ertoe bijdroeg dat juist “het volk als het ware met de rug naar de

moderne tijd gekeerd” kwam te staan, zodat ook West-Timor een van die gebie-

den was die “tot de minst ontwikkelde en weerbare van geheel Indonesië beho-

ren”,  al is deze bewering niet onweersproken gebleven.  Bovendien moest157 158

Middelkoop al in de jaren dertig constateren dat in West-Timor sommige

inheemse christenen vervreemd raakten van hun eigen adat, traditionele vormen

en rituelen en er geen raad mee wisten – al stonden ze er volgens hem in

werkelijkheid minder ver vanaf dan ze zich inbeeldden.  159

Hoe dit zij, de geschiedenis lijkt Middelkoop’s critici gelijk te hebben gegeven,

althans gedeeltelijk, in die zin dat hij te weinig oog had voor de betekenis van

het Maleis/Indonesisch als nieuwe eenheidstaal. Mede als gevolg van maatrege-

len van het gouvernement – met name in het volksonderwijs – begon het

Timorees al in de jaren dertig aan zijn terugtocht uit het openbare leven, al ging

dat vooreerst moeizaam en bleven vooral veel oudere Timorezen bij hun oude

taal. Ze werden hierin gesteund door Middelkoop, die tot aan zijn repatriëring

in 1957 – en ook daarna – de strijd nooit heeft opgegeven.

Een ander punt van kritiek is dat de benadering van de Timorese taal en cultuur

door Middelkoop vrij selectief was, zeker voor de oorlog. Dat gold zowel wàt

hij waarnam als zijn interpretatie en beschrijving van het waargenomen feno-

meen. Hoewel dit gezien zijn persoonlijke godsdienstige opvattingen, zijn

functie van hulpprediker en zijn werk als bijbelvertaler, alsmede gezien het feit

dat hij geen academische vorming had genoten – al werkte hij er hard aan –

welhaast onvermijdelijk was, mogen de nadelen ervan evident zijn. Deze werden

voor een deel gecompenseerd door het feit dat hij langdurig op Timor gewoond

heeft en dankzij zijn functie en het vele reizen dat hiermee samenhing gemakke-

lijk toegang had tot de bevolking en haar taal vloeiend sprak. De vraag is

evenwel in hoeverre de autochtone bevolking zich vrij voelde om zich tegenover

hem, in haar ogen toch een vertegenwoordiger van een betrekkelijk vreemd en

machtig overheidsorgaan, uit te spreken over niet- of pre-christelijke zaken. Er

zijn aanwijzingen dat juist om deze reden hem soms het nodige ontging of

onthouden werd. Tegenover buitenstaanders schaamde het christelijk deel der

inheemse bevolking zich voor zijn oude geloof, maar gaf het niet zomaar op.

Middelkoop was zich dit probleem overigens goed bewust, gezien zijn hameren

157 Van den End, “Twee honderd jaar Nederlandse zending”, 14; Swellengrebel, In Leijdec-
kers voetspoor, II, 216-217.

158 Van Slageren, “A.C. Kruyt”.
159 Zie document 115.
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op het feit dat het vertalen van de bijbel en andere teksten in het Timorees geen

studeerkamerwerk was, “doch in het verlengde ligt van de prediking en het

levend mondeling contact met het volk”.  Indien zijn brieven vergeleken160

worden met de correspondentie van veel andere hulppredikers en zendelingen,

bevatten die van Middelkoop opvallend veel materiaal over dergelijke zaken.

En dat maakt ze buitengewoon interessant.161

Middelkoop’s “contextuele theologie” 

Hoe dit zij, wat een halve eeuw later “contextuele theologie” zou heten, is bij

Middelkoop in de jaren dertig al volop aanwezig in die zin dat cultuur- en

tijdgebonden vormen zijns inziens een rol van betekenis dienden te spelen bij

de formulering van de bijbelse boodschap. In zijn zoektocht naar een voor Timor

adequate manier van evangelieverkondiging klonk iets door van de “ethische

theologie”. Dit was een theologische stroming die zich sedert het eind van de

negentiende eeuw binnen de Nederlandse zending manifesteerde en waarmee

de namen verbonden zijn van theologen als Daniel Chantepie de la Saussaye

(1818-1874)  en J.W. Gunning (1862-1923).  Behalve dat deze stroming een162 163

sterk morele inslag had, zocht ze een middenweg tussen het “horizontalisme”

van het eind negentiende-eeuwse modernisme en het “verticalisme” van de

gereformeerde orthodoxie die, afgezien van enkele concessies van puur pragma-

tische aard – zoals het verdisconteren van taalverschillen – tijd- en plaatsgebon-

den cultuurelementen in de kerk geen plaats gunde. Gunning was sedert begin

1897 secretaris van het NZG en director van het Zendingshuis, waar Middelkoop

vanaf 1915 zijn opleiding had gevolgd.  In de persoon van Middelkoop vinden164

we tot op zekere hoogte een vertegenwoordiger van deze ethische theologie

binnen de Indische Kerk, op dezelfde manier als bijvoorbeeld Joh. H. Duyver-

man, die van 1909 tot 1919 hulpprediker in de Minahassa was, dat vòòr hem was

geweest.  Maar ook Kruyt en Adriani waren deze richting toegedaan, al165

ontbrak bij Middelkoop wel Kruyt’s evolutionistische schema: niet dat hij niet

ook het gereformeerde christendom stelde boven alle andere religies en denomi-

naties, maar waar Kruyt binnen het christendom verschillende niveaus onder-

scheidde, afhankelijk van de spirituele afstand van de nieuwe christenen tot hun

160 Middelkoop, “Argumentering”. 
161 Zie bijv. documenten 77 en 79.
162 Daniel Chantepie de la Saussaye; 1842 Waals predikant te Leeuwarden; 1848 te Leiden;

1862 te Rotterdam; 1872 hoogleraar Groningen. BLGNP, II, 118-121; Veldhuis, “Vanuit
het midden”.

163 J.W. Gunning; 1862-1923; 1880 studie theol. te Amsterdam; 1914 dr. theol. h.c. Gro-
ningen; 1886 Herv. predikant te Eerbeek; 1897-1923 dir. Zendingshuis en secr. NZG;
1905 dir. UZV Utrecht; in 1899-1901 en 1916 maakte Gunning oriëntatiereizen door
Ned.-Indië. Over Gunning: Van Randwijck, Handelen, hfdst. ii.

164 Over die opleiding, zie Van den End, Zendingsvereniging, 34-35.
165 Duyverman, Tien jaar in de Minahassa, 1909-1919, xxxi-xxxii.
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vorige godsdienst,  was voor Middelkoop het jonge “Timorese christendom”166

geheel gelijkwaardig met het oude “Europese christendom”. Doch evenals voor

Kruyt was voor Middelkoop de voor de ethische theologie zo kenmerkende

openheid-binnen-bepaalde-grenzen jegens de inheemse adat, taal en cultuur een

belangrijke leidende gedachte. Dit blijkt ook uit Middelkoop’s standpunt dat in

sommige ethische elementen der traditionele religie “een schaduw ligt van het

besef van Gods absoluten eisch”.167

Publicaties: een schets 

Middelkoop heeft tijdens zijn vele reizen door de binnenlanden van West-Timor

een grote hoeveelheid taalkundig en literair materiaal verzameld en opgetekend:

verhalen, liederen, zegswijzen, rituele teksten, fabels, legenden en gedichten

(w.o. pantoen), de Timorese manier van ritmisch reciteren, de betekenis van

woorden en uitdrukkingen, e.d.. Dit materiaal vormde de basis van een stroom

artikelen en boeken, die een grote variatie aan onderwerpen bestreken, zoals

kerkelijk-theologische, onderwijskundige, antropologische, taalkundige en

historische. Op slechts enkele kan hier gewezen worden, voor de overige zie

men de bibliografie van Piet Middelkoop aan het eind van dit boek.

Een van zijn eerste boeken was een Timorees leesboek voor de volksscholen met

verhalen uit het Nieuwe Testament, Lasi Soel Aknino (1930, dat geïllustreerd

was door Sierk Schröder (1903-2002), een portretschilder en tekenaar die zelf

uit een zendingsfamilie afkomstig was en onder vele anderen ook Hendrik

Kraemer heeft geschilderd. Tevens zette Middelkoop zich aan de vertaling van

het Nieuwe Testament in het Timorees, welk werk hij voltooide tijdens de eerste

maanden van zijn internering in Soé in 1942. Het Oude Testament volgde later.

Dat hij het Nieuwe Testament voorrang gaf boven het Oude was “in order to

avoid the danger of the O. Testament being assimilated with Timorese natural

religion”. Timorezen zouden zich er ter verdediging van bijvoorbeeld hun168

polygamie of het gebruik van vervloekingen op kunnen beroepen. 

Om de Timorezen behulpzaam te zijn bij het leren lezen van hun eigen taal,

vervaardigde Middelkoop al in een vroeg stadium een geïllustreerd Timorees

spel- en leesboekje voor de volksscholen, getiteld Haine lakan mese bi soelat

(1929). Dit werd echter door de inspecteur van het Inlands Onderwijs te Koe-

pang afgekeurd, waarna het alleen nog in door goeroes verzorgd privé-onderwijs

gebruikt werd. Na bemiddeling van het Zendingsconsulaat bij het Departement

van Onderwijs en Eredienst kreeg Middelkoop eind jaren dertig de opdracht een

nieuwe leesmethode te ontwikkelen, doch die is wegens het uitbreken van de

oorlog niet tot voltooiing gekomen.169

166 Zie hierover Van den End, “Tweehonderd jaar Nederlandse zending: een overzicht”, 14.
167 P. Middelkoop aan schoonouders, 27/7/1923.
168 Middelkoop, Curse, 9.
169 Locher, “Nota”, 22-23.
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Tijdens zijn vele reizen kon hij een grote verzameling verhalen over sneltochten

optekenen uit de mond van mannen die daar actief bij betrokken waren geweest.

Deze verhalen vormden de basis voor een boek over het koppensnellen op

Timor, dat in 1963 in Australië verscheen.

Onvermoeibaar bleef hij ijveren voor het gebruik van het Timorees als kerktaal,

onder meer op de Middelbare Theologische School en nadien de Sekolah Goeroe

Djemaat te Soé, waar hij trachtte zijn leerlingen liefde voor hun landstaal bij te

brengen. In Nederland stelde men zich echter voorzichtig en afwachtend op. De

politieke verhoudingen tussen Nederland en Indonesië bevonden zich in een

delicate fase en noch het NBG noch de Raad voor de Zending der NHK te

Oegstgeest wenste de indruk te wekken door het bevorderen van een streektaal

tegenstander te zijn van het Indonesische eenheidsstreven. Hoewel in (al te?)

voorzichtige Nederlandse ogen een Timorese bijbelvertaling om deze reden niet

urgent was, schijnt men zich in West-Timor aan het Indonesische nationalisme,

dat vooral als een Javaanse zaak beschouwd werd, niet veel gelegen te hebben

laten liggen.  Zelfs op Java nam na enige tijd de “obsessie” met het moderne170

Indonesisch af, te meer daar de erkenning ingang vond dat een eenheidstaal

misschien te hoog gegrepen was en er onvermijdelijk regionale verschillen

zouden blijven.  Hoe dit zij, de zelfstandig geworden GMIT toonde zich171

gevoelig voor het feit dat op lokaal niveau hier en daar behoefte bleek te bestaan

aan literatuur in de landstaal.  Een belangrijke, stuwende kracht was hierbij172

synodevoorzitter dr. J.L.Ch. Abineno, wiens dissertatie (1957) nauw bij het werk

van Middelkoop aansloot.  Ondanks de bestaande aarzelingen, werden verzoe-173

ken van Abineno aan Oegstgeest en het NBG om financiële steun voor publica-

ties in het Timorees of voor vertaalwerk meestal gehonoreerd. In de jaren vijftig

werden zo verschillende (mede) door Middelkoop vervaardigde Timorese

teksten gedrukt en herdrukt, waaronder een liturgie, een kerkelijk dienstboek

en zijn vertaling van het Nieuwe Testament uit 1948 die in een nieuwe oplaag

van 5.000 exemplaren verscheen.  Ook schreef Middelkoop op verzoek van174

de kerk in het Timorees een verhandeling over de Verbondsgeschiedenis, ter

correctie van wat aan rooms-katholieke zijde werd geleerd. Zijn vertaling van

het Oude Testament, waaraan hij in 1948 op Timor begonnen was, voltooide

hij wel (1957) maar er waren geen fondsen beschikbaar voor een gedrukte

uitgave. Ze werd in vijftien gestencilde delen onder gemeenteleden en voorgan-

170 Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, X. 220.
171 H. Kraemer aan P. Middelkoop, 1/11/1950. 
172 P. Middelkoop aan H. Kraemer, 5/10/1950. 
173 J.L.C. Abineno, Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor, diss

Utrecht; ’s-Gravenhage, 1956.
174 Madjelis synode GMIT aan RvdZ, 10/4/1956
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gers op Timor verspreid. De boeken I en II Samuel verschenen apart in gesten-

cilde vorm, in samenwerking met de Timorese predikant T. Benoefinit.175

Begin jaren vijftig nam Middelkoop deel aan het internationale debat tussen

bijbelvertalers. Hij bezocht conferenties en discussieerde met collega’s in The

Bible Translator, een vakblad dat werd uitgegeven door de in Londen gevestigde

United Bible Societies.

Een succes was een door Middelkoop verzorgde bundel met psalmen en gezan-

gen in Timorese vertaling, Si knino oenoe ma moeni (Si knino unu ma muni). Deze

maakte hij in de laatste jaren voor de oorlog op verzoek van de conferentie van

hulppredikers. Het boekje werd in 1948 door uitgeverij J.N. Voorhoeve in Den

Haag gedrukt en op de markt gebracht. Hoewel de overheid het gebruik ervan

op de staatsscholen verbood, was de gehele eerste oplaag van 10.000 exemplaren

in 1957 uitverkocht. Ook de tweede druk was binnen enkele jaren uitverkocht.  176

Behalve aan de vervaardiging van Timorese teksten zette Middelkoop zich ook

aan Maleise, doch met weinig succes. Zijn plannen tot revisie en voltooiing van

de concept-vertaling van het (Maleise) Oude Testament, die door de commissie-

Bode voor en tijdens het begin van de oorlog vervaardigd was,  stuitten op177

allerlei bezwaren. Het was vooral kritiek van dr. L. Onvlee, taalgeleerde op

Soemba,  die hem van verdere arbeid af deed zien. Onvlee hield hem voor dat178

hij op Timor niet in staat was een goede Indonesische bijbelvertaling te maken

en daarvoor op Java zou moeten verblijven, waar het noodzakelijke contact met

collega-vertalers en andere deskundigen mogelijk was. Bovendien vond hij de

Genesis-vertaling van Bode beter dan die van Middelkoop.  Hetzelfde lot trof179

Middelkoop’s Maleise vertaling van een selectie van 20 psalmen, die hij na de

oorlog speciaal voor de nieuwe Middelbare Theologische School vervaardigd

had doch bredere verspreiding wilde geven. Uitgever G. Kolff in Bandoeng

weigerde haar uit te geven met als argument dat Christoph F. Barth (1917-1986),

docent aan enkele theologische opleidingen in Indonesië, aan een commentaar

in het Maleis op de psalmen werkte.180

175 T. Benoefinit was na de oorlog predikant te Kapan. P. Middelkoop, “Overzicht werk-
zaamheden 1950”, 230/12/1950.

176 P. Middelkoop aan L. Onvlee, 24/6/1953; P. Middelkoop aan H. Bootsma, 9/11/1970. 
177 Deze conceptvertaling van het OT van de commissie-Bode omvatte slechts een beperkt

aantal boeken. De oorlog heeft voltooiing verhinderd. Zie hierover Swellengrebel, In
Leijdeckers voetspoor, II, 108-115.

178 Dr. Louis Onvlee; 1893-1986; 1915-1925 studie Indonesische letteren te Leiden;
17/12/1925 promotie; 1926-1947 en 1951-1955 afgevaardigde ter bijbelvertaling van het
NBG op Soemba, waarna hoogleraar culturele antropologie aan de VU.

179 L. Onvlee aan P. Middelkoop, 26/3/1950. 
180 P. Middelkoop aan H. Kraemer, 5/10/1950. C.F. Barth, Einführung in die Psalmen.

Neukirchen: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins, 1961. Barth, een zoon van Karl
Barth, was sedert 1947 docent aan de Theologische Opleidingsschool te Banjarmasin
(Kalimantan/Borneo), waar predikanten voor de Dajakkerk werden opgeleid. Hij doceer-
de aan de STT te Djakarta van 1953 tot 1965.
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BRIEVEN





1922

1. Jet Middelkoop aan haar ouders, aan boord S.S. J.P. Coen, tussen Sabang

en Singapore, dinsdag 5 september 1922

– – –

Zondag morgen landden we in Sabang, waar weer kolen geladen moesten

worden. Het treft wel heel ongelukkig, dat het bijna altijd op Zondag valt. Een

rustige Zondag hebben we nog niet gehad. Zr. Kruijver,  met wie we nogal181

eens praten en die van Amsterdam de reis maakte, zei ook dat er nog geen een

gewone Zondag geweest was. De eerste lagen ze in Southampton, de 2  warende

ze zeeziek, de 3  in Port Said, de 4  zeeziek, de 5  en laatste nu in Sabang. Ude de de

ziet, dat gaat om en om. Het ergste is dan nog het kolenladen waardoor alles en

alles stikzwart wordt en je in een gedurige stofregen verkeert. Alles is dicht

beneden en boven op dek kun je niet vertoeven, dus ben je dolblij van boord te

kunnen gaan. In Port Said was het niet zoo erg als hier. Daar kwamen we ’s

nachts om 2 uur aan en kwamen de kolenschuiten direct bij het laadruim, zoodat

’s morgens om 10 uur alles afgeloopen was. Maar in Sabang lagen we aan den

wal en waren de loodsen een 25 M. weg. Nu moest alles zak voor zak overgedra-

gen worden. Dat was een werkje. Ontelbare koelies draafden heen en weer en

de heele landingsplaats was in kolenstof gehuld. Dat duurde tot ’s avonds laat.

Gelukkig kwam er ’s middags een tropische regenbui, die heel wat stof neer-

sloeg en heerlijk opfrischte, zoodat het ’s avonds in de hut heusch nog meeviel,

niettegenstaande de dichte patrijspoort. Om 12 uur kwamen we aan en na de

lunch zijn we direct op stap gegaan. Sabang ligt erg aardig. Het is een eiland,182

vrij bergachtig. Het plaatsje zelf ligt tegen de heuvels, die niet hoog zijn. Het

heeft een natuurlijk gevormde haven, heelemaal door heuvels omsloten. Je gaat

de heuvel op en hebt dan een aardig gezicht over de haven, die je aan een

Zwitsersch meer doet denken. Wij zeiden dan ook tegen elkaar: je kunt je bijna

niet indenken in Indië te zijn. Precies het Brienzer meer met zijn bergen in

wolken gehuld. Hier hingen ze ook vrij laag. De plantengroei is natuurlijk echt

Oostersch, vele klapperboomen en bananenboomen. De Europeesche wijk is

heel aardig. Er is een vrij groot garnizoen en zoo wonen er nogal wat officieren

en onderofficieren. Beneden is de Chineesche wijk met zijn toko’s. In één er van

schuilden we een half uurtje voor de plasbui en konden ons vergasten aan de

geurtjes. Een groot verschil echter met Colombo was, dat de menschen je

181 M. Kruijver; geb. 1894; 1922 benoemd door de Gereformeerde Kerk (synodaal) van
Amsterdam als hoofdverpleegster voor het Petronella Hospitaal te Djokjakarta; 1922-
1929 werkzaam in het PH; 1929/1930 verlof, waarna eervol ontslag uit zendingsdienst.
Reenders, Zending, 865. 

182 Sabang ligt op het eiland Weh.
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absoluut met rust lieten en je niets aanboden of aanprezen. Toen de bui een

beetje bedaarde zijn we even naar boord gegaan en hebben onze regenjassen

gehaald en toen maar weer gauw weg. De frissche lucht in. Het weer knapte op.

Het was er heerlijk. Een frissche zomerdag in Holland. Tot het eten zijn we

blijven wandelen en na het eten ’s avonds om 8 uur er nog eens op uit getrokken,

weer naar de heuvel, waar we op een bankje een heel rustig heerlijk uur hebben

gezeten, eerst met z’n beidjes, later in gezelschap van de Thiels.  Het was een183

schitterende avond. Je had een aardig gezicht op de haven met zijn verlichting,

de eenige flinke verlichting trouwens die je zag. En in de verte zong de

Italiaan  in de sociëteit van de maatschappij,  beneden in de Chineesche wijk.184 185

De wind bracht het geluid tot ons over. Op een afstand klonk het heel goed. We

waren blij niet beneden te zitten temidden van al die menschen en drukte en daar

boven stil te kunnen genieten. Om half elf waren we weer aan boord en zijn we

onze hutten maar op gaan zoeken. Maandag morgen vertrokken we weer. Dit

was onze eerste kennismaking met Ons Indië, die ons heusch erg meeviel. Nu

is Sabang een goed onderhouden plaats met keurige wegen en vele gemakken.

Zoo zullen wij wel niet te land komen. Maar daarover niet getreurd. Misschien

weten we over een week onze bestemming al. En dan weet U het ook gauw.

Lang voor deze brief U bereikt misschien. Vandaag legden we bij Belawan Deli

aan. Het was een heele drukte van menschen die hier van boord gingen. Allen

meest voor Deli, voornamelijk eerste klas passagiers, van ons een 10-tal uit de

3  een enkele. Toch minstens 50 tezamen. Met een stoombarkas gingen ze naarde

de wal, die een heel eindje weg was. Eerst al de hutbagage. Het was een typisch

gezicht al die hutjongens de valreep op en af te zien gaan in lange rijen, allen

met koffers en tasschen op de rug. Tenslotte de passagiers, sommige met vreeze

de wiebelenden trap afdalend en de groote stap in de barkas, die telkens iets

afdreef, bijna niet durvende wagen. Alles liep echter zonder ongelukken af en

om 10 uur vertrok onder gewuif van weerskanten het kleine bootje, onmiddellijk

gevolgd door onze boot. Na een beetje uitpuffen zijn we naar beneden gegaan

en hebben onze verpakkerij voltooid. Vanmiddag deed Piet het grootendeels

alleen. Ik viel in slaap en heb bijna den geheelen middag gedut. Nu zit Piet een

beetje te schaken met een van onze tafelburen, die hij nog een revanche partijtje

schuldig was. En ik heb U weer een beetje over alles ingelicht. We kunnen ons

niet indenken dat we over ruim 2 dagen in Batavia zijn. Vrijdagmorgen 10 uur.

Even moeilijk is het me om voor te stellen dat U dit schrijven eerst over 3 of 4

weken krijgen zult. Het is me altijd of U binnen een paar dagen alles zult weten.

183 H.G. Thiel; 1887-1942; 1922 hulpprediker te Taratara (Min.); 1922 te Koemelemboeai
(Min.); 1930 te Koepang (Timor); 1930 te Amoerang/Koemelemboeai (Min.); 1937 te
Amoerang (Min.); 1939-1942 te Wonreli (Zuidwester-Eilanden). Maakte met de Middel-
koops de reis van Europa naar Ned.-Indië aan boord van de J.P. Coen.

184 Vanaf Genua was er een Italiaanse operazanger aan boord van de J.P. Coen geweest.
185 N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, die de J.P. Coen in de vaart had.
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We zijn erg verlangend naar allerlei berichten van U, al zullen die dan ook

alweer 4 weken oud zijn. – – –

2. Jet en Piet Middelkoop aan haar ouders, Mr. Cornelis, zondag 10 september

1922

[Jet:] 

Daar zitten we dan veilig en wel op Meester Cornelis, waar de fam. Vermeer186

ons met groote hartelijkheid heeft ontvangen en herbergt. Het beste zal zijn U

maar een geregeld verslag te doen van de laatste dagen. Woensdag waren we

in Singapore en hebben daar eens rondgekeken met de twee verpleegsters

Kruijver en Koolmees. De stad is nog een heel eindje van de haven verwijderd.

We zijn echter maar gaan loopen, na eerst bij de verschillende kooplui, die aan

de landingsplaats zaten met hun waren, een kijkje genomen te hebben. Alles was

echter nogal duur, zoodat we ons maar van inkoopen onthouden hebben. De weg

naar de stad was zeer warm. Maar je kunt toch alles beter in oogenschouw

nemen dan wanneer je er zoo doorheen rent met een auto. Op straat zagen we

nog een Chineesche tooneelvoorstelling, heel typisch om te zien, maar lang

konden we niet kijken, daar de hitte daar werkelijk abominabel was. Singapore

is een vrij groote stad met enkele groote Europeesche winkels, verder alles

Chineesch. We kochten er een helmhoed en wat eau de cologne, dronken er een

kopje thee en reden toen met een rijtuigje naar boord terug, langs een omweg,

zoodat we nog wat meer van de stad zagen. Veel moois eraan hebben we niet

kunnen vinden. ’s Avonds om 7 uur vertrokken we. Toen nog een dag, waarin

nog wat gepakt moest worden, en één nacht en Priok kwam in ’t verschiet. ’s

Morgens kwam alles gekleed en gereed op dek en werd er onderling afscheid

genomen. Onze kring was niet zoo heel groot, toch waren er nog heel wat

handjes te geven. 11 Uur naderden we Priok, maar het was bijna 12 eer we vast

lagen en de vrienden en familieleden aan boord konden komen. Van tevoren was

het al een gewuif en geroep van de kade naar de boot en omgekeerd. Ieder

probeerde zijn familie alvast uit te vinden. Mijnheer Vermeer konden we niet

ontdekken. Maar toen de menschen aan boord mochten komen, duurde het niet

zoo heel lang of daar kwam hij aan. Toen moest er nog een koeli gevonden

worden om onze bagage en die van Thiel naar beneden te krijgen, wat na eenige

moeite gelukte. De Thiels gingen mee onder de hoede van mijnheer Vermeer,

186 Aart Vermeer jr.; 1872-1934; zoon van Khouw (Paulus) Tek San, na zijn dood aangeno-
men zoon van de zendeling Aart Vermeer Dzn. (1828-1891); werkte als onderwijzer op
een school van de Gereformeerde Kwitang-kerk in Batavia (1892-1899). Vanaf 1903
stond hij als zendeling van de NZV in Indramajoe (1903-1911), Djoentikebon (1911-
1914) en Djatinegara (Mr. Cornelis) (1915-1934). Van den End, Zendingsvereniging,
693; J.H. Blinde, “In Memoriam A. Vermeer”, Nederlandsch Zendingsblad, 17/10 (okt.
1934) 155-156.
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die hen naar hun pension bracht op Weltevreden. Maar eerst moesten we de

douane nog door. Dat nam veel tijd, niet door onze handbagage, maar wel door

het bewuste kistje voor Van Noppen.  Dat moest opengemaakt worden. Men187

vertrouwde blijkbaar het zaakje niet. Na betaling van ƒ 1,50 invoerrechten

konden we eindelijk gaan. De ambtenaar zeide dit keer zoo streng te zijn, omdat

de Coen gesignaleerd was als smokkelwaar aan boord te hebben. We zullen maar

hopen dat men in Soerabaja niet zoo streng meer is, anders hebben we nog kans,

dat al onze kisten opengemaakt worden. Dat zou een ramp zijn. Misschien loopt

het echter nog goed af. Anders vrees ik dat er wel wat uitgehaald zal worden.

Dus eindelijk zaten we dan in een auto, de Thiels er achter in een andere, en

gingen we er vandoor. Eerst naar Weltevreden, Batavia rechts latende liggen,

toen door naar Meester Cornelis. Onderweg kregen we al het officieuze bericht,

door Hasselhoff  aan de Vermeers achtergelaten, dat we naar Timor gaan188

zouden. Waarheen wist men niet, maar wij vermoedden toen naar Kapan in

Krayers plaats. Toen we bij de Vermeers aankwamen vonden we een brief van

Dien Kok  en een van A.K. , die ons beiden het welkom toeriepen en te189 190

logeeren vroegen. Kok zit op Bandoeng in afwachting van de beslissing van het

bestuur.  A.K. schreef ons: “we hooren dat jullie verzoek is toegestaan en je191

naar Timor zult gaan!” Wij keken raar op en zeiden: “hoe hebben we het nu?

We hebben heelemaal niets gevraagd!” De zaak was ons zeer duister. Na het

middageten (ter onzer eere een Hollandsche tafel) en een dutje, telefoneerden

we den heer de Roon Swaan,  voorzitter van ’t Kerkbestuur, die ons Zaterdag192

morgen om 11 uur bestelde. ’s Middags belde Barend Schuurman ons al op, die

in de krant onze namen gelezen had onder de passagiers van de Coen. Zij blijven

nog drie weken hier en gaan dan nog enige maanden naar Djokjakarta om samen

met Kraemer, die daar ook is, zich verder praktisch in het Javaansch te bekwa-

men. Hij woonde in een klein paviljoen, dicht bij den heer de Roon Swaan. We

spraken af hem meteen maar even op te zoeken, na afloop van die visite.

187 L.M. van Noppen; 1887-1943; 1912-1913 zendeling namens de NZV te Tjiandjoer
(West-Java); 1916-1919 te Tjigelam (West-Java); 1919-1943 te Garoet (West-Java).

188 F.L.O. Hasselhoff (zo.); 1887-ca 1947; 1922 tijd. hulpprediker te Tepa (Babar); 1925 te
Ratahan (Min.); 1928 te Langowan (Min.); 1930 te Koepang; 1931 te Baä (Rote); 1937
verlof.

189 Waarschijnlijk Dien Kok-Visser, de echtgenote van zendeling Dirk Kok (1890-1944);
1920 te Mowewe (Z.O.-Celebes); 1921 te Sanggona (Z.O.-Celebes); 1922 tijdelijk te
Bandoeng; 1923 terug naar Nederland; okt. 1931 namens UZV zendeling-leraar te
Inanwatan (Nw.-Guinea) en nadien te Seroei (Nw.-Guinea).

190 Waarschijnlijk A.K de Groot; 1896-1975; 1821-1922 zendeling te Indramajoe (W.-Java);
1922-1928 te Tjideres (W.-Java); 1928-1929 verlof; 1929-1942 te Mr. Cornelis werk-
zaam onder Chinezen (W.-Java); 1942-1945 geïnterneerd; 1946-1950 zendingpredikant
te Djakarta; 1951 zendingspredikant GPIB te Djakarta.

191 I.e. een beslissing van de NZV over hun toekomstige werkkring. 
192 Mr. C. de Roon Swaan. Voor het voltallige bestuur, zie Van Boetzelaer, De Protestant-

sche Kerk, 410 noot 1.
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Zaterdag morgen gingen we er dus heen. Mevrouw Vermeer bracht ons even

met de auto. Dat was heerlijk. De afstanden zijn heel groot. Loopen is niet te

doen, sado’s zijn niet zoo heel gemakkelijk te krijgen, daar bijna ieder er gebruik

van maakt en ze dus altijd bezet zijn. De stoomtram is een ongelukkig ding, die

nogal eens onderweg blijft steken bij gebrek aan stoom. Dus de auto is heusch

niet overbodig. De Vermeers zijn er ook blij mee. Het is een groote tijdsbespa-

ring. Bij den heer de Roon Swaan vonden we ook Thiel en zijn vrouw. Daar

hoorden we bevestigen wat we reeds officieus wisten, dat we naar Timor gaan

zouden, níet op ons verzoek maar op verzoek van de conferentie daar. Dus dat

zal wel door Frits van de Wetering en Adri Vermeulen  zijn voorgesteld. En193

we zouden dan voorloopig gaan naar Koepang tot Krayer weg ging; dan zou

Vermeulen naar Kapan gaan en wij naar Tjamplong. We telegrafeerden kort,

omdat we geen uitvoeriger telegram konden sturen. Het kan nog zijn dat we naar

Kapan gaan, maar dat zal wel niet beslist worden vòòr we zelf in Koepang zijn

en de zaken daar besproken worden. Dus zullen we dan de opvolgers van Frits

en Adri worden! Wat zegt U er van? Piet vond het eerst niet zoo prettig, dat dit

zoo door hen bedisseld was, zonder dat Adri er ooit eens een woord over

geschreven had. Ook nu heeft hij nog niets van zich laten horen. We geven het

echter over, we hebben zelf niets gevraagd en willen gelooven dat dit Gods

leiding is, al is het op een andere manier dan wij hadden kunnen denken.

Mijnheer de Roon Swaan was heel aardig en heeft niet nagelaten Tjamplong als

een zeer begeerde en begeerlijke plaats ons voor te stellen. We hebben er een

aardige visite gemaakt. Mevrouw was er ook bij, een heel sympathiek iemand.

Beiden zijn het zendingsvrienden, de familie Vermeer roemt hen zeer. Thiel gaat

naar Koemelemboeai in Ber’s  plaats, met wien het droevig gesteld is. Nog194

steeds ziek. Eerst in Menado, toen in Makassar behandeld. Maar de doktoren

daar schijnen niet in staat te zijn de kwaal te ontdekken. Nu komt hij dezer dagen

naar Batavia en zal in het groote ziekenhuis opgenomen worden. Misschien moet

hij geopereerd. Mocht ook dat niet helpen, dan zal hij misschien naar Holland

onder behandeling gaan. De wetenschap en de geneeskunst schijnen hier nog

niet zoo ver te gaan als in patria. We hopen hem nog te zien voor we van hier

vertrekken. Wie had dat toch kunnen denken. Je staat voor een raadsel en vraagt

onwillekeurig: waarom?

De familie Vermeer wil niet dat we haast maken en vindt dat we maar een 14

dagen blijven moeten. Het is werkelijk bewonderenswaardig zoo gastvrij als zij

zijn. Ze hebben nl. de Hasselhoffs 25 dagen gehad. Die konden geen pension

193 A.A. Vermeulen; 1893-1946; 1921 hulpprediker te Tjamplong (Koepang); 1926 te
Kalabahi (Alor); 1927 wnd. predikant te Ambon, 1928 te Koepang, STOVIL; 1930 te
Langowan (Min.); 1936 te Tomohon (Min.) STOVIL; tijdens WO II geïnterneerd in
Duitsland; 1945-1946 te Batavia.

194 Te Koemelemboeai (Min.) stonden de hulppredikers H.J. ten Cate, 1916-1921; A.Z.R.
Wenas, 1921-1923; en H.G. Thiel, 1922-1928. Waarschijnlijk is hier Ten Cate bedoeld.
Hij repatrieerde in 1922 en werd in 1923 eervol ontslagen en gepensioneerd.
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vinden, hotel natuurlijk te duur; toen heeft de familie hier ze heel vriendelijk

opgenomen. Het Kerkbestuur wist niets van hun komst. Dus moest er over hun

standplaats gedelibereerd worden. Dat duurde alles lang. Zoodoende zijn ze pas

6 Sept. van Soerabaja vertrokken en gaan naar de Tenimber eilanden,  een heel195

eindje uit de buurt. En hij had zoo stellig gerekend op de Minahassa! Thiel boft

er mee, al is de reden droevig. Wel is Koemelemboeai afgelegen en wonen er

geen Europeanen, het is toch heel wat beter dan de andere plaats, die nog open

was, zoo iets dergelijks als Hasselhoff heeft. Eenzaam en alleen. Nu zal broeder

Prins  daar wel heen gestuurd worden. Jet.196

[Vervolgens legden we bezoeken af bij enkele bestuursleden van de Indische Kerk in

Batavia.] 

[Piet:] 

Zondagmorgen zijn Jet en ik samen naar de Maleische dienst van Br. Vermeer

gegaan. Jet verstond er helaas weinig van. Na de kerk brachten we een bezoek

bij den Chinees Gouw Ko. We dronken er een heerlijke kop koffie met pisang

goreng en katjang goreng – of te wel gebakken dito dito. De menschen zijn heel

aardig; de vrouw des huizes is een zeer energiek type, die in huis blijkbaar de

scepter zwaait. Ze spreekt beter Maleisch dan haar man, die ’t Chineesch nog

volkomen machtig is en de toespraak van zendeling Vermeer na den dienst in

’t Chineesch vertolkte. ’t Is aardig om al die vreemde klanken te hooren, je

luistert en kijkt, de gebaren en gezichtsuitdrukkingen van de man interesseeren,

pakken je zelfs eenigszins en dan denk je: gek, dat je nu niets daarvan snapt, dat

de emotie waaruit beide gebaren en wisseling van gelaatsuitdrukking voortko-

men, je voorbij stroomt zonder je te kunnen raken. We zitten nog in de huiska-

mer van den Chinees, ’t is waar ook. Pracht van meubilair hebben ze, zwart

ebbenhouten stoelen met ingelegde zittingen van marmerblad, ’t was er deftig,

haast oud-Hollandsch deftig. – – – 

[De rest van de tijd ging op aan het afleggen van bezoeken en het doen van inkopen.]

195 Ten rechte: Babar-eilanden, ten westen van de Tanimbar-eilanden.
196 Waarschijnlijk D.C. Prins; 1888-1945; 1907-1913 NZS te Rotterdam, zendeling-leraar

in dienst van de UZV, overgegaan in dienst van de GZB; 1915-1920 ressortszendeling
Ma’kale (Tanah Toraja, Celebes); 1922 godsdienstleraar te Soerabaja. Hij stond niet als
hulpprediker naar de Minahassa. Van den End, Zendingsbond, 731.
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3. Jet Middelkoop aan haar ouders, Mr. Cornelis, zondag 17 September 1922

– – – 

Zondagmorgen ben ik bij Ds. Henneman  in de kerk geweest, hier 10 minuten197

vandaan. De kerk was werkelijk heel goed bezet, bijna vol. Dat viel erg mee.

Hij schijnt de menschen trouw op te zoeken en ze wel te trekken. De preek was

heel eenvoudig, voor Holland een beetje tè denk ik. Maar voor deze menschen

heel begrijpelijk en actueel. Je had er toch wel wat aan, vond ik. 

Piet is ’s morgens weer naar de Maleische dienst geweest, maar daar ik dat toch

niet volgen kan, ging ik liever naar de Hollandsche. ’s Avonds zijn we aan het

Avondmaal geweest bij br. Vermeer hier in het zendingskerkje. Dat was ook

Maleisch, maar de dienst was makkelijker te volgen en de handeling blijft toch

hetzelfde of ’t nu in ’t Hollandsch of Maleisch gaat. Ik denk dat er ongeveer 60

menschen aan tafel waren. Het is heel iets anders dan de meestal heel rustige

avondmaalsvieringen thuis. Hier menschen met schreeuwende baby’s en jonge

kinderen die heen en weer loopen. Dat kan hier niet anders, want komen de

kinderen niet mee, dan kunnen de moeders niet gaan. (Net als in Holland, het

meerendeel vrouwen). Men moet werkelijk eerst wennen aan al die drukte. Je

mist de wijding wel eenigszins. De menschen voelen dat denkelijk zelf niet.

[De rest van de tijd ging op aan het afleggen van bezoeken. Piet is druk met taalstudie,
Timorees, Maleis en Arabisch. Volgen beschouwingen over de NZV en enkele van haar
zendelingen.]

4. Jet Middelkoop aan haar ouders, Mr. Cornelis, zondag 24 September 1922

– – – 

Vrijdag morgen zaten we in de leeszaal van ’t museum, tevens groote biblio-

theek en penden daar een handschrift over, bestaande uit een kleine 900 Timo-

reesche woorden, verzameld door een Roomsch Missionaris.  We zullen maar198

hopen dat ze betrouwbaar zijn. Piet wacht er maar mee tot hij in Koepang is voor

ze te leeren. In ieder geval is het prettig dat we dit vast hebben, al zullen er

misschien enkele afwijkingen zijn, het zal toch wel niet alles verkeerd wezen.

Anders sta je zoo iets toch niet aan een museum af, zou ik denken. Aangezien

er echter meer dan één taal op Timor gesproken wordt, is het alleen de vraag of

deze in het gebied waar wij komen de taal is. Dat ene ochtendje schrijven is

echter niet zoo erg geweest, al was het vergeefsch. – – – 

197 G. Henneman; 1876-1950; 1903 predikant te Tandjoengpinang; 1905 te Mr. Cornelis;
1910 te Semarang; 1911 te Salatiga; 1915 te Pontianak; 1916-1927 te Mr. Cornelis. Na
repatriëring in 1927 hulpprediker te Oegstgeest.

198 De lijst van Kleian. Zie voetnoot 132.
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[Volgen beschouwingen over de NZV en een paar van haar zendelingen. De fam. Thiel is
naar Manado vertrokken. We hebben een aantal foto’s gemaakt en ontwikkeld, en enkele
bezoeken afgelegd.] 

5. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Mr. Cornelis, dinsdag 26 September

1922

– – – 

Van de bezoeken die we gemaakt hebben zal jou wel ’t meest interesseeren, dat

gebracht aan Barend en Hes Schuurman. Ze maken het gelukkig goed en

studeeren beiden ijverig Javaansch. Barend is van plan je binnenkort te schrij-

ven. Voorloopig ontvang je bij dezen de hartelijke groeten van beiden.

Vorige week Woensdag gingen we naar ’t Bataviaasch Genootschap om

taalgegevens van Timor daar aanwezig in te zien.  Daarna gingen we in het199

aangrenzende museum kijken vooral naar de verzameling Timor waarvoor we,

zooals je weet, bestemd zijn. We vroegen naar een catalogus, die was er niet,

maar de Maleische oppasser, die mij dat antwoordde, begon zelf te vertellen,

uit te leggen, wat hij kon, niet alles even betrouwbaar. Tenslotte begon hij over

zijn godsdienst. Hij vertelde: “Ik ben Mohammedaan. De echte Mohammedaan

gelooft dat Allah alles gemaakt heeft, U en mij, dit museum en alles, de echte

Mohammedaan gelooft dat, ziet U. De Hollanders zijn nu rijk, hebben veel geld,

veel genot, maar de Mohammedanen krijgen dat alles in het hiernamaals. De

Hollanders hebben nu in dit leven plezier, maar straks gaan ze naar de hel. Wij

mogen hier geen arak, geen wijn e.d. drinken, want hier worden wij er dronken

van. Maar in ’t Paradijs daar is het heerlijk, daar krijgen wij al de heerlijkheden

die we nu moeten missen. Nu zijn we arm en moeten hard werken, maar dit doet

er niets toe, want in ’t Paradijs zullen wij arak drinken zonder dronken te

worden, daar zullen wij leven in weelde en genot, beter dan hier. Dat is heerlijk.

De echte Mohammedaan steelt niet, bedriegt niet, zijn hart is waar. Als ik kan,

hoop ik naar Mekka te gaan; in Mekka is ’t graf van den profeet en daar vergeeft

Allah alle zonden. De echte geloovige Mohammedaan, die geld ervoor heeft,

moet naar Mekka gaan. Degenen die van Mekka terugkomen zijn goed van hart,

zij stelen geen vruchten, zij onderwijzen wat goed is. De echte Mohammedaan

gelooft dat twee engelen meegaan met den mensch, aan elken kant een (hij

noemde de namen, de een Kiraman, de ander weet ik niet meer ), de een200

schrijft op de goede, de ander de slechte daden en gedachten. Zij berichten ze

aan Allah en alle worden ze geschreven in een groot boek. In den oordeelsdag

wordt dat boek geopend en gewogen. Het goede en ’t kwade van den mensch

beslist of hij in ’t Paradijs komt of in de hel”. 

199 Zie voetnoot 132.
200 Kariman en Katibun. Genoemd, zij het niet met name, in Sura 82: 11.
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Veel heb ik niet gezegd, bijna alleen luisteren dat deed ik, en me verwonderen

over de warmte waarmee die man sprak over zijn “echt” Mohammedaansch

geloof. Natuurlijk kan ik nog niet veel zeggen, maar bovendien was het mijn

bedoeling te blijven luisteren, omdat ik nog zooveel leeren moet en geen basis

heb uit de voorstellingswereld van zoo’n man, waarvan ik kan uitgaan. Juist

wilde ik iets nog vragen, toen mijnheer Vermeer kwam om ons te halen. Hij

hoorde de laatste volzinnen van den Mohammedaan, vertelde hem heel kort en

bondig den inhoud van ’t Evangelie en toen gingen we. De Mohammedaan

lachte even, maar groette beleefd. Aan den eenen kant was ik blij dat mijnheer

Vermeer kwam en met hem begon te spreken, maar aan den anderen kant was

het jammer dat het op zoo’n autoritaire manier ging. De man zei niets meer, kon

niets meer zeggen, zoo overbluft was hij. Misschien kent mijnheer Vermeer zijn

menschen en weet hij hoe hij ze moet aanpakken, maar toch wil ik het anders

probeeren. – – – 

Van studie komt helaas weinig omdat de aandacht zoo verdeeld moet worden

over praktische regelingen. Intusschen wil ik je nu toch al vragen mij te sturen:

Orthodoxy van Chesterton , The doctrine of the Atonement  en Antieke201 202

Cultuur v/d Zwaan . Van Koepang uit, dus over een week of drie nadat onze203

uitgaven alle plaats gehad hebben, zal ik je dan geld sturen. Haast hoef je dus

niet te maken.  – – – 204

6. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, aan boord S.S. Van Outhoorn,

maandag 16 oktober 1922

Piet en Jet Middelkoop zijn van Java met het S.S. Van Outhoorn op weg naar Timor.
De Van Outhoorn ligt voor anker op de rede van Endeh, Flores.

201 Gilbert K. Chesterton, Orthodoxy. Londen: Bodley Head; New York: John Lane, 1908.
202 Wellicht: Laurence William Grensted, A short history of the doctrine of the atonement.

Manchester: Longmans Green, 1920.
203 Johannes de Zwaan, Antieke cultuur om en achter het Nieuwe Testament. Haarlem: Bohn,

1916. 
204 Later bestelde Middelkoop in Nederland: De verspreide geschriften van Dr. G.A. Wilken,

verzameld door F.D.E. van Ossenbruggen. Semarang, Soerabaja, ’s-Gravenhage: G.C.T
van Dorp & Co., 1912; Johannes de Zwaan, Imperialisme van den Oud-Christelken
geest. Haarlem, Bohn, 1919; P.D. Chantepie de la Saussaye, Het Christelijk Leven. 2 dln.
Haarlem: Bohn, 1910; William James, The varieties of religious experience: a study in
human nature: being the Gifford lectures on natural religion delivered at Edinburgh in
1901-1902. Londen [etc.]: Longmans, Green and Co.: 1902. Zie Piet Middelkoop aan
schoonouders, 9/6/1923. H. Kluin, Het geestesleven der natuurvolken. met Inleidend
woord van Alb. C. Kruyt. ’s-Gravenhage: Algemeene Boekhandel voor Inwendige en
Uitwendige Zending, [1924], zie Jet Middelkoop aan ouders, 4/6/1926; J.H. Oldham,
Christianity and the race problem. Londen: Torch Library, 1  dr. 1924; 9  dr. 1933. Ziee e

Jet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, 25/2/1938.
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’t Was nog tamelijk vroeg – ongeveer half zeven in den morgen – aan beide

kanten eindigt de in een halve cirkel loopende kustlijn in een bergtop die aan

den eenen kant glooiend afloopt, aan den anderen vrij steil in zee afvalt. In ’t

midden van den cirkel wijkt het gebergte een beetje terug – een kleine heuvelrij

omzoomt een smal, kort strand. Achter dien heuvelrij het hooggebergte. In de

baai, die we binnengevaren waren, stond een vrij sterke stroom. De ankers waren

al uitgelaten, maar langs het schip stond een heel sterke stroom, omdat het nog

niet geheel stil lag. De inlandsche ‘prauwen’, halve boomstammen uitgehold,

naderden ’t schip, handig pagaaiend. Plotseling kwamen ze in den stroom –

pijlsnel – dwars op den stroom liggend schoten ze langs het schip. Wij, die het

zagen, stonden honderd angsten uit, dat ze tegen ’t ondereind van den valreep

zouden slaan. Maar de een na den ander schoot er handig onderdoor. Toen bleef

één haken aan ’t touw, dat uithing. Even leek het of ze zouden omslaan, maar

de boegman slaagde erin met een kundige zwaai ’t touw van den boegpunt

waarmee ze haken bleven, af te wippen, en ze schoten met een vaart verder –

als broodkruimels op den stroom van het geledigd wordende afwaschbakje. (Dat

is het precies juiste beeld voor ’t karakteriseeren van de gang en het onweer-

staanbare van de beweging). 

Met een grooten boog keerden ze na een goed half uur terug en konden toen aan

boord komen. Alweer met ‘kain’ of ‘selimoet’, beide gebruikt voor allerlei

mogelijke doelen, althans hier. Er was maar één werkelijk mooie bij maar die

konden we niet krijgen voor den geboden prijs. Inmiddels gingen de dokter en

zijn vrouw van boord. We hebben heel wat met hem gepraat; het was opmerke-

lijk, hoe hij het zelf telkens weer uitlokte. We konden goed met hen opschieten,

maar we zouden niet graag langen tijd in nauwere aanraking met hen komen. 

Wij, Jet en ik, zijn aan boord gebleven en hebben de menschen, inlanders, die

aan boord kwamen gade geslagen. Van wat ons te koop geboden werd, hebben

we alleen twee mooie groote jonge kokosnoten gekocht voor 6 cent. De inlan-

ders zijn goede kooplui, met eindeloos geduld toonen ze hun waar, vijf, zes keer,

en stemmen meestal na lang zeuren toe in den geboden prijs die ver beneden de

helft van ’t geen ze vragen, blijft.

Om 5 uur vertrokken we, langzaam de baai uitstoomend langs den anderen kant

van de baai, vrij steil rijzen daar de wanden van den berg omhoog. We voeren

er vrij dicht langs. De top van den berg is afgeknot; duidelijk zagen we het

rooken van den krater en ook den achtersten kraterwand, die ver boven het

voorste deel ervan uitsteekt. Aan den baaikant liep de helling tamelijk glooiend

in zee; zwart is die zijde van de asch. De 1e stuurman vertelde dat het bovenaan

meters dik ligt. Aan den zeekant, waar de branding van den Indischen oceaan

slaat tegen den bergvoet zijn de wanden steil; ’t is of er geweldige brokken

afgebroken zijn. Bruin zien de groote bergwonden die daar geslagen zijn, grillig

van vorm. Voortdurend steeg de rook uit den krater op en vormde een wolk

boven den top. Men vreest, dat die afgebroken bergwand, die op sommige
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plaatsen nogal dun geworden is, op een kwaden dag eens zal barsten. Het geeft

een woesten indruk, die groot-afgebroken bergwand waartegen de oceaanbran-

ding breekt met witten schuimrand en daarboven die voluit ontplooiden roo-

kwaaier. Van buiten de hartstocht der zee, die in bruisende branding stormloopt

tegen den rotswand, van binnen de geheimzinnige aardbrand, die zijn hartstoch-

telijken adem in wilden verwoestingsdrang uitstoot; beide even geheimzinnig

in hun eeuwig werkende niet te meten kracht. De zon ging kort daarna onder;

de kustlijn vervaagde in den avondnevel, de sterren begonnen hoe langer hoe

grooter in aantal te schitteren aan den hemel, zee en hemel komen elkaar nabij

in kleur, beide donkerblauw. Wondermooi lichtten de sterren. Lichtende rust in

den stillen avond na het beeld van brandenden onrust.

Dinsdagmorgen vroeg (vandaag) kwamen we op Sawoe aan – waar we niets

bijzonders zagen en maar enkele uren stillagen. Vanmiddag om 4 uur kwamen

we op Roti aan. Natuurlijk waren we nieuwsgierig iets van Roti, Frits van de

Weterings vroegere standplaats, te zien. Als de wind ging ik vast even kijken,

terwijl Jet zich ging baden. Aan boord kwam hier de radja van Molo – dichtbij

Koepang. Hij zelf was er nog niet, maar zijn gevolg wel. Wat zien die menschen

er wild uit. Hun hoofddoek is in opstaande punten om het hoofd gebonden, in

’t midden zit een dikke haarknoop. Tusschen hoofddoek en haar, of in den

hoofddoek staat één veer, of meer, meest zwart. Velen hebben verder een

verwilderde baard. Met belangstelling heb ik ze bekeken en onderwijl maakte

ik een praatje met twee inlanders die vlak bij mij stonden. Ze vertelden me, dat

die Radja schoonzoon is van de Radja op Roti, die nu pas gestorven is. Daarom

moest hij daarheen – en nu reisde hij terug. Ze vertelden mij een en ander van

Timor – kenden Krayer van Aalst en ook Adri Vermeulen. Die twee bleken

inlandsche protestantsche Christenen te zijn. Toen kwam er ook nog een man

aan, dien ze aanriepen en die één van de twee goeroe’s van Adriaan  is. Dus205

maakte ik direkt kennis met één van mijn toekomstige goeroe’s. Heel fijn zeide

hij dat hij hoopte dat ik als een vader voor hem zou zijn. Toen heb ik hem

geantwoord, dat soms een vader veel van zijn kind moet leeren. En daarom

hoopte ik dan ook nog veel van hem te leeren. Eigenlijk was ik heel dankbaar,

dat dit antwoord mij inviel, want ik was heusch even verlegen met z’n opmer-

king. Zoo liep het goed af. Na even met hem gepraat te hebben (of liever: ik laat

maar veel praten, luister en vraag wanneer ik ’t niet begrijp) nam ik hem mee

naar Jet en liet haar kennismaken met hem. Wat een aardige ontmoeting – vindt

U niet? 

Aangezien de brief aan U nog afgemaakt moest worden en hij zelf vroeg terug

te keeren, staakten we ’t gesprek. Die goeroe was met verlof naar Roti gegaan

en keert nu met deze boot terug.

Een uurtje geleden zijn we van Roti vertrokken. Even voor we vertrokken

hebben we ook nog kennisgemaakt met den kroonprins van Amarassi, die een

205 Hulpprediker A.A. Vermeulen.
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vriend van Adriaan bleek. (Hij heeft een Hollandsche opvoeding gehad). Ook

hij is terugkeerende naar Amarassi. Wij hopen hem dikwijls in ons huis te zien.

– – – 

7. Piet Middelkoop aan schoonouders, Kapan, maandag, 6 november 1922

Op 18 oktober waren Jet en Piet Middelkoop op Timor aangekomen, waarna ze zich te Kapan
vestigden. Ze trokken in bij hulpprediker H. Krayer van Aalst en zijn vrouw, wier opvolgers
ze waren. Deze brachten hen in contact met de kleine Europese gemeenschap te Kapan en
leidden hen in in hun toekomstige werk.

In ’t administratief gedeelte van mijn werk leidt de Heer Krayer van Aalst mij

in. Hij verschaft mij allerlei goede wenken, kaarten voor de dienstreizen enz.

en verder begon ik mij toe te leggen op het Timoreesch. Er zijn hier gelukkig

enkele schriften met gegevens en dus hoef ik niet alles alleen van hooren te

hebben, dat scheelt veel. Als de Krayers weg zijn, zullen we voor ons geestelijk

leven geheel op ons zelf zijn aangewezen, d.w.z. we hebben alles direkt van God

noodig, want geestverwanten vinden we hier niet. We zullen dus zooveel te meer

denken aan U, aan degenen die voor ons en ons werk bidden en God zal ’t ons

aan steun en kracht niet doen ontbreken.

8. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, maandag, 20 november 1922

Een maand na de aankomst van Piet en Jet Middelkoop te Kapan namen Krayer van Aalst
en zijn vrouw afscheid. Piet heeft de paarden overgenomen.

Rust is hier niet veel. Zondag was hier een groote theepartij. Alle Europeanen

van Kapan waren tegenwoordig. Het was een afscheidstea en tevens de viering

van Adri’s jaardag,  die eigenlijk vandaag pas is, maar nu moeilijk gevierd kan206

worden temidden van den rommel. Het was een bonte mengelmoes van alle

natiën. Over het geheel genomen wel gezellig. De geheele schare is door Piet

vereeuwigd, hierbij gaat een afdrukje. Daar het al laat in den middag was (± 6

uur) is het niet zoo scherp als het had kunnen zijn, maar U kunt U dan toch

eenige voorstelling maken.

’s Morgens hadden we afscheid in het schoolkerkje. Er waren nu behalve de

kinderen ook een 10-tal groote menschen, ook de njonja Radja. Mijnheer Krayer

vertelde eerst de geschiedenis van Levi in het tolhuis  en sprak toen een heel207

kort afscheidswoordje. Daarna vertelde Piet het verhaal van den kranken man

206 Hulpprediker A.A. Vermeulen.
207 Marc. 2: 13-17.
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in Bethesda.  Alles natuurlijk in ’t Maleisch. Tot slot zei Piet ook nog een208

enkel woordje over mijnheer Krayer en zongen we Ps. 134.

U ziet het was afscheid en intree tegelijk, maar gansch inofficieel. Enkele

menschen waren een beetje aangedaan, over het geheel liep het heel keurig af.

Toch is mijnheer wel bemind hier, geloof ik. Verscheidene menschen komen

afscheid nemen en cadeautjes brengen. En sommige komen minstens een dag

ver en loopen den geheelen weg, terwijl ze de nacht dan maar in ’t open veld

doorbrengen. 

De godsdienstoefening bepaalt zich hier tot het vertellen van bijbelsche verha-

len, het is al mooi als ze dat begrijpen in ’t Maleisch. Sommigen verstaan zelfs

heelemaal geen Maleisch en dus zal Piet zich wel zoo gauw mogelijk toe moeten

leggen op Timoreesch praten. Nu, hij studeert ijverig en maakt goede vorderin-

gen. Maar Bijbelsche geschiedenis vertellen zal niet zoo gemakkelijk gaan.

Mijnheer Krayer vertelde die ook nog in ’t Maleisch. Maar op tournee spreekt

hij wel zooveel mogelijk Timoreesch.

Zaterdagmorgen maakten we een visite bij de njonja Radja, drie kwartier

klimmen hier vandaan. Gelukkig was de Radja niet thuis, die zie ik liever niet

dan wel. Ik kan nog niet goed naar die walgelijke vleeschklomp kijken. Zijn

vrouw is een erg aardig menschje en ik hoop haar veel op te kunnen zoeken

zoodra ik voldoende Maleisch kan praten. Ze heeft het erg moeilijk en voelt zich

erg eenzaam. Wat best te begrijpen is. De Radja tiranniseert haar verschrikkelijk.

Nu beste luitjes houd ik maar weer eens op. Gaat het jullie allemaal goed en is

1923 zonder ziekte ingezet? 

9. Jet en Piet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

woensdag 27 december 1922

[Jet:] 

– – – 

Nu wil ik jullie nog even wat van ons kerstfeest vertellen. Eerst was het erg

moeilijk voor ons, ons in te denken dat het naderde. We hebben door al het

reizen en trekken langzamerhand alle idee van tijd en jaargetij verloren. Maar

toen het zoover was hebben we toch echt gevoeld dat het kerstfeest was en we

hebben samen echte kerstdagen gehad met kerststemming en veel ook aan jullie

gedacht en hoe het in Scheveningen zou zijn. Wij hadden een drukke eerste

kerstdag. De avond tevoren vierden we met de kinderen van de school kerstfeest,

zooals ik U de vorige maal schreef. Alleen liep het een beetje anders dan we

gedacht hadden. De kinderen hadden een heel groote boom gehaald en op hun

manier met hun hulpmiddelen aardig versierd. Mooi niet, hoor, maar zij vonden

het zelf prachtig. Er waren nog enkele papieren bloemslingers, bonte, die men

208 Joh. 5: 1-18.
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uittrekt, het gewone soort en eenige lampions en die hebben we toen nog

opgehangen. Dat vonden ze schitterend! Dus dat is iets waar we om solliciteeren

een volgend jaar. Ik maak een lijstje van alles dat ik denk dat geschikt zou zijn

en stuur dat over een paar maanden. Dat is zeker wel goed. 

Verder hadden ze de voordeur en de palen in de school met groote pisangblade-

ren versierd en vele rozen en andere bloemen er tusschen gestoken; ook in de

boom zelf levende bloemen. Dat stond wel aardig. De gekleurde kaarsjes werden

door de twee onderwijzers met hulp van onze jongens Nico en Toh  in de boom209

gebracht. De kinderen hadden dun ijzerdraad verzameld. Dit wonden wij er

omheen en bevestigden het zoo in de takken. De jongens vonden het wat leuk

om in de balken te klauteren en de kaarsjes hoog in de boom te hechten. De

versiering verliep heel gezellig. Ze vonden het allemaal leuk mee te helpen,

geloof ik. De lampions en de kerstklokken versierden de rest van de school +

de slingers, maar dat was maar heel poover. De school is vrij groot. ’s Avonds

viel het niet zoo op. De boom gaf veel licht, 160 kaarsen. Jammer dat ze zoo

klein waren en zoodoende gauw op, zoodat het feest binnen twee uur heelemaal

afgeloopen was. Andere verlichting is er in de school niet, dus moest het wel

eindigen. Jammer dat er zoo weinig menschen waren. Doordat het niet voldoen-

de bekend was gemaakt en de tijd kort was. Een volgend jaar hopen we alles

beter te kunnen regelen. We waren blij nu toch al iets te kunnen doen. Boven-

dien kon de Radja niet komen, wat veel in de opkomst scheelt, want nu bleef

zijn gevolg en verdere aanhang ook uit. Het feest was heel rustig. Timoreesche

kinderen zijn in tegenwoordigheid van den pandita uitermate verlegen. In de

pauze, onder de tractatie zelfs was het buitengewoon stil. Ook de groote men-

schen durfden slechts te fluisteren en waren niet tot drinken van stroop te

bewegen, voor Piet het ze zelf nadrukkelijk had gezegd. Piet heeft het kerstver-

haal verteld, de goeroe heeft het in ’t Timoreesch naverteld. Daar is het bij

gebleven. Verder hebben de kinderen hun kerstliederen gezongen en is er

getracteerd. Daarmee liep het feest af. Heel eenvoudig maar.

En we dachten toen: ziezoo nu hebben we twee rustige dagen. Maar jawel. De

andere morgen komt als kerstgroet een prachtige hertenpoot van den Radja, maar

tevens de mededeeling: de Radja is beneden in de school met zijn vrouw en

komt voor de kerstpreek. Piet wist niet dat dit hier gewoonte was en had

gemeend het bij het kerstfeest te laten, daar het gehoor toch bijna alleen uit de

schoolkinderen bestaat. Dat was dus een heele opschudding, een half uur voor

Kerktijd. Er schoot niet anders over dan vlug zich voor te bereiden en verder à

l’improviste te spreken. Dat heeft hij dan ook maar gedaan. Bovendien het

bericht: de Radja wilde graag de lichtboom (pohon terang) zien, had niet goed

begrepen dat het den 24  gevierd werd, volgens hem. Volgens zijn vrouw wassten

het heel duidelijk door Piet geschreven, maar was de Radja op de jacht geweest

209 Dat waren twee van het steeds wisselende aantal anak piara, dat Piet en Jet Middelkoop
in de loop der tijd in huis gehad hebben.
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(vandaar de heerlijke bout) en veel te laat thuis gekomen. Nu waren er nog 140

kaarsen en Piet vond het dus het beste dien avond de boom nog maar eens aan

te steken en het feest nog eens te vieren, al was het dan zonder tractatie. Aldus

werd besloten. Na de kerk kregen wij den Radja met zijn vrouw op bezoek en

gingen onze jongens gauw naar de school om opnieuw de boom van kaarsen te

voorzien. Het bezoek was nogal aardig. De njonja is een sympathiek mensch,

dat graag haar hart eens uitstort, een echte Christen, die het zeer betreurt dat de

Radja nog zoo weinig met haar meegaat. Dit alles vertelde ze ons toen de Radja

even was weggeroepen door een zijner onderdanen. ’s Middags werkte Piet z’n

verhaal nog eens in, onderbroken door de komst van Fierloos  met de post, die210

we echter grootendeels bewaard hebben tot na het feest. 

De post bracht nog een emotie, n.l. het nieuwe besluit waarin Piet tot hulppredi-

ker van Tjamplong benoemd werd. Wij schrokken erg en dachten: wat zal dat

worden, maar konden toch ook niet goed gelooven dat het ernstige gevolgen zou

hebben. Gelukkig is vandaag bericht gekomen van den dominee  dat het211

Kerkbestuur goed gevonden heeft ons hier te laten. Mijnheer Krayer heeft deze

zaak voor ons behartigd bij den voorzitter. De menschen op Java hebben geen

flauw besef, hoe de toestanden hier zijn en wat een bezwaren een overplaatsing

hier weer zou opleveren. Gelukkig heeft den heer Krayer den voorzitter hierover

kunnen inlichten en zoo is deze wolk ook weer afgedreven. Door dit alles was

het wel een zeer emotioneele kerstdag, die we niet gauw vergeten zullen.

Behalve het cadeau van den Radja kregen we van twee goeroe’s ook nog eenige

kerstgaven. Van de een 10 heerlijke ananassen waar we van gesmuld hebben.

Die zijn hier op Kapan weinig en dan vrij duur. Het was een mooi cadeautje. De

andere zond ons een flesch klapperolie (erg prettig, geef ik in de keuken altijd

om ’t eten voor hen klaar te maken), 10 klappers en een partijtje pisangs en

mangga’s. De laatsten zijn ook heerlijke vruchten. Even moet je aan de smaak

wennen, maar dan zijn ze verrukkelijk. Jammer dat we ze U niet eens sturen

kunnen, maar dat is onmogelijk. Ze zouden bedorven aankomen. We vinden het

erg aardig van die twee goeroe’s en een bewijs van meeleven. 

Oudejaarsdag was heel kalm. We bleven tot 11 uur op, maar gingen toen toch

ter ruste. We hadden erge slaap en het is ’s morgens al weer vroeg dag. We

hebben samen een kopje chocolade gedronken en ananasbeignets gegeten

(vervanging der gebruikelijke appelbeignets). Piet heeft zijn toespraak voor

nieuwjaar afgemaakt en ik een beetje zitten lezen. Toen samen gepraat en alles

nog eens herdacht, wat er dit jaar al zoo was gebeurd. Het is een veelbewogen

jaar geweest. Het nu begonnen jaar zal hopen we rustiger zijn, al zal de komst

210 D. Fierloos, 1920-1923 als topograaf werkzaam bij de Dienst van het Mijnwezen,
standplaats Kapan.

211 H.A. Loeff; 1906 zendeling te Sonder (Min.); 1908 tijd. hulpprediker te Koemelemboeai
(Min.); 1911 hulpprediker te Koemelemboeai (Min.); 1912 te Langowan (Min.); 1916
predikant te Modjokerto (Java); 1919 te Koepang; 1924 te Manado (Min.); 1928 te
Medan (Sum.); 1931 verlof.
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van der Dritte im Bunde  nog wel eenige beroering veroorzaken, denken jullie212

ook niet! De volgende week ga ik maar vast een beetje aan het naaien. Mevr.

Krayer heeft op Java een stuk flannel en katoen voor me gekocht. Nu kan ik

tenminste vast de onderkleertjes maken. De kleintjes dragen hier alleen maar

een hemdje en een katoenen of flanellen baadje er overheen, dat is al. Een wieg

zullen we maar niet koopen. De transportkosten naar hier worden erg hoog. We

zullen maar een ledikantje laten maken bij den timmerman hier, daar hebben we

ook langer wat aan. Hoe we aan het matrasje moeten komen, weet ik nog niet.

Misschien op Koepang zien te krijgen, anders van Soerabaja. Kapok is hier

slecht te krijgen, dus zelf kan ik het niet maken. – – – 

[Piet:] 

Als het niet zoo druk geweest was, zou ik graag ook een beetje uitvoerig over

kerstmis en nieuwjaar verteld hebben en zou dat nu reeds geschied zijn, maar

bij de voor mij nu nog vermoeiende bezigheid de bijbelsche verhalen in ’t

Maleisch vrij te vertellen heb ik mij ernstig gezet tot de studie van ’t Timo-

reesch, waarbij onze jongens (in den bijbelschen zin) mij helpen en voorts de

1  kweekeling der School, Samuel (inlandsch onderwijzer).ste

Wat betreft de kerstdagen, het werden onverwachts drukke dagen. Zondag voor

kerstmis kerstfeest gevierd, 1  kerstdag ’s morgens nog wat moe – later opge-ste

staan dan gewoonlijk, denkende nu een rustige dag te hebben. Toen dat bericht:

de Radja is gekomen met zijn vrouw ter kerk. In mijn hart schrik, toen kort en

goed besloten en gezegd aan Samuel “er is Kerk, luidt de bel”, in mijzelf een

kort dringend gebed tot God, toen mij voorbereid, nemende ’t verhaal van de

aanzegging van de geboorte van Johannes den Dooper en Jezus Christus.  213

Na een goed half uur stapte ik vlug naar de school, allen, de Radja met zijn

vrouw incluis, zaten te wachten. Het ging wonder boven wonder alles heel goed

en met een dankbaar hart keerde ik terug naar huis in gezelschap van de Radja

en zijn vrouw. We hadden een heel prettig gesprek met beiden en terwijl de

Radja een poosje wegging om een zijner dienaren iets op te dragen (’t duurde

nogal lang) stak njonja Radja, een geloovige vrouw, af naar de diepte en zeide

dat ze zoo hoopte dat èn de Radja èn de menschen hier, de Timoreezen, zouden

getrokken worden, letterlijk dat hun harten zouden getrokken worden door de

prediking. Ze had op Roti geregeld godsdienstonderwijs van mijnheer Le

Grand,  nu te Depok, gehad en heeft daardoor den Heiland leeren kennen en214

liefhebben; hier in ’t huis van den Radja te Adjobaki heeft ze niemand die haar

212 Jet had in een vorige brief haar ouders meegedeeld zwanger te zijn.
213 Luc. 1.
214 G.J.H. le Grand (zo.); 1856-1925; 1890 hulpprediker te Baä (Rote); 1894 te Babaoe

(Timor); 1902 te Baä; 1904 te Babaoe; 1907 te Loleh (Rote); 1908 te Airmadidi (Min.);
1914 te Babaoe; 1915 te Depok; 1917 te Banda; 1920 te Depok. Tevens redacteur van
De Timor-Bode. Zie: De Opwekker, jrg. 70 (1925) 224; De Timor-Bode, jrg. 12, nr. 110
(juni 1925) 107-109. 
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tot steun is, want bij den Radja zit ’t alleen maar aan den buitenkant, heel erg.

Het deed ons goed, haar zoo te hooren praten – aan de Europeanen hier hebben

we volstrekt geen steun in dit opzicht. Met begin van dit jaar, dus nu aanstaande

Zondag, zal ik, zoolang ik nog niet op reis ga, geregeld ’s middags naar Adjo-

baki gaan om daar te vertellen – altijd nog Maleisch – dat zal ’t eerste jaar wel

moeten. ’t Tweede jaar zal ’t hoop ik anders zijn. 

Oudejaar ging stil voorbij – gedeeltelijk met den middag gewijd aan de voorbe-

reiding voor ’t Nieuwjaar: ik koos Jakobs worsteling aan den Jabbok,  ’t215

verhaal zoo duidelijk mogelijk met een korte “kras”, zooals ’t in het Maleisch

genoemd wordt, strekking, leering of hoe U ’t noemen wilt – de ontmoeting met

God – de siddering, de verandering van ’t hart. Er waren ook enkele goeroe’s;

de nieuweling, de pas aangekomen goeroe speciaal voor Evangelisatie zeide:

’t verhaal was duidelijk, maar de verklaring van de beteekenis voor ons, voor

kinderen niet duidelijk, voor grooteren die ’t Maleisch goed verstaan, wel. Dat

gevoel heb ik zelf ook gehad – het verhaal zelf kan ik nog niet doen aanpassen

bij hun eigen levenspheer, nog niet thuisbrengen in den kring van voelen en

denken, die den Timoreezen eigen is, en dat zal nog wel enkele jaren duren,

voordat mij dat eenigszins mogelijk zal zijn. Van harte hoop en bid ik, dat God

ons hier een levenswerk zal geven, niet afgebroken door overplaatsing, dat is

voorwaarde voor werkelijk vruchtbaar werk hier, ziende langs den weg der

middelen die God gewoonlijk gebruikt ook voor Zijn eeuwig Rijk. – – – 

215 Gen. 32: 22-32.
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1923

10. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Kapan, vrijdag 5 januari 1923

– – – 

Deze week kwam de nieuwe goeroe  van Kapan bij mij met het verblijdende216

bericht: De jonge temoekoen van Bosen was bij hem gekomen zeggende: “De

Christenen van Bosen verlangen zeer naar Uw komst, ze vragen of U morgen

(Dinsdag, 2 Jan.) naar Bosen wilt komen, om 5 uur, ze verlangen er zeer naar.”

De goeroe zelf glunderend blij met dit bericht. Ook ik blij, maar met verwonde-

ring. ’s Zondags (en ook op ’t kerstfeest waren er weinig) komen er maar weinig

menschen uit Bosen, ofschoon er vrij veel Christenen moeten zijn. Vandaar mijn

verwondering. Edoch mijn gedachten forceerden de volgende verklaringsdeur:

voor mij als pas aangekomen blanke zijn de menschen nog bang, maar de

nieuwe goeroe, ofschoon Rottinees, nog geen Timoreesch dus tot Timoreezen

Maleisch sprekende, willen ze als kleur- en rasgenoot gaarne zien en hooren.

Om nu met de Christenen van Bosen kennis te maken en de nieuwe goeroe eens

te hooren, besloot ik mee te gaan. Om 5 uur gingen we. ’t Begon reeds te

schemeren, in de verte legerden zich de avonddauwsluiers boven de dalen, wazig

wit; een prachtige regenboog, volmaakte halve cirkel in helder oranje rood met

violet, overbrugde bergen en dalen. De weg was slecht, groote keien, soms

zonder maar dan glibberig en modderig, dan dalend, dan stijgend. Twee school-

kinderen gingen mee als wegwijzer. Het donkerde steeds meer, soms rolde een

steen onder je voeten weg, dan weer bleef je kleven aan den grond. Een laatste

flauw avondrood tintte de donkergroene beboschte bergtoppen, daarna stierf het

weg en we stapten in de halve duisternis van de na-schemering verder.

Eindelijk kwamen we bij de reeds gesloten omheining van ’t dorp Bosen aan.

We klommen erover, wandelden tusschen de maïstuinen verder en bleven voor

’t huis van den ouden temoekoen Tobo staan. Voor een beschrijving daarvan

heb ik geen helaas tijd meer, de kast moet klaar gestoomd. We traden binnen,

nadat een klein flikkerend nachtpitje de centrale duisternis in dat huis een beetje

opgehelderd had. De temoekoen, een oud man, was hoogst verbaasd ons te zien,

vroeg het doel van onze komst en wist van niets af. Na eenig over en weer praten

bleek dat de jonge temoekoen half dronken geweest was en niet geweten had

wat hij zei. De oude man zeer beschaamd. In het vertrek gingen we even zitten.

De beschrijving hou je tegoed. Krijg je met den volgenden post.217

11. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Kapan, maandag 15 januari 1923

216 J. Nalley geheten.
217 Zie volgende document.
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Laat me nu even de onderbroken brief  voortzetten, al is het een poos geleden,218

dat ik een pen op papier zette om brieven te schrijven. De jouwe was de laatste

van een niet lange reeks. Nu, we hadden dan ook beiden veel te toen, ik een

beetje meer dan Jet door de vele administratieve rompslomp, die vooral bij het

begin van ’t jaar aan de betrekking van hulpprediker verbonden is. Er zijn in

mijn ressort 20 scholen, waaraan één of meer leerkrachten verbonden zijn en

aan het beheer daarvan zit heel wat administratie vast, en daarbij komt, of liever

nu “kwam”, dan nog het klaarmaken van de kerkelijke administratie en kassal-

do’s opmaken voor den predikant – of liever direct voor ’t Kerkbestuur. Je kunt

je misschien eenigszins voorstellen, dat je daarmee een flinke dosis werk hebt.

Na deze inleiding het slot van onze wandeling naar Bosen. Het duister was al

bijna gevallen, toen we in Bosen aankwamen. Nu en dan werden dichte avond-

nevels om ons heen door de avondwind voortgestuwd. We klommen over de

omheining, die ieder dorp hier omgeeft, gingen door de maïsaanplant, die al

mooi opkwam, en bleven tenslotte staan voor het huis van den ouden temoekoen.

De randen van het dak (in dit geval een vierkant dak, dikwijls zijn een huis en

zijn dak rond) steken ver over de wanden van het huis heen, zoodat je er gebukt

onderdoor moet gaan. Toen de oude temoekoen stemmen hoorde, kwam hij naar

buiten. Een klein lichtje werd onderwijl binnen aangestoken. Bukkend traden

we binnen; vloer – het vochtig aangezicht van moeder aarde. Tafeltje een wankel

meubel, wankel, half vergaan cultuurproduct, lang geleden op een veiling ergens

opgedaan. Verder een dito sofa, waarvan het bekleedsel grijs scheen, vies grijs,

een stoflaag van vingers dik. Op een eveneens met stof bekleede stoel zat de

vrouw van den temoekoen. Ook zij is de eerste jeugd gepasseerd en haar gelaat

draagt de sporen van veel werken, doorgroefd en getaand is de bruingele huid,

haar haren zijn grijzig, bestoft. Flodderig hangt het gebloemde baadje om

magere schouders. Op tafel zette zij een rolletje cigaretten, van Koepang

afkomstig, niet passend bij de Timoreesche dracht van den temoekoen; zijn

sirihkokertje hangt aan een snoer op zijn zijde, een kralen zakje voor de pinang-

noten hangt er broederlijk tegenaan, om zijn lenden had hij de verkleurde

langgedragen selimoet. Het eenige lichtpuntje in het donker vertrek drong de

duisternis van ’t vertrek alleen naar de hoeken, waar zij compact zich samentrok.

Een donkere hoop lag op den grond, een kuchgeluid kroop uit die doeken

aarzelend, een uitweg zoekend naar boven; ik keek, keek, naderde en toen zeide

de temoekoen: “mijn dochter is zwaar ziek, soms spuwt zij bloed.” De pols

voelend bleek dat zij hooge koorts had. Een stoffige stoel werd mij aangeboden;

een beetje tegen wil en dank ging ik zitten. We praatten zoo goed en kwaad als

’t ging, soms Maleisch, soms Timoreesch. De oude man bleek de vader van den

kweekeling, die hier op school nu de leiding heeft en mij trouw met de taal helpt.

Terwijl we praatten en hem aan ’t verstand brachten het doel van onze komst,

werd er in de andere kamer een vuurtje gemaakt. De kinderen lagen op den

218 Zie vorige document.
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grond in een dun dekentje, één spiernaakt een jongen kwam te voorschijn,

daarna een meisje, gekleed, nog niet geneigd zich te slapen te leggen. Schuw

drong het kind, het meisje, tegen haar moeder aan en de jongen hurkte, dook

weg in een van de donkere hoeken. De oude man schrok toen hij begreep,

waarvoor we kwamen. De goeroe had bezoek van den jongen temoekoen gehad

en deze vertelde hem: de Christenen van Bosen verlangden zeer naar zijn komst.

Zij vroegen of hij wilde komen op dit uur. De oude man wist van niets, de jonge

temoekoen ging ’s middags naar Adjobaki, waar ’s avonds feest zou zijn. Na

eenig praten bleek ... lach niet ... dat de jonge temoekoen met dronken hoofd bij

den goeroe was aangekomen en niet geweten had wat hij zei. De oude temoe-

koen voelde zich zeer beschaamd en de goeroe voelde zich niet op zijn gemak.

Dat verwonderde mij dan ook niet. We hebben er een klein uurtje gezeten,

wachtende tot de avondnevels optrokken en het maanlicht helder scheen. Het

speet mij erg, dat noch de nieuwe temoekoen (een Rottinees) noch ik het

Timorees voldoende kenden om een behoorlijk gesprek te voeren. We gingen

dus, toen het buiten eenigszins helder was, dadelijk opstappen. Voor we weg-

gingen nog even een psychologisch moment. De goeroe om zijn figuur een

beetje te redden, hield een boetepredikatie tegen de oude temoekoen, hem

vermanende den jongen temoekoen flink de les te lezen, want hij zag het nu, de

toean besar (een vleiende benaming voor mij) was er nu ook; dat hij een vergeef-

sche reis gemaakt had was niet erg, maar dat ik nu ook voor niets gekomen was,

dat was toch te bar. Natuurlijk hoorde ik het met ernstig gezicht aan, maar in

mijn hart vond ik het vermakelijk. De man vond het zoo bijzonder onaangenaam,

dat hij er zoo ingeloopen was en gaf zijn hart aldus lucht, daarbij trachtende de

aandacht van zijn kortzichtigheid en hare gevolgen af te leiden. Aangezien zijn

positie zeer penibel was, heb ik verder niets gezegd en zijn we tenslotte getroost

terug gewandeld. 

De weg was glibberig en steenachtig, soms even dalend, maar meest stijgend.

De nevels waren nog niet geheel opgetrokken, de maan tooide zich met mat-

glanzend heiligen aureool, de sterren leken net kleine lichtjes achter beslagen

ruiten. Het was doodstil, soms vloog een uil krijsend op van de boom waarop

hij zat en dien wij passeerden. Een karbouw, met horens als vangarmen, groot

en krachtig, stak met langgerekte hals zijn kop vooruit, keek snuivend, nog niet

zeker welke diersoort er nu kwam aanstappen, en weldra zeker dat het noch

broertjes noch zusjes waren, ging hij er met logge loopschokken vandoor.

Dikwijls als wij onze voeten neerzetten zonken ze in den vochtig-vetten grond,

die sieperend zoog en met klokkend geluid trok je je schoenen uit het gemaakte

voetspoor. Jet zat thuis te wachten met een goed maal en was blij, toen ze me

aan hoorde komen. En ik in mijn schik het gezellige licht van onze eetkamer te

zien en haar stem te hooren. We hebben samen nog eens braaf gelachen om den

handigen goeroe, die nog niet goed onderscheid wist te maken tusschen nuchtere

en, om het met een studententerm te zeggen, vette menschen. – – – 
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12. Jet Middelkoop aan ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, woensdag 14

februari 1923.

– – – 

Heb ik al verteld dat ik ’s middags een beetje naailes geef aan de 3 meisjes.219

Ik weet soms heusch niet meer wat ik geschreven heb. Bovendien schrijf ik dan

nog aan de verschillende vrienden en kennissen en weet ik niet meer aan wie

ik dit of dat schreef. Dus als jullie het tweemaal hooren, moet jullie het maar niet

erg vinden. Beter dan geen een keer, niet waar? Als het eenigszins kan, komen

ze iederen middag een uurtje. Eerst heb ik ze op een lap de verschillende naden

geleerd, wat de één netter en beter en vlugger dan de andere deed. Toen probeer-

de ik hen de kruissteek te leeren en de letters te laten teekenen. Maar dat kunnen

ze niet te pakken krijgen. Daar heb ik eenige middagen aan besteed, maar het

gelukte me niet. Typisch hè. Ik heb nooit gemerkt dat Hollandsche kinderen er

veel moeite mee hadden. Van mezelf herinner ik me ook niet zoo iets. Recht toe,

x x x xrecht aan gaat het, zoo xxxxxx. Maar zodra ik begon met         was het mis.x x x x

Ze konden er niet achter komen. Nu heb ik het voorloopig gestaakt en heb ze

alle drie maar eerst een hemd, zij noemen het onderlijfje, laten naaien, om ze

een beetje vaardigheid te geven. Dat is nu klaar en nu beginnen ze met stukken

inzetten, dan wil ik ze stoppen leeren. Daarna probeer ik nog eens de kruissteek.

Ik wil graag dat ze op den duur hun eigen onderlijfjes en kabaja’s naaien. Dan

knip ik het wel voor hen, maar moeten ze het zelf in elkaar kunnen zetten.

Natuurlijk gaat het op de machine veel gauwer, maar ze moeten het toch per slot

zelf kunnen doen met de hand. Ze zullen hun leven lang hier niet kunnen blijven

en gaan ze naar de kampong terug, dan moeten ze wel zelf met de hand het

naaien. Er zijn maar heel weinigen die een machine rijk zijn. Dat is een kostbaar

bezit. In ieder geval hoop ik dat ze binnen een paar maanden hun eigen goed

fatsoenlijk kunnen verstellen. – – –

13. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, woensdag 28 februa-

ri/vrijdag 2 maart 1923

In afwachting van de komst van den Controleur,  die vanmiddag op het thee-220

uur zou komen maar nog niet verscheen, ga ik nu vast zitten pennen, want

overmorgen gaat de post. Het is de laatste dagen druk geweest, veel administra-

tie – vandaag weer een jaarrekening, die slechts voor 2 maanden voor mijn

verantwoording is, met den Controleur vergeleken, die er blijkbaar geen heel

nauwkeurige boekhouding op na houdt, wat wel begrijpelijk is met het oog op

de vele kassen en fondsen, die door hem beheerd moeten worden. Intusschen

219 I.e. drie van de anak piara van Piet en Jet Middelkoop.
220 C. Bakker, tot 1924 gezaghebber (controleur) van de onderafdeling Zuid-Midden-Timor.
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is die rekenarij een afmattend en onverkwikkelijk werk. Gelukkig neemt zij

slechts een klein deel van mijn tijd in beslag, en dat werk maakt mij ’t meest

moe. 

Het taalwerk doe ik met plezier – al is dat ook op den duur niet makkelijk, nl.

2 keer in de maand ’s Zondags een vertelling ’s ochtends en ’s middags, de 2

andere keeren alleen in Adjobaki ’s middags; alle vertelbeurten in ’t Maleisch

en dan in de week duchtig Timoreesch leeren – zooveel mogelijk probeeren met

de kinderen Timoreesch te praten. Bovendien heb ik de goeroe’s opgedragen

mij de verhalen in ’t Timoreesch te sturen (vroeger was gewoonte in ’t Maleisch)

en die leveren mij heel goede en nuttige studiestof. Heb ik zoo’n verhaal onder

de knie dan ga ik ’t aan de kinderen, die ik zoo ongeveer 2 à 3 in de week een

uurtje Maleische les geef (ze hebben de school hier doorloopen), na afloop

daarvan vertellen. En soms vertelt Nico mij dan heel langzaam telkens door mij

onderbroken een verhaal, dat ik dan opschrijf. Alles gaat nog wel heel langzaam,

maar vooruit kom ik en daarvoor doe ik ook werkelijk mijn best. Ze begrijpen

nog zoo weinig van ’t Maleisch – en daarom verlang ik er zoo naar om hen

straks in hun eigen taal iets te doen voelen van de heerlijkheid der Godsopenba-

ring, die in Christus haar hoogtepunt bereikt. Niet dat dit zoo gauw en makkelijk

zal gaan, maar toch te kunnen beginnen in de landstaal te vertellen is een

aanmoediging op zichzelf.

Mijn brief moest ik onderbreken en nu, 2 Maart ’s morgens, ga ik hem afmaken.

Jet maakt het heel goed en voelt zich in haar schik als meesteres in ’t huis van

den jongen pandita. Ze naait en regelt en commandeert alles even vlot en vlug,

een lust om te zien en te hooren. Zelfs rollen ook de woorden in bijna even snel

tempo uit haar mond als vroeger thuis; wel mist dan het woordschip soms een

zeil en vaart mis, of bergt een lading, die onze anak-piara niet dadelijk thuis

kunnen brengen, maar dat is uitzondering op deze regel dat ze het er goed

afbrengt. Ze is ook begonnen een beetje Timoreesch te leeren, maar wil voor-

loopig om verwarring te voorkomen liever uitsluitend Maleisch spreken. Over

een jaar hoop ik haar den weg een beetje te kunnen banen in de wildernis waarin

ik mij nu zelf nog bevind, nl. de schoone Timoreesche sprake, die nu werkelijk

voor mij nog is als een woest bergland met vele moeilijke steilten en oerwouden,

waarin ik de stammen nog niet onderscheiden kan. Eén van de lastigste punten

om het spreken te verstaan is dit: als ik bijv. zeg: “in nekoe noenoek foean

(vruchten) tenoe (drie)”: “hij eet drie ara vruchten” (ara (Maleisch) = een soort

waringin, familie van de vijgeboom, met eetbare vruchten), dan antwoordt Nico

(bijv.): “in neoek foean teoen toea” (de Timorees zegt nooit toean, die n valt hier

altijd weg). Uit dit voorbeeld blijkt hoe de slotlettergrepen van nekoe en tenoe

in het antwoord precies andersom gedraaid worden en veranderen in oek en oen.

Aangezien het Timoreesch hier snel gesproken wordt, is het voor mij dikwijls

heel moeilijk om een woord, zelfs al ken ik het, in den antwoordvorm te ver-

staan. Ook is deze antwoordvorm afhankelijk van den vorm, die de spreker
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gebruikt. Zeg ik bijv: lèko = goed, dan antwoordt Nico: léok, wanneer ik echter

léok gebruik, antwoordt Nico: lèko. Het is hier nl. gewoonte wanneer je iets

vraagt of vertelt (zelfs doen sommige goeroe’s het in ’t Maleisch ook) de laatste

volzin niet of iets gewijzigd te herhalen. Vertel ik bijv. een verhaal en zeg:

“vogel Tokoe is jaloersch op vogel Poejoek en wil ook drinken”, dan herhaalt

de goede hoorder: “Jaloersch is vogel T. enz. drinken wil hij ook”. Dit gebeurt

haast bij iedere volzin, waarvan meestal het laatste deel wordt gebiseerd (stam

“bis”), in ’t laatste geval dus: “wil ook drinken”. Het is of ze daardoor den

samenhang van ’t verhaal beter vasthouden en meer in de stemming komen. Is

er spanning in een verhaal dan kaatst ze terug in den zelfden sleutel als het

geïntoneerde bis van den hoorder, is er weinig handeling in ’t verhaal dan klinkt

de herhaling mat en dof. Deze wijsheid heb ik opgedaan deels luisterende, deels

vertellende. In ’t laatste geval was het meestal mijn nieuwe Inlandsch leeraar

van Rote, Nalley, die bijv. toen ik hem een en ander van Sundar Singh221

vertelde, geheel erin bleek te zijn en aldus de reeds luisterend gemaakte opmer-

king bevestigde. Haast bij elken volzin onderbrak hij het gesprek op genoemde

wijze in een intonatie die geheel harmoniseerde met de gang van het meegedeel-

de, precies zooals onze jongens of andere Timoreezen doen als ze elkaar

vertellen. Het verhaal wordt daardoor, al is het maar weinig dramatisch, zeer

levendig. – – – 

14. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, donderdag 15 maart 1923

– – – 

De eerste tijd is meestal de moeilijkste en drukste – bovendien maakt het ook

moe zich voortdurend of in ’t Maleisch of in ’t Timoreesch uit te moeten te

drukken. Vooral dat laatste is soms heel vermoeiend. Vanmorgen heb ik voor

’t eerst een kort verhaal uit ’t Lukas Evangelie, de bezetene uit wien de Heiland

de Booze geest drijft,  kort verteld en dat Christus machtiger is dan “Pah222

Toeaf”, de gevreesde booze geest hier. Het verhaal zelf vertellen kostte niet

zooveel moeite, maar om dan de beteekenis nog eens goed toe te lichten, daartoe

ontbreekt mij een voldoende woordenschat. Nu ben ik van plan zooveel moge-

lijk te trachten bij de morgenaandacht, dagelijks gehouden, gedeeltelijk in ’t

Timoreesch te vertellen en dan Nico – hij is vrijmoedig tegenover mij, gewoon

mij te helpen bij de taalstudie – op te dragen mij op mijn fouten te wijzen. ’s

221 Sadhoe (= asceet, leraar) Soendar Singh; 1889-1929; geboren te Rampur (Punjab, noord
India) in een familie van sikhs; 1905 bekering tot het christendom, waarna reizend
prediker in India, Tibet en Nepal; 1918-1919 bezoeken aan Maleisië, Japan en China;
1920-1922 reizen naar Europa (w.o. Amsterdam), Australië en Israël. Hij leerde en
preekte een streng orthodoxe, anti-modernistische vorm van het christendom. “Sadhoe
Soendar Singh”, De Opwekker, jrg. 74 (1929) 403. 

222 Luc. 4: 31-37.
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Middags vertelt hij zoo nu en dan een Timoreesch verhaal. Gisteren heb ik juist

het tweede opgeschreven, nu over “Pah Toeaf”, en zoo hoop ik over eenige

maanden, als ik straks op dienstreis ga, één of twee bijbelsche verhalen in ’t

Timoreesch voor te bereiden, om zoo zelf een begin te maken met het brengen

van de boodschap Gods in het Timoreesch. 

Deze uitweiding om uw vergevingsgezindheid wat betref het uitblijven van een

stukje voor de Kerkbode in te roepen. U begrijpt hoezeer de veelheid van ’t werk

mij in beslag neemt. Tot nu toe heb ik elken dag trouw verloskunde bijgestu-

deerd, om straks te kunnen doen wat mijn hand vindt om te doen, te verlichten,

waar ’t mogelijk is, de dokter als de vervanger van de hier ontbrekende zuster

te kunnen dienen. Ook dat werk heeft mij en houdt mij nog dikwijls enkele uren

van den dag bezig. – – – 

[Ons huishouden is vrijwel geheel op orde.] 

Aangezien èn Jet èn ik het druk hebben, weinig bezoeken kunnen maken en er

in ’t algemeen geen, volstrekt geen behoefte aan hebben, komen we weinig met

de menschen in aanraking. Laatst kwam de Controleur  – ik had hem uitge-223

noodigd bij ons aan te komen – en toen hebben we een zoo geanimeerd en

degelijk gesprek met hem gehad dat het (om half zes kwam hij) bij negenen was

voor we het wisten en hij opstapte. Hij is van gereformeerden huize maar heeft

met den strakken vorm ook den inhoud overboord gegooid; vanzelf ging zonder

eenige gewildheid het gesprek op dat terrein over. Hij is een ontwikkeld man

en heeft met velen van dien hoek de neiging gemeen, dat hij met een algemeen-

heid, die in haar praemissen niet doordacht is, de waarde van de Christelijke

religie, die hij vereenzelvigt met de onzuivere vormen waarin zij zich voordoet,

naar beneden wil halen; natuurlijk moet hij er zelf dan te beter afkomen, dat

schemerde ook door. Tenslotte gaf hij zeer veel toe, erkende de waarde van den

persoon van onzen Heer, maar vond dat het Christendom in zijn praktische

waarde en invloed teleurstelde. Hij weet wel en erkende in theorie, dat velen het

niet willen, deels noch vorm noch inhoud, anderen alleen den vorm, maar voor

zichzelf had hij nooit uitgemaakt waarom hij ’t niet wilde ontvangen. Als dat

een mensch werkelijk of schijnbaar niet duidelijk is, dan is daarmee het gesprek

ten einde. Toen hij weg was, overdacht ik op eens met verbazen hoe het moge-

lijk geweest was zoo natuurlijk over den kern van mijn overtuiging aangaande

het Christelijk geloof met den Controleur te praten, en voor mijn besef voelde

ik er een bijzondere leiding Gods in, zeer moeilijke en harde punten waren

benaderd geworden, gevoeld en niet weersproken, zonder dat er iets kwetsends

in was of ’t gesprek maar even stokte, en toch zag ik bij den terugblik over al

het besprokene, hoeveel gevaarlijke klippen we voorbijgegaan waren, waar we

anders hadden moeten botsen.

223 C. Bakker.
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Jet converseert met de dames meestal over huishoudelijke aangelegenheden, of

algemeene dingen en daarbij sluit ik mij meestal aan, want de stemming is zeer

materieel; bovendien doen we dikwijls haast niet anders dan luisteren, omdat

onze bezoekers zooveel te vertellen hebben, dat ze ons nauwelijks gelegenheid

tot praten geven. De dokter hier, die in dit seizoen niet op dienstreis zal gaan,

Dr. Tafel,  is een Duitscher, een zeer knap man. Met hem is ’t werkelijk224

gezellig te praten omdat hij veel gereisd heeft, onderzoekingsreizen gemaakt,

Van Stein  bijv. persoonlijk kent en van de laatste vondsten heel wat af weet.225

Hij heeft in Tübingen gestudeerd en schijnt geneigd het N.T., vooral dan den

persoon van Paulus en zijn brieven “Religionswissenschaftlich” te verklaren als

nauw samenhangend met en grootendeels voortgekomen uit den Mithras-dienst

en zijn talrijke aanhangers. Zeer dankbaar ben ik Dr. Brouwer, die mij aanraadde

daarover eenige goede boeken te bestudeeren en mij een inzicht in den kern

dezer kritische kwestie gaf. Want anders zou ik werkelijk verlegen gestaan

hebben. Ofschoon het niet absoluut zeker is, dat Dr. Tafel hier zal zijn, kunnen

we er bijna vast op rekenen, omdat hij voor de heerendienst van de Atoni’s te

Kapan moet zijn. Bovendien heb ik aan den Resident  gevraagd of hij hier zou226

mogen blijven met het oog op de komst van onze eerste. De Resident heeft

geantwoord dat dit niet beslist kon worden, omdat als er algemeene nooden, zoo

bijv. epidemieën, zouden heerschen, het dan een bezwaar zou zijn dokter Tafel

te Kapan te laten. We wachten dus af en het is ons een groote steun te weten,

dat in de ernstige dagen die straks aanbreken U veel voor ons zult bidden. Ook

wij bidden, hoop en vrees aan God openbarend – Hem vertrouwen we alles toe

– hopend geloovend, dat Hij alles wel zal maken; immers tot hiertoe heeft Hij

ons bijzonder geleid en gezegend.

[Vervolgens verzoek ik U om toezending van zoveel mogelijk berichten over het

kerkelijk leven in Scheveningen, zowel van U als van de gemeente zelf.] 

In den laatsten tijd heb ik hier teleurstellende ervaringen van twee goeroe’s

opgedaan; als zoo de goeroe’s zijn, welken invloed zullen ze dan op de gemeente

hebben? Zulke figuren passen voor een groot deel in de lijst van het O.T., van

het Evangelie echter hebben ze nog zeer, zeer weinig begrepen. Ook de Radja,

die gedoopt en ouderling is,  toont dezelfde liefhebberij te bezitten als koning227

Salomo op latere leeftijd, alleen worden de schoonen niet in één harem veree-

nigd, maar bevindt zich in bijna iedere kampong van Molo een huis met tuin en

224 De wnd. gouvernementsarts C.A. Tafel werkte vanaf 1921 op Timor. 
225 Waarschijnlijk dr. P.C.V. van Stein Callenfels; 1883-1938; voor de oorlog adviseur voor

prehistorische aangelegenheden van de Oudheidkundige Dienst in Ned.-Indië. Zie
“Wetenschap, Kunst en Industrie”.

226 A.J.L. Couvreur; 1921-1924 resident van Timor en Onderhorigheden.
227 Oèmatan, de radja van Molo, werd in 1931 lidmaat van de kerk. P. Middelkoop aan

schoonvader, Henk en Dien de Zwart, 30/1/1932.
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een koningsvogel in dien kooi. Er zit aan de historie van het huwelijk van dezen

Radja met den Rottineeschen Radja’s dochter een tragischen achtergrond,

waarvan de gevolgen tot nu toe doorwerken. Reeds heb ik een en ander vastge-

legd, ben echter nog niet precies achter den juisten loop der dingen, weet ook

nog niet of ooit het dan gevondene, gecombineerd met hetgeen ik nu neerschrijf,

ooit voor publicatie zal vatbaar zijn, omdat er dan voor zeker iemand een zeer

penibelen kant aan zal zijn. Maar al kan dat niet, dan ben ik toch van plan, als

ik gevonden heb wat ik noodig heb en weten moet, dit ook in een kort opstel te

verwerken en U dan van alles een copie te sturen, onder voorwaarde dat het in

elk geval binnen vier muren blijft, minstens tot onzen verloftijd. Tenslotte geloof

ik, dat ondanks ’t falen van een mensch, die op z’n minst ongelooflijk lichtvaar-

dig gehandeld heeft in dezen,  deze verbintenis een leiding Gods moet zijn,228

waarvan straks God bedoeling en vrucht zal openbaren. Maar dan heeft God in

dit geval Zijn werk ondanks menschenwerk gedaan, en uit de zondige bereke-

ning die misrekening moest worden (met grooten nasleep) van iemand, die in

deze materie nooit rekenen mag, een vrucht doen worden, die alleen Hem

verheerlijkt en den mensch beschaamt. De Radja behandelt zijn vrouw beestach-

tig, zij echter draagt verdrukking en leed, biddend met geduld. Tenslotte geloof

ik, zal God Zijn werk doen door die geloovig veel lijdende vrouw, maar hoe zal

wel een raadsel blijven, totdat het gebeurd is en ook dan misschien niet geheel

te doorzien zijn.

En nu moet ik eindigen, vanavond sluit de post, morgen moet ik met den

dokter  voor de zieken naar Hoë Teta,  8 paal van Kapan, op de kaart recht229 230

noordelijk boven Kapan aangegeven. We kruisen dan twee groote rivieren,

waarvan bij de eerste de helling heel steil naar beneden gaat; laatst vertelde ik

U iets daarvan. Nico is daar vandaan. Met de kinderen  kunnen we ’t heel goed231

vinden, ze zijn hier graag, luisteren goed ’s morgens en passen goed op, één

(Ruth) heeft haar leven reeds veel gebeterd, sedert haar booze genius Mia  weg232

228 Waarschijnlijk bedoelde Middelkoop hier zijn voorganger Krayer van Aalst, die zich in
1919 sterk gemaakt had voor dit huwelijk. Dit huwelijk was echter omstreden. Het was
door de hoofden van Molo gearrangeerd, doch die handelden zonder voorkennis van J.H.
Meyer, AR Afd. Noord- en Midden-Timor (standplaats Kapan), die het vervolgens
trachtte te verhinderen. Het argument van Krayer was dat Oèmatan alleen met Poetri
wilde trouwen en met niemand anders. Gaf het gouvernement geen toestemming, dan zou
Oèmatan volgens Krayer “aan een losbandig leven worden overgegeven”. Zie H. Krayer
van Aalst aan J. Hessing, 31/3/1919; H. Krayer van Aalst aan R.W.F. Kyftenbelt,
14/4/1919, in dossier W.F.H. Oèmatan, Arch. Middelkoop.

229 Wnd. gouvernementsarts C.A. Tafel.
230 Ten rechte Hoewe Teta. Verslag van dit bezoek in P. Middelkoop, “Schetsen van Kapan:

I”, in: De Timor-bode, jrg. 8, nr. 88 (aug. 1923) 25-28.
231 D.w.z. de anaka piara die Piet en Jet Middelkoop in huis hadden.
232 Mia(h) was de vrouw van Selan. Beiden waren huisbedienden geweest van Krayer van

Aalst. Ze waren aanvankelijk bij Middelkoop gebleven, doch werden binnen enkele
maanden wegens diefstal ontslagen.
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is. Dat is een goed slot. We voelen ons hier thuis, wij zijn blij en dankbaar deze

taak gekregen te hebben en verlangen die trouw en met toewijding te vervullen.

– – – 

15. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Koepang,

zaterdag 9 juni 1923,

– – – 

Hier in Koepang heb ik ’t deze week heel druk gehad. Men stelde mij aan als

secretaris der Conferentie,  zoodat ik tot gisterenavond mijn handen vol had,233

heel vol. Bijna elken dag werd van ’s morgens 8 - 1 of 2 uur en dan weer ’s

middags van 5 - 7 uur vergaderd. We hebben heel wat afgehandeld. Examen Inl.

leeraar afgenomen, over plaatsingen en overplaatsing beslist enz. Natuurlijk had

de secretaris zijn handen vol om alles goed vast te leggen, te meer waar de ge-

dachtewisseling beurtelings in Hollandsch of Maleisch gevoerd werd. – – – 

16. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

vrijdag 13 juli 1923

Het is nu al een heele tijd geleden, dat ik U een behoorlijke rustige, d.w.z. niet

in haast geschreven brief zond. Jet’s vaardige pen heeft mijn functie van

correspondent overgenomen, terwijl mijn voeten, of liever de pooten van mijn

paard, lange, bergachtige wegen volgden, die dikwijls te pas als beeld van den

“engen weg” zouden kunnen dienen. Sedert mijn terugkeer van Koepang heb

ik na een vijfdaagsch verblijf in eigen nest de groote reis ondernomen, waarbij

ik 10 scholen te inspecteeren had en de helft van mijn ressort bereisde. – – – 

De reisroute van deze, de grootste reis, is: Pene - Niki Niki - Toi (Nifoe Le’oe )234

- Oi Oeki - Noenkolo - Manoefoei - Poet’ain - Loboes (niet op de kaart te vinden

- ten Zuid-Oosten van Bokong, gelegen dichtbij de grens van Beloe, bovendien

niet ver van zee) - Lotas - terug naar Poet’ain - Nipol (via Pisang) - Niki-Niki -

Pene - Kapan. 

Aangezien nu het klokje van gehoorzaamheid slaat, onderbreek ik hier en zal

morgen een kort reisverhaal beginnen. Nog even dit, Oi = water, rivier, Oeki =

pisang, dus Oi Oeki = pisangrivier of -water, Manoe = kip, foei = wild: Manoe-

foei = wilde boschkip. Noenkolo is een samenstelling van noen =? en Kolo =

vogel. Verder gaat mijn kennis van de beteekenis der plaatsnamen nog niet. Nu,

“basta” zou Jet zeggen.

233 Conferentie van hulppredikers, die werd voorgezeten door de predikant. 
234 Nifoe Le’oe was een gehucht iets ten zuiden van Toi.
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Maandagochtend dan ging ik op reis. Het terrein is bergachtig en dus dadelijk

van huis ging het heuvel op, heuvel af. Tegenwoordig is paardrijden niet meer

buitengewoon voor me en voel ik me vrij stevig en veilig in ’t zadel. Door veel

nog te regelen zaken, ging ik niet zoo vroeg als ik wilde, dus de zon keek al

boven de bergen uit. Aangezien de reis lang was en de indrukken dus nogal vele

zijn, waag ik mij nu niet aan een landschapsbeschrijving. Na ongeveer anderhalf

uur rijden zagen we een heel troepje Atoni’s onder een groote koesambiboom235

zitten. Het waren mannen van Pene, die mij tegemoet gekomen waren. Sommi-

gen in selimoet, anderen in khaki jas, op de een of andere lelang gekocht, derden

in gestreept katoenen buis, een dracht die vele Christen geworden Atoni’s

aannemen. Vroolijk kwamen zij naar ons toe met glundere gezichten. Even steeg

ik af ter begroeting, daarna ging het “en corps” verder. De paarden, die in

gezelschap veel lustiger draven, gingen er flink vandoor. Eindelijk kwamen we

aan een groot rivierbed, dat zich kronkelend door het berglandschap heen wringt.

Acht keer trokken we erover en kwamen eindelijk aan te Pene. De goeroe  gaf236

met zijn kinderen een bamboefluiten-concert; hooren en zien verging me. In

schril scherpe disharmonische klanken vloog de uit de longen geperste lucht

door de lange bamboefluiten; het heele stel schoolkinderen stond met bolle

wangen, warme gezichten en hijgende, als blaasbalgen telkens volgeademde

borsten te fluiten of hun leven ervan afhing, in stevig marsch tempo. De goeroe

vond het mooi, stellig bezield door het fluitend lawaai vloog zijn stok maat-

slaand op en neer; zwiepend sloeg deze tegen een als Turksche trom dienstdoen-

de lange zware bamboe, die door twee jongens telkens op maat opgeheven en

krachtig tegen den grond geslagen werd. Driemaal brak de overigens taaie stok

stuk van den goeroe; tenslotte kon hij met het overgebleven stompje niet meer

bijhouden het forsch voortschrijdend gillend fluitengeluid. Hij gaf het op en mat,

als een buitenadem geloopen jongen, bleef telkens het stokje rusten tegen den

grooten zwaren bamboe-koker, die het moede tik-piepstemmetje verachtelijk

negeerde met zijn bom-bom, boem-boem bas. Werkelijk ’t was een verademing

toen de laatste geforceerde zucht zich haastig, fel en schichtig een doortocht

baande door het nauwe fluitengat. Gelukkig, ’t is uit, dacht ik; zeker het maatge-

voel was in de kinderen ontwikkeld geworden en dat is één schrede op den

goeden weg, collectief maat te leeren houden; maar het harmonie-verlangen in

mij kreeg scherp snijdende wind voor een zoel ademtochtje en mishandeling

voor streeling.

’s Avonds vergaderden de menschen in het schoolhuis. Hier vergaderen 400-500

menschen in het als kerk gebruikte schoolhuis; een schoolhuis bestaat uit palen,

bebak wanden en alang-alang dakbedekking, dus uit de ingrediënten die een

Timorees ook voor zijn huis gebruikt. Gaan nu de gemeenten nog meer vooruit,

dan hoop ik in de toekomst te zien dat de menschen zelf een kerkje gaan bouwen

235 Schleichera trijuga Willd., fam. Sapindaceae.
236 L. Patipeilohy.
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aanpassend bij hun omgeving. Dan voelen zij èn dat kerkje èn wat daarmee

samenhangt veel meer als iets eigens, wortelend in de Timoreesche samenleving.

De goeroe vertelde eerst, in ’t Timoreesch; daarna ik de gelijkenis van de

zaaier,  eveneens in ’t Timoreesch. Ofschoon ik altijd mij onbevredigd voel,237

soms wanhopig, omdat de Timoreesche woordenschat waarover ik beschik, mij

arm maakt en ook doet voelen, wanneer ik iets van den eeuwigen rijkdom van

het Evangelie van onzen Heiland in taal tracht tastbaar en voelbaar te maken,

toch ... het stemt mij dankbaar dat er goed geluisterd wordt. Een goede maatstaf

daarvoor is, behalve de naar mij gerichte goed geopende oogen, de fluisterend,

gemeenschappelijk herhaalde zinsneden, waarvan ik al eens iets vertelde. Bij:

“Een Atoni ging en maakte een tuin”. ’t Gehoor herhaalt: “maakte een tuin!”

“Hij brandde het hout en de struiken goed af”. ’t Gehoor weer reciteert: “Brand-

de hout en struiken goed af!” enz. Daarin ligt dan voor mij weer iets inspiree-

rends, want de intonatie der herhaling gaat dan dikwijls treffend mee met den

gang, de handeling van ’t vertelde. De stemmingen in het verhaal uitgebeeld of

beter nog de indruk van de handeling in ’t verhaal, brengen even snaren in ’t

gemoed van de hoorders aan ’t trillen, waarvan de gemeenschappelijke fluiste-

ring de geluids- en tevens gevoelsgolf is, die openbaart wat en hoe er geraakt

is in het speeltuig der ziel. Tot nog toe zijn er maar drie vertellingen, waarbij

mij dat gebleken is, dus de andere, ofschoon zwijgend en aandachtig aange-

hoord, toen ik ze te Kapan en Adjobaki vertelde, zijn niet goed gevoeld en

begrepen.

De gelijkenis van den zaaier en ’t verhaal van Kaïn en Abel,  als kern van een238

verhaal waarin de zielverwoestende werking van de diep wortel schietende

naijver wordt uitgebeeld, heb ik op deze reis gebruikt en ik heb, op genoemden

grond, den indruk meegenomen dat ze goed begrepen zijn. Het eerste hoop ik

bij gelegenheid eens op te schrijven in ’t Hollandsch en te zenden voor het

Kerkblad ter opname, als U het daarvoor geschikt acht, het tweede wilde ik

inzenden voor de Timorbode.  Het derde, dat ik alleen te Kapan en Adjobaki239

gebruikte, is het verhaal van de twee bezetenen in ’t land der Gadarenen.240

Misschien zal het U wel vreemd aandoen een Bijbelsch verhaal zoo veel

mogelijk in een Timoreesch kleed gestoken, weer te vinden, maar toch ik geloof,

dat de kernwaarheid ongeschonden bewaard bleef. Dit alles tusschen haakjes.

De goeroe zelf was eenigszins verbaasd, maar zweeg gelukkig. Zijn naam is

Patipeilohy, zijn meest sprekenden karaktertrek, die ik tot nu toe zonder uitzon-

dering bij de Amboneezen met wie ik in aanraking kwam, aantrof is zelfvoldaan-

heid of zelfgenoegzaamheid. Reeds vroeger had hij mij verteld van de gebieden,

waar hij werkte, nl. Ceram, Celebes, waar hij ook de landstaal leerde en er in

237 Matt. 13: 1-9.
238 Gen. 4: 1-22.
239 Dit is niet in De Timor-Bode gepubliceerd.
240 Matt. 8: 28-34.
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thuis was, volgens zijn beweren; bovendien zeide hij verder, was hij nu weer

het Timoreesch meester. Dit alles kwam toen als een lange staart aan de mede-

deeling, dat de toean pandita lama (Krayer van Aalst) gezegd had: “De nieuwe

Pandita zou over een jaar het Timoreesch wel kunnen spreken; hij was te oud

en zijn tong te zwaar daarvoor!” Zijn betoog was toen geheel erop gericht mij

te overtuigen van zijn prestaties op taalgebied. Echter scheen hij het nu niet zoo

heel prettig te vinden, dat ik hem bijna woordelijk had kunnen volgen. Hij

spreekt het nog lang niet zooals de Atoni’s het spreken, en vooral de sterke, niet

makkelijke neusklank, die daar speciaal heel sprekend is, heeft hij heelemaal

niet te pakken (Daarin verschilt ook het daar gesproken Timoreesch met dat van

Molo, en dus ontbrak mij de capaciteit genoemde klank voort te brengen geheel;

maar zij zijn ook gewend het Molosch Timoreesch te hooren spreken, daar het

dicht bij de grens van Molo ligt). 

Na het eindigen van de godsdienstoefening zweeg hij heel, heel lang, we gingen

terug naar zijn huis, ook daar bleef hij zwijgen, draaide onrustig wat heen en

weer, liet me tenslotte alleen, wat mij welkom was. Hij is overigens een goede

kracht, heeft hart voor zijn werk en geeft zich eraan. Eén gebrek heeft hij in zijn

toespraken met alle goeroe’s gemeen: hij preekt; dat doen ze allen. Daarbij

springen ze dan van den hak op den tak. Zich in te leven in een verhaal, het

aanvoelen van daarin geteekende gemoedsstemmingen, is hun vreemd. Schijn-

baar kunnen zij niet één gedachte vasthouden, één karaktertrek in zijn ontwikke-

ling op den voet volgen. Dit vindt stellig zijn oorzaak in het feit, dat alle goe-

roe’s hier óf Amboneezen of Rottineezen zijn en die hebben leeren werken met

de begripstaal van preeken. Zij hebben geleerd woorden te slikken, waarvan de

inhoud niet doorvoeld is, hun woord is dan ook de weergave – heel dikwijls

althans – van geleerde begrippen. Voor hen is de Evangelieprediking nog wat

in het Oer Christendom de “γνωσίς” genoemd wordt. Zij hebben de “kennis”,

zij zijn de ingewijden, vandaar dat zij met echte verachting over de “çhalaik”

= heidenen spreken. Deze typische trek is ook hier aan dit beeld van “kennis

christendom” sterk eigen; daarmee hangt ook samen het vaste gebruik der

begripsformules: El Meseh, Moechalits (verlosser), pertjaja = geloof e.d. Dit

laatste woord bijv. laten al deze goeroe’s onvertaald; zoeken niet eens een

benadering, streven niet naar een taalbeheersching die hen in staat stelt over den

rand van den vorm in den levenden kern terecht te komen. Nu kan een Timoree-

sche tong heelemaal geen palatalen uitspreken: als nj, tj, dj; bovendien hebben

zij ook groote moeite met r die, als ze voorkomt, wat ik nog niet vond, in ’t

Timoreesch stellig heel zeldzaam is en in de Maleische woorden steeds tot l

omgevormd, evenals de nj, in bijv. banjak (onze Toh e.a. zeggen banlak). Zoo

maakten dan de Timoreesche Christenen van pertjaja – palsai, de goeroe’s

gebruiken dat nu zelf ook voortdurend, zonder aan eenige zelfcritiek te denken

of te pogen een analyse te maken van de denk- of gevoelswerkzaamheid, die in

een Timoreesch plaats heeft als hij dit woord hoort of gebruikt. Mij komt het
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voor of met dat woord voor hen wordt geneutraliseerd de gevaarlijke kant van

het “mysterie tremendum”.  Die raadselachtige, onbegrepen term, door de241

goeroe’s gebruikt als het wachtwoord van den godsdienst der overheerschers,

wordt beschouwd als een vaandel dat qua vaandel direkt allerlei booze invloeden

als ziekte e.d. weert. Nog een derde trek pleit voor de parallel met het “Kennis-

Christendom”, nl. deze: In geval van ziekte wordt over een bakje water gebeden

in den naam van Toehan Allah, Toehan Jesous El Meseh Moechalits Kami, van

den Roh oelkoedoes = de H. Geest. Dat water moet dan de zieke drinken; met

allen ernst verzekerde mij den goeroe van Poet’ain, dat dit hielp en zoo reeds

verscheidene menschen genezen waren. Soms wordt een zieke met dit water

besprenkeld onder het uitspreken van zoo’n formule; dit deed bijv. de oud-inl.

leeraar, nu Bestuurs Assistent Wattimena.  Nu achteraf begrijp ik (na dit242

gehoord en begrepen te hebben) de uitlating van dezen – nl.: Pengadjaran toean

Schröder  (die hem opleidde te Ambon) masih koeat = ’t onderwijs van243

mijnheer S. (is) nog krachtig. Dit koeat = krachtig, sterk, moet geheel in dien

magischen zin worden beschouwd, evenals een “ilmoe” op Java, die zijn kracht

nog niet verloren heeft. Gelukkig ontbreekt aan dit magische beeld een enkele

ethische trek niet, waarover straks nog nader. 

Zeer stellig kent ook de goeroe van Pene, ondanks vele goede eigenschappen,

nog niet de waarde van ernstig zelfonderzoek met daaraan verbonden zelfcritiek

op eigen persoon of werk. 

Dien avond na de bijeenkomst gingen mannen en knapen nog “bone” = een soort

reidans maken. Er wordt dan een kring gevormd, die aan een kant open is,

telkens kunnen zich nieuwe liefhebbers laten opnemen in het zingend vragende

en antwoordende troepje. De vragen en antwoorden gaan meestal over zeer

actueele onderwerpen, zoo bijv. over het voor de deur staande heerendienstwerk.

Op dat thema wordt dan met allerlei variaties en kwinkslagen geborduurd. De

dans zelf is meer een soort danspas, de linkervoet wordt voorbij den rechter voet,

schuins vóór gezet, dan de rechter gebogen in knie en teen, waarop de voet in

een korte rustmaat blijft, waarbij het lichaam eenigszins naar achter gebogen

blijft. Bij het voorplaatsen van den linkervoet buigen dan alle lichamen tegelijk

weer naar voren. Wat de maat, het rythme der bewegingen betreft, die is bijna

driekwartsmaat, nl. ongeveer zoo: één, twee, driè, op het è valt de genoemde rust

in den beschreven stand.

Het “bone” wordt afgewisseld door het z.g. “rasbo” of “namso”, een dans die

mij, naar hetgeen ik daarvan zag en las, doet denken aan het z.g. “tjakalele” op

Halmaheira en de Minahassa. Niet zoodra hooren de mannen en jongens het

241 Een verwijzing naar: Otto, Das Heilige, hfdst. iv.
242 M. Wattimena, in 1923 bestuursassistent van de onderafdeling Zuid-Midden-Timor,

standplaats Poet’ain.
243 C.Ch.J. Schröder; 1862-1926; 1885 te Hoetoemoeri (Ambon); 1885 te Boano; 1886 te

Saparoea; 1892 te Hoetoemoeri, tevens t.b.v. opleiding Inlandse leraars; 1897 te Ambon;
1907 verlof; 1908-1916 director NZV.
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eerste getokkel van de gongs en het getrom van den “tufu” = trom, of zij houden

op met “bone” en komen voor het front, door een troepje zittende vrouwen

gevormd. Deze zitten achter een houten standaard, waaraan in opklimming van

grootte vier verschillende gongs hangen, één klein, twee iets grooter, de derde

twee weer iets grooter, van de grootste soort hangen er drie. De verschillende

namen zal ik U sparen. Aan één of aan beide kanten zitten nu weer vrouwen met

de z.g. tufu, een dierenhuid gespannen over een hol stuk boomstam. Daarop

wordt òf met de handen òf met een stokje geslagen. Op het rythme van getokkel

en getrom beginnen nu de lichamen te bewegen. Een klein ventje, lenig ge-

bouwd, boeide bijzonder mijn blik. Zijn hoofd in den nek achterover gebogen,

beide armen iets naar achter strak gestrekt begon hij. Afwisselend nu weer de

rechtervoet met den teen dan weer de linker met de hiel en omgekeerd, raakte

tikkend, trippelend den grond, dan schoot op eens hoofd en bovenlijf in diepe

buiging naar beneden, als een stier die een tijgeraanval afwacht, de linkerhand

half hoog geheven ter afwering, de rechter met een Timoreesch zwaard iets naar

achter, gereed tot stoot of slag. Onderwijl werd de tromslag wilder en wilder,

de voeten tripten met hiel en teen razend snel op de maat. Dan opeens maakte

het lenige knapenlijf een driekwart zwaai achteromwaarts, de iets naar achter

gerichte rechterarm schoot met een opzwaai rakelings heen over het hoofd van

den kleinen tegenstander, wien hij in een oogwenk eerst rug en haast op ’t zelfde

moment gelaat toekeerde. Dadelijk als in één beweging, zonder rustpoos, boog

de rechter arm weer iets naar achter naar beneden, de linker weer afwerend

omhoog en hoofd en bovenlijf in aanvalsstand. De gratie waarmee dit kleine

lenige jongenslichaam in gestadig rythme al die bewegingen uitvoerde, op- en

afgaande met trom en gongslagtempo, was bewonderenswaard en boeiend.

Den volgenden morgen vroeg vertrokken we van Pene naar Niki-Niki. De weg

was vroeger heirweg, maar is reeds ten deele verwoest door zware regenval. Ook

nu was het stijgen en dalen. Soms reden we dicht langs bergranden, waarvan

groote stukken naar beneden gestort waren, 50 M. en meer soms diep, echter

steeds slechts aan één kant, het uitzicht op de andere rustig glooiende helling

hergeeft de stabiliteit aan het evenwichtsvermogen, dat even wankelt als het vlak

naast zich een afgrond ontdekt. We kwamen nog juist bijtijds om de school en

het onderwijs te inspecteeren. ’s Avonds was er ten huize van de goeroe bijeen-

komst. De gemeente te Niki-Niki is klein, ’s avonds vertelden weer eerst de

goeroe, daarna ik zelf. Deze spreekt het Timoreesch uitstekend, bijna zooals de

Atoni’s het zelf spreken. Van hem ontving ik ook vroeger al Timoreesche

opstellen. 

Woensdagmorgen vroeg, 20 Juni, trokken we naar Toi. Het begon te regenen,

een fijne motregen. De weg, die vrij steil steeg, werd glad; nu en dan steeg ik

eerst bij ’t klimmen, dan weer bij ’t dalen af. Mijn paard, Loto, struikelde telkens

op den gladden weg, zoodat ik mij minder op mijn gemak voelde. Nevelen

beperkten het uitzicht. Toi ligt afgelegen, vrij ver in de bergen en eenzaam. De

79



goeroe daar is geen licht, maar vervult trouw zijn taak. Hij zit reeds lang op die

plaats en is in zijn doen, zijn wijze van groeten, in alles geheel den Atoni’s gelijk

geworden, ofschoon Rotinees van Koepang geboortig. Jammer dat hij bij ’t

vertellen nog allerlei Maleische woorden door ’t Timoreesch heen gebruikt.

Waren zijn verstand beter en zijn inzicht dieper, hij zou stellig veel meer kunnen

doen voor het Koninkrijk Gods. Op de gebreken die zijn onderwijs aankleven,

attent gemaakt, verzekerde de goeie man mij dat alle Timoreesche kinderhoof-

den “oebi” zijn, d.w.z. hard, er gaat niets in bij gebrek aan hersens. Bijna schoot

ik in den lach, want de klem, de herhaling, de intensiteit, waarmee het beweerd

werd klonken uit dien mond komisch. Er was waarlijk humor in ’t geval. 

Aangezien er in Juli vrij veel regen te voorzien was, reden we den volgenden

dag verder naar Oi Oeki. ’t Begon met dalen langs een vet-modderigen weg.

Weer verborgen nevelsluiers de bergtoppen. In een groot rivierdal aangekomen,

volgden we het steenachtige pad door ’t rivierbed. Daarna stegen we weer. ’t

Begon te stortregenen. De goeroe was aangekomen bij het dorp, waar hij mij

een tweede gids (de ander was van Toi zelf) bezorgde en zelf terugkeerde. Even

daalden we een klein stuk weegs, daarna ging het steil, heel steil omhoog. De

weg, smal en met groote keien was spiegelglad door den neerslaanden regen.

We stegen af en gingen te voet. Langzaam klommen we, eindelijk bereikten we

den top. Daarna ging het weer even steil naar beneden; één Atoni ging voor en

koos den weg; hem volgde ik op den voet. De ander kwam achter mij, de

paarden bij den teugel leidend. Mijn gids keek telkens achterom, soms wat

schichtig, of hij zeggen wou: kom me alsjeblieft niet op mijn lijf vallen. Een

enkelen keer kreeg ik een vriendelijk aanmoedigend knikje van hem, of hij

zeggen wou: “Je valt me mee!” Na ongeveer 20 minuten dalen konden we weer

te paard stijgen. De regen begon wat minder overvloedig te vallen. Dezen dag

gebruikte ik Molo, dat ik als wisselpaard meenam. Zijn gang is zekerder bij

glibberige wegen, hij struikelde zelden. Om voor zessen gingen we op stap,

kwart voor elf arriveerden we te Oi Oeki, waar direkt nog onderwijs en school

onderzocht werden. ’s Avonds was er bijeenkomst; daar ontmoette ik aardige

typen, enkele oude mannen, andere van middelbaren leeftijd, die het onderwijs

van den goeroe goed volgden. Eén vertelde het bijbelsche scheppingsverhaal,

zoo typisch vermengd met verschillende bestanddelen van het Timoreesche, dat

ik in mezelf er schik om had. ’t Was bedoeld als een echt oer-Timoreesch

verhaal, wel een bewijs hoe eigen hem ook ’t bijbelsche scheppingsverhaal was

geworden. De gedachte der overtreding, daarin vervat, kwam in ’t verhaal ook

wel tot zijn recht, ofschoon dat een moeilijk stuk is voor de Timoreezen. Het

besef van “zonde” in den diepen bijbelschen zin is hun ten eenenmale vreemd.

Den volgenden dag bleef ik er nog en doopte er ongeveer 50 groote menschen

en kinderen, wien zulks reeds was toegezegd door den ouden pandita, de Heer

Krayer. Het stemde mij dankbaar, dat ik den doopdienst in ’t Timoreesch kon

houden en na afloop zich een kringetje van mannen om mij heen vergaderde,
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die blijken van instemmen en begrijpen gaven. Gelukkig waren onder hen niet

de temoekoen en de fetor, die ’s morgens heel beleefd mij sopi (jenever, soms

ook gegiste toeak = lontarpalmsap) kwamen aanbieden, anders hadden ze niet.

Toen ik hun antwoordde, dat jenever je verstand op hol jaagt en je ziel benevelt,

draaiden ze vriendelijk om en beaamden hartelijk wat ik beweerde. Intusschen

getuigden oogen, een zekere geur en bevenden handen van een niet matig

gebruik van het geestrijke vocht. In mijn toespraak had ik ook het jeneverge-

bruik voor hen, die Christen wilden worden, afgekeurd. Hadden nu die twee zich

ook bij dit groepje gevoegd., dan zou ik geneigd geweest zijn het heele kringetje

Atoni’s als verborgen en huichelende drinkebroers te beschouwen. Dat ze geen

van allen tot dat gilde behoorden, durf ik ook niet te beweren, echter geloof ik,

op grond van het uiterlijk van verscheidenen onder hen, dat ze zich in dit opzicht

wisten te onthouden. 

Zaterdagmorgen, 23 Juni, vertrokken we naar Noenkolo. We stegen uit den

dalkom waarin Oi Oeki ligt en – daar stond de zon in morgenmajesteit boven

het rimpelend zeevlak. Een bergrug, rechts van den weg door een breed dal

gescheiden van die, waarop wij ons bevonden, loopt vrij spits naar beide zijden

glooiend in zee afvallend bijna in een punt in zee uit. Tegen die beide hellingen

zie je de palmen, gereed als in slagorde in wigvorm met breed uitgespreide

vleugels. Stoer staan ze daar als krijgers met breedbepluimde gehelmde koppen.

In waardige rust, kalm, krachtig staan ze geschaard langs de beide hellingen en

bewaken het randgebied, door zijn vijand, de zee, omspoeld. Vroolijk schittert

het morgenlicht op de breede groenglanzende pluimen, de wuivende palmblaren.

De zee – als ik haar zie, wat roept ze dan een herinneringen wakker, haar

fluisterend gekabbel lokt en dringt tot wijlen, om zich te laten wiegen op de

deining der gepeinzen; even hield ik mijn paard in en dacht aan de wandelingen

van Jet en mij langs het Scheveningsche strand, aan onze laatste gezamenlijke

avondwandelingen voor ’t afscheid op den boulevard van Scheveningen, aan

de zeeën die ons scheiden. Wat een wisselingen in één jaar, wat een stormloop

van indrukken, emoties en stemmingen. Ondanks al dat vluchtige, onder de

handen wegglijdende, ja achter dat alles de onveranderlijke dienst aan Christus,

die doel en vastheid geeft en uit al dat wisselende één wondere eenheid maakt.

De onveranderlijkheid van den dienst van Christus, die heeft Hij, onze Heiland,

ons doen zien onder alles, dat is een heerlijkheid die ontroert en aanspoort tot

een leven van gehoorzaamheid aan Hem. Hem dienen dat is leven! 

We gingen verder; ondanks zonde, ondanks veel vallen hebben we verlangd

Hem te dienen en ook voor ons zien wij beiden dien weg duidelijk klaar voor

ons afgebakend. Heerlijk, dat wij Hem dienen mogen, dat Hij ons aanvaardt

zooals we zijn, met al onze ontrouw. Die morgen, stil, vol wijding, deed me

goed – de gedachte aan U was weldadig, het besef, dat Jet thuis mij in gedachten

volgde en op dat uur onze jongen verzorgde verkwikte mij door en door. Boven
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alles echter bezielde mij dat besef – allen één in Hem, allen in Zijn onverander-

lijken dienst, dat is groot! Dat is het beste! 

Innerlijk blij vervolgde ik mijn weg; voor achten kwam ik te Noenkolo aan. Het

ligt maar 8 KM. van Oi Oeki verwijderd. Doch in een volgenden brief schrijf

ik U dan over het verdere gedeelte van de groote reis en de indrukken, die ik

ervan mee nam.  – – – 244

17. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

vrijdag 27 juli 1923

– – – 

Vanmorgen heb ik in Adjobaki dienst gehouden, want mijn Inl. leeraar te Kapan,

Nalley, kent nog steeds geen Timoreesch, ofschoon hij reeds een half jaar hier

is en het Rottineesch met het Timoreesch verwant is. Wanneer ik Zondags thuis

ben, houd ik dus geregeld te Adjobaki dienst, omdat daar de menschen geen

woord Maleisch verstaan. Bovendien valt mij steeds weer op, hoe schijnbaar de

bijbelsche verhalen voor hem verpreekt zijn. In plaats te streven onze goede

Timoreezen in te leiden in de zielstoestanden, in de bijbelse verhalen geteekend,

opdat zij iets kunnen voelen van de eeuwige heerlijkheid Gods, die Zijn men-

schenkinderen zoekt en roept, schijnt hij het voornamer te vinden de een of

andere algemeen gangbare Christelijk gestempelde waarheid eruit te abstrahee-

ren. Wat hij zegt is dan ook juist, maar soms door hemzelf niet doordacht.

Gelukkig doet hij zijn best om zijn leven te beteren, maar vandaag was het weer

mis. Doch daarover zal ik U een ander keer wel eens vertellen. Nu komt het

vervolg van mijn reisverslag, dat ik in mijn vorigen brief begon.

We kwamen dan Zaterdagmorgen, 23 Juni, ongeveer 8 uur te Noenkolo aan.

Reeds lang hebben het daar gevestigde schoolhoofd en zijn z.g. Onderwijzer van

Bijstand een diepgaande oneenigheid. Het schoolhoofd, P. They, was op grond

van zijn wangedrag, luiheid en drankgebruik voorgedragen tot overplaatsing.

De ander heeft ook wel wat op zijn kerfstok, maar schijnt door de Hr Krayer

toch de minst schuldige geacht te zijn. In dezen hield ik mij geheel aan de

resultaten van zijn onderzoek en op advies van den predikant vernieuwde ik de

verloren geraakte voordrachtsstaat. Daar komen mij die twee strijdende en

strijdbare broeders tegemoet en zeggen dat het vrede is. “Wat” vraag ik verwon-

derd. “Hoe nu? Vrede? Jullie beiden hebt reeds zoo lang getwist, stellig heeft

die vijandschap in jullie harten diep wortel geschoten”. Daarop antwoordde mij

het schoolhoofd, dat hij zich van God geroepen achtte hier te werken, nl. in

Noenkolo. De ander zei vrede te hebben gemaakt met zijn tegenstander, omdat

hij met hem wilde werken als adik-kakak = (als jongere met een oudere broer).

“Wel, wel!” hernam ik weer, “begrijpen kan ik het nog niet en voor één ding ben

244 Zie volgende brief.
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ik bang. Wanneer nl. twee menschen kwaad gedaan hebben en bang zijn dat hun

schuld openbaar wordt, dan komen zij samen, elkaars misdrijf bedekkende en

noemen zich broeders voor dengeen die komt onderzoeken wat er ontbreekt. Zoo

komen zij dan, zich broeders noemende en bewerende dat het vrede is. Echter

deze is van korten duur, omdat hij niet in waarheid maar in leugen zijn oor-

sprong vindt. Niet lang duurt het, of de wrok verheft zich weer en de vijand-

schap draagt nieuwe vrucht, omdat zij nooit ontworteld is”. De beide “broeders”

antwoordden mij verschillend, de een zeide dat hij terwille van het jong ontlui-

kend christelijk leven om Gods wil vrede maakte. De ander, het schoolhoofd,

zweeg geheimzinnig en de steelschen geniepigen blik den ander toegeworpen,

sprak boekdeelen. “Het is hier nog niet pluis” dacht ik, maar toch tenslotte

beweerde ook het schoolhoofd ten laatste, dat dit de grond der verzoening was

geworden. Echter dien middag nog begon hij over vroegere, reeds onderzochte

afdwalingen van zijn “broeder” achter diens rug om te klagen; ofschoon ik hem

tweemaal liet merken, dat ik daarvan niet hooren wilde, trachtte hij het toch

weer. Daarop legde ik hem het zwijgen op, vragende hoe het dan toch met de

verzoening om Gods wil en Zijn werk stond. Hij zweeg. 

Te Noenkolo is een nieuwe gemeente ontstaan. Dit gebeurde onder invloed van

een kleine beweging naar het christendom, die zich te Poet’ain voordeed en

uitgolfde via Manoefoei tot Noenkolo. Vele mannen en vrouwen zijn uit zich

zelve naar het schoolhuis, als kerk gebruikt, gekomen, zoodat er dien Zaterdag-

avond stellig ca. 200 à 300 menschen aanwezig waren. Het schoolhoofd, tevens

goeroe djema’at (= hier onopgeleide inlandsche godsdienstonderwijzer), sprak

over de verloren Zoon,  zoo dun, dat dit alleen al een treurig bewijs van zijn245

leegte aflegde. Ofschoon hij reeds vele jaren dienst heeft, schijnt hij zelden

bijbelsche verhalen verteld te hebben. De voorstelling, de uitbeelding deed mij

denken aan een papieren naknipsel van een levend kind, waarvan alles even

ongelukkig slap neerhangt. De liefde van den Vader, het berouw van den zoon

voortspruitende uit zijn ellende, zijn honger, beide bleven in de dikke nevelen

van een bijna onverschillige verhaaltrant verborgen. Het is hoog tijd dat hem

dit werk ontnomen wordt. Dit was reeds het plan van den Hr Krayer van Aalst

en thans is zijn overplaatsingsbesluit er, zoodat hij te Kapan alleen het werk van

schoolhoofd krijgt, en niets anders!

Nog even wil ik U vertellen van ons bezoek aan den Radja van Amanatoen,246

wiens “Soenaf” = het (houten) paleis van den vorst, een prachtig uitzicht op zee

geeft. Het ligt dicht bij Noenkolo, ongeveer 1 paal gaans vandaar. Deze radja

kent alleen Timoreesch; veel ontging mij van wat hij zei, want hij had achter zijn

beide lippen een voorraad sirih pinang opgehoopt, die de klankgedaante van zijn

woorden werkelijk mishandelde en voor mij onkenbaar maakte. We zaten op

gewone d.w.z. Europeesche stoelen; een sirih pinang-stel ging rond, maar als

245 Luc. 15: 11-32.
246 Genaamd Kola Banoe Naik.

83



nieuweling bedankte ik. Bij het heengaan bood de Radja mij een door zijn vrouw

geweven selimoet aan, die thans over mijn bureaustoel hangt.

Zondagmorgen reisden we naar Manoefoei.  Door de conferentie van Koepang247

was mijn oorspronkelijk reisplan in den war gestuurd en nu moest ik mij haasten,

want begin Juli moest ik rekenen op een grooten regenval. Van Noenkolo is de

weg goed tot de plaats waar het bergaf begint te gaan. Steil zinkt daar de voet

van een hoogen berg weg in de diepte, verborgen door het geboomte. Zigzag

snel dalend ging ik te voet naar beneden, het kostte mij dikwijls moeite mijn pas

in te houden. In gedwongen halven draf, telkens links dan weer rechts afzwaai-

ende ging het naar beneden. Op de helft van den weg gekomen, moest ik even

rusten, want mijn knieën deden pijn van het voortdurend sterk inhouden van den

pas. Daarna ging het weer verder tot we eindelijk uitblazend in ’t rivierdal

aankwamen. De weg was verder soms moeilijk, veel slik, ’t pad schijnbaar

onbegaanbaar en toch kwamen de paarden er steeds door. Even over elven

kwamen we eindelijk te Manoefoei aan. De goeroe schrok want hij had mij nog

niet verwacht. 

Vele menschen waren er, want er was nog geen godsdienstoefening gehouden.

Eenigen tijd geleden had ik een brief van dezen goeroe ontvangen. Dus was ik

wel benieuwd hoe ik deze gemeente zou vinden. Den goeroe zag ik nergens,

eindelijk kwam hij voor den dag in Zondagskleed. Het was tijd om vergadering

te houden; even nog gerust en wij, de goeroe en ik, gingen ter “kerk”. Van een

schoolkast die dicht bij den wand stond, heeft hij een preekstoel gefabriceerd

om zijn geheele gehoor, dat uit ongeveer 500 menschen bestaat, te kunnen

overzien. Inderdaad zoo’n groot Timoreesch gehoor had ik nog niet bij elkaar

gezien. De goeroe beklom zijn preekgestoelte, opende en vertelde verdienstelijk

de geschiedenis van Nebukadnezar en de drie jongelingen die trouw bleven aan

Gods bevel.  Knoopte daaraan heel juist vast een beschouwing over de248

krachteloosheid van afgodenbeelden, die verder uitbreidende over de steenen,

boomen, enz., enz. die onder de Timoreezen worden vereerd. Wat ik jammer

vind is dat hij enorm lawaai maakt, barbaarsch schreeuwt, wat den Timoreezen,

die zelf heel anders gewoon zijn, wel vreemd moet voorkomen. Toen hij

uitgesproken was, daalde hij af (hij had eigenlijk reeds geëindigd met gebed en

zegen in één adem in ’t Timoreesch) en vroeg mij of ik ook nog wat zeggen

wou. Daarop deelde ik hem mee, dat ik ook de mooien hoogen katheder wilde

beklimmen. Hij keek mij ongeloovig aan, maar kort daarna zag hij mijn hoofd

boven de kast uitsteken. Het was een heerlijk gezicht, al die mannen- en vrou-

wenkoppen, donkeroogig, haardossen wijd uitstaand, selimoets van allerlei kleur

en figuur, sommigen gehurkt zittend, anderen staand. Vlak onder den katheder

stond de goeroe, die mij aankeek of hij zeggen wilde: “Wat ga je nou beginnen!”

Intusschen inspireerde mij werkelijk de heele situatie, het groote gehoor, de

247 Vgl. Middelkoop, “Schetsen van Kapan. Vertaling V”.
248 Dat waren Sadrak, Mesak en Abednego. Zie Daniël 3.
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verheven standplaats, die mij alles gemakkelijk deed overzien. Met het vogelver-

haal  begon ik, dat vond de goeroe maar half, zijn gezicht dat luisterend was249

opgeheven, teekende duidelijk geschrokken verbazing. Waar moest dat nu op

uit draaien? Intusschen was het luister-symptoom onmiskenbaar en de parallel

getrokken in de geschiedenis van Kaïn en Abel trof; hier voelde ik heel sterk,

dat mijn gehoor mee in ’t verhaal inleefde. Even zag ik weer het gezicht van den

goeroe vlak onder mij. Het was getransponeerd van duistere, niet begrijpende

verbazing in opgeklaarde verstaande verwondering. Zijn gezicht zei: “O…!

bedoel je het zoo – hé, daar heb ik niet aan gedacht”. Op het moment dat ik hem

aankeek en even rustte gaf hij mij goedkeurend hoofdknikje, de vertolking van

het licht dat hem was opgegaan, alsof hij zeggen wou: “Ik ben erachter, ga maar

door!” Al sprekende verdween de straks gevoelde vermoeidheid en ik werd zelf

opgeheven door het behandelde verhaal. Geëindigd hebbende, antwoordde ik

nog op de vraag van verscheidenen om den doop. “Gij Atoni’s met je vrouwen

moet eerst nog wachten en zien of je den nu ingeslagen nieuwen weg niet te

moeilijk vindt. Als ik een andere keer terug kom wil ik hooren, hoe ge over de

bezwaren op dien weg denkt”. De goeroe ging mij voor naar zijn huis en daar

rustten we uit. ’s Avonds en ook den Maandagavond kwamen nog velen in ’t

huis van den goeroe vergaderen en werd er nog heel wat afgepraat. 

Dinsdagmorgen ging het verder naar Poet’ain, waar we eveneens vroeg aankwa-

men. Eerst dus dien morgen nog een schoolinspectie. Ook hier waren velen

vergaderd. ’s Middags kwam de goeroe en hij bevestigde mij mondeling, wat

ik kortelijk uit zijn maandberichten las. Sedert eind Januari, begin Februari zijn

de menschen gekomen om de voorwerpen van vereering, als steenen, amuletten

enz. enz. uit te leveren. Hij heeft eerst een droom gedroomd, maar daar hij die

voor mij op schrift zou zetten, als in samenhang vermeldend, zal ik U nu nog

niet vertellen wat ik mij daarvan herinner. Echter is het duidelijk, dat velen der

menschen met het verleden gebroken hebben en aan een nieuw begin staan. In

de school zag ik ze verzameld, oude zwaarden, lansen, zelf gevlochten mandjes

z.g. “poni”, waarvan het eene deel over ’t andere schuift met allerlei reliquieën

van overleden ouders of bloedverwanten, amulettenzakjes, zilveren platen,

groote potten z.g. anar, in vele waarvan kinderhaar bewaard werd. Eén voor één

onderzocht ik mandjes en zakjes, met velerhand inhoud als: munten, Engelsch-

Indisch of Engelsch-Chineesch geld, Hollandsch geld, doekjes en doeken half

vergaan, kralen, fleschjes, houtbundeltjes, een porselein kommetje, gladde

steenen, een karbouwenhoefspoor enz. Bij het openen stonden ze om ons heen,

mannen en vrouwen; onder al die voorwerpen waren er vele, die hun als aan-

denken aan overledenen dierbaar zijn. Voor hen hebben die dingen veel meer

aantrekkingskracht in dit opzicht dan voor ons. Zoo’n tastbaar nagedachtenis

van bloedverwanten is hun dierbaar, al is die gehechtheid ook verbonden met

de geheimzinnige vrees voor de erin wonende kracht, vrees ook voor het trait

249 Zie Inleiding, pagina 37.
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d’union dat het vormt tusschen hen en de geesten der reeds overleden bezitters.

Verschillende der oudere Atoni’s zeiden mij: “Ja toean, als we vroeger een tuin

wilden maken, doodden we een varken of een kip, brachten het hart daarvan met

wat rijst en bogen smekend ervoor neer, vragend om een goeden groei. Als we

ziek waren of narigheid hadden evenzoo om verlossing daarvan. Wat we ook

deden, altijd wendden we ons tot deze voorwerpen. Maar nu is het anders en

volgen we het onderwijs van den goeroe.” 

De goeroe zelf vertelde nu hoe de menschen tot hem gekomen waren en ge-

vraagd hadden om deze voorwerpen weg te nemen. Onder hen bevonden er zich,

die jaren en jaren in onmin geleefd hadden, elkaar niet wilden aanzien; ze

hebben zich verzoend en samen hun vereerde mandjes, steenen en wat dies meer

zij uitgeleverd. Enkelen die zeiden alles gegeven te hebben, werden ziek, zij

dachten na en herinnerden zich dat er nog enkele vereerde aandenkens in huis

waren. Ze lieten den goeroe roepen, gaven ze hem; hij bad met hen en zij

genazen. Het gaat hierbij soms magisch toe, want de goeroe neemt dan wel

water, waarover hij bidt, waarna het gedronken wordt. Echter het ethische

element, waarop ik in mijn vorigen brief doelde, is dat der verzoeningen. Het

komt mij voor of daarin een schaduw ligt van het besef van Gods absoluten

eisch, evenals in het geloof dat ziekte ontstond door nog niet uitgeleverde heilige

reliquieën. Wanneer dat eenmaal krachtig doorbreekt, nl. het besef van Gods

absoluten eisch en daarmee het gevoel van Zijn Heiligheid, dan is de bodem

voor zondenbesef gelegd, waaruit dan langzamerhand kan groeien als eigen

innerlijk bezit een openbaring van Gods genade en liefde in Christus. Natuurlijk

zijn èn de goeroe’s èn de hen volgende bevolking zich niet bewust van het

magische in hun denk- en voelwijze. De vergelijking met het oud Christelijk

gnosticisme gaat dan ook in dit opzicht volkomen mank. Immers het gnosis

Christendom van de eerste eeuwen is een bewust ingenomen standpunt, vrucht

van heidensch philosophische speculatie, die in het Evangelie nieuw cement

vond voor haar gedachtenbouw. Intusschen kunnen we gerust zeggen dat bij de

goeroe’s enkele grondstoffen, die als fundament voor die speculatie gediend

hebben, aanwezig zijn; nl. 1  de kennis-opvatting van het Evangelie of anderse

gezegd, het mechanisch overgenomen gebruik bijv. der geloofsartikelen, der

termen Moechalits, El Mesih, palsai (vervorming in Timoreesch van pertjaja =

geloof) geeft kracht, is een machtsterm voor dengene, die haar weet te gebrui-

ken, voor zichzelf en anderen. 2  Het sterke “Ik” gevoel, waarvan de goeroe’se

blijk geven, waarmee een oer-echte verachting voor de “‘Halaik” = heidenen

gepaard gaat; heidenen kan in dit verband zeer zuiver vervangen worden door

onwetenden, domooren als tegenhanger van de kennisbezitters of diep ingewij-

den.

Echter heb ik hoop, dat, zoodra de goeroe’s toe zijn aan een bewust doordenken

van de thans ingenomen gemoedshouding, er dan ook een uitzuivering zou

plaatsvinden. Zij toch streven ernaar zich te stellen onder de leiding van Gods
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Geest, en als Gods Geest de leiding heeft van een ontluikend denkleven, dan

komt de uitzuivering vanzelf.

Terugkeerende tot de met het verleden brekende Atoni’s, wil ik U nu nog in ’t

kort een beeld geven van de verbranding. Natuurlijk voelden we iets van den

ernst dezer daad. Toen we dan ook eerst bijeenkwamen om te bidden, sprak ik

hen toe, zeggende: “Gij zijt gehecht aan al deze herinneringen, gij hebt ze lief

en vreest ze. Ge waart gewoon in benauwdheid of ziekte, in oorlog of vrede, uw

hoop en uw vrees smeekend aan deze dingen bekend te maken; wilde gij een tuin

maken om maïs te planten of verlangdet gij naar vermeerdering van het aantal

uwer karbouwen, uw verlangen werd vragend neergelegd voor deze heilige

voorwerpen. Bleef uw huis kinderloos, daar klaagdet gij uw nood. Maar nu is

het anders geworden, het begeeren van uw hart, de nood van uw ziel, blijdschap

en droefheid wilt gij van nu aan Oeis Neno (den Heer des Hemels) en Zijn Kind,

onzen Heer Jezus bekend maken. Heden bekent gij, dat noch hout, noch steen,

noch voorwerpen ter nagedachtenis van overledenen bewaard, eenige kracht

heeft, niets van dat alles. Heden geeft ge te kennen, dat alleen Oeis Neno zelf

machtig is en sterk, dat Zijn Kind, Oesif Jesous, gekomen is om de vrees der

menschen, waar ook, voor den Booze, de geesten en de heksen (lasi ala’oet) weg

te nemen, omdat hij sterker is dan deze. Ook den dood zult ge niet vreezen, want

die Heer Jezus geeft een krachtige ziel en een nieuw lichaam. Al sterft dit

lichaam, uw ziel zal leven en van den Heer Jezus een nieuw lichaam ontvangen,

zal wonen in Zijn Soenaf (= paleis), niet getroffen door ziekte, ellende of dood.

Groote blijdschap zij in uw hart”. 

We baden, daarna gingen we naar buiten. Reeds was het donker geworden. De

stapel werd naar buiten gebracht, droge groote bladeren van den gewang (= een

soort wilde palm ) erbij gelegd. Zelf hielp ik mee aansteken, eenige jonge250

Atoni’s waren er met hart en ziel in. Even aarzelden de kleine vlammetjes aan

de punten ontstoken, maar weldra lekten ze hooger en hooger. Knetterend sloeg

de brand uit de groote bladeren, hoog laaide het vuur op, vonkend sloeg het uit.

Zwijgend stonden ze toe te zien, de mannen de armen over elkaar gekruist; de

vrouwen zaten gehurkt. Wij allen zwegen – boven ons welfde zich de sterrenhe-

mel – in den hemel en op aarde openbaarde dit vlammend vuur dat er iets

gebeurde. Het oude ging in vlammen op, ook in de harten. Stellig, een smeulen-

de rest zal nog een tijdlang achter blijven, maar toch God is bezig op deze plaats

in deze harten een nieuw begin te maken. We waren dan ook allen onder den

indruk.

Daarna, nadat het vuur uitgebrand was en een smeulende aschrest overbleef,

gingen we weer het schoolhuis binnen en bracht de goeroe hun nog eens in

herinnering, wat er den laatsten tijd in hun midden gegroeid was en dat ze nu

trouw moesten blijven. Eenige herinneringen in den vorm van oude zwaarden

e.d. heb ik vandaar meegenomen – en worden thans hier bewaard.

250 Lontarpalm, Borassus flabelliformis L.
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Vrijdagmorgen vertrokken we naar Loboes. Daar eveneens hebben we een aantal

reliquieën, niet zoo’n groot aantal als dat te Poet’ain verbrand. Maar overigens

zijn daar geen bijzonder vermeldenswaardige dingen gebeurd. Wel zou ik U nog

enkele dingen van de goeroe’s kunnen vertellen, van die te Loboes, Lotas en

Nipol, maar die hoop ik in korte trekken in ons dagboek vast te leggen. Op den

duur krijgen we dan een klein karakterbeeld. Dus van Loboes naar Lotas over

Bokong, vandaar terug naar Poet’ain. ’s Zondags naar Nipol, 30 paal, ’s avonds

bijeenkomst, Maandagochtend schoolinspectie, daarna doorgereisd over Niki-

Niki naar Pene. Dinsdagochtend goot het – steeds door bleef de regen vallen;

de school inspecteerende, keek ik onrustig naar buiten. Het bleef regenen! Het

werd twaalf uur, één uur, maar de regen bleef vallen, ofschoon niet zoo rijkelijk.

De regentijd van minstens een week lang was begonnen, dus wachten niet

geraden. Mijn jongen Nico raadde mijn gedachten en zei: “Ja toean, morgen nog

meer regen!” De goeroe trachtte mij terug te houden, zeggende: “De rivieren

zijn vol!” Tenslotte ging ik toch tegen tweeën, omdat ik toch niet wist, of ik over

een week niet veel meer moeite zou hebben. 

[Niet zonder moeite maar wel behouden bereikten we Kapan.] 

18. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, 11

augustus 1923

– – – 

Er was zooveel dienstwerk. Toen kwam tenslotte nog de goeroe conferentie.

Daar moest van te voren ook nog het een en ander voor gedaan worden. Piet

hield een korte lezing over Sundar Singh, maar dat nam natuurlijk nog eenige

tijd van voorbereiding, daar het natuurlijk allemaal in ’t Maleisch moest gaan.

En al spreekt hij het gemakkelijk, het is toch een vreemde taal, niet je moeder-

taal. De dag te voren was ook al druk. De verschillende goeroe’s kwamen eerst

successievelijk zich aanmelden en weten meestal niet van gauw weggaan. Toen

de volgende dag van 8 - 6 uur ’s middags, als maar door redeneeren en allerlei

zaken en zaakjes behandelen, en toen kreeg je ze den anderen morgen nog weer

eens allemaal om hun tractement te halen (daar was den vorigen dag geen

gelegenheid meer voor geweest).

Zoodoende was Piet moe en waren het een paar inspannende dagen. Ik heb er

niet veel drukte van gehad. Wel hebben ze hier alle twintig gegeten, maar dat

viel erg mee. Alles maar eenvoudig en de kinderen hebben alles klaar gemaakt:

soep, kip, spinazie en rijst en een pisang toe. Ze konden net in onze eetkamer.

Wij zelf hebben apart gegeten. Er was geen plaats meer en ze zouden het zeker

ook niet prettig gevonden hebben als we erbij geweest waren. Zelfs als Piet bij

een goeroe logeert, laten ze hem nooit mee eten, maar wordt hij altijd apart
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bediend. Nico eet dan bij den goeroe aan tafel. In Pene hadden ze zelfs een

speciaal servies voor hem van steen (zelf eten ze van emaillen borden) en dat

werd door dezen goeroe naar den volgenden, een vriend van hem, gezonden,

opdat Piet daar ook van het steenen servies zou eten, daar die goeroe niet zoo

rijk was er een te bezitten. Maar de eerste was een groote vriend van Krayer, die

deze zeer begunstigde en altijd lang bij hem logeerde, wat die goeroe een groote

eer vond. Hij vond het maar half dat Piet zoo kort bleef. Maar Krayer bleef

overal vrij lang, deed alles op zijn gemak, iedere dag meer was immers ƒ 6,-

winst. Bovendien was hij natuurlijk veel ouder en kon niet zoo vlug reizen. Als

Piet ’s morgens van de eene plaats naar de andere gaat en hij heeft een uur of

3-4 paard gereden, dan inspecteert hij toch nog dien zelfden ochtend de school

en houdt ’s middags koempoelan (bijeenkomst). Dat deed Krayer nooit. Die

deed dat altijd den volgenden dag en sprak op de koempoelan alleen Maleisch,

wat de goeroe vertaalde, natuurlijk veel minder vermoeiend dan Timoreesch

spreken, zooals Piet doet. De goeroe’s waren allemaal erg verbaasd, zei Nico,

dat Piet het al zoo goed sprak. Er zijn er die het nog minder goed spreken dan

hij, niettegenstaande ze al eenige jaren hier werken. Dus Piet komt minstens

evenveel met de menschen in aanraking op één dag dan Krayer in 2 à 3 dagen.

En hij is liever een beetje gauw weer thuis! – – –

19. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, donder-

dag 11 oktober 1923

[De sluiting van het kantoor van het Mijnwezen te Kapan heeft ingrijpende gevolgen

voor het dorp.] 

We hopen maar dat de Controleur niet de dominee gaat bewerken om ons naar

Soé over te plaatsen en deze dan zonder onze voorkennis er over naar het

kerkbestuur schrijft, want we zouden het heelemaal niet prettig vinden. Nog

beter hier alleen dan op Soé met dat onuitstaanbaar wezen van een Controleur

vlak bij je (de man wordt steeds ongenietbaarder, je denkt soms, hij is met een

Satanische geest bezield) en dan op het ongezonde Soé, met zijn eeuwige wind,

nog veel erger dan hier en absoluut onbeschut. Erg veel ziekten komen er voor.

Dan nog is Kapan veel meer middelpunt, Soé ligt aan een uithoek van het

ressort. We zullen alles maar overgeven aan den Eene die alles bestuurt. Er zijn

zooveel dingen waarin je moet leeren berusten en afwachten. De verhouding met

het Bestuur is buitengewoon moeilijk en onaangenaam. Dat is de groote scha-

duwzijde van het hulppredikersschap: het ambtenaar zijn. Wat genieten de

zendelingen toch ontzettend veel meer vrijheid. Je begrijpt niet hoe die kerels

nog altijd zoo ontevreden kunnen zijn en mopperen. Ze hebben toch in ieder

geval veel minder last van die geheime of openlijke tegenwerking van het

89



bestuur, speciaal van den Controleur van de afdeeling, daar je daar het meest

mee te maken hebt. En de een is niet veel beter dan de andere. Sympathieke

Controleurs zijn met een lampje te zoeken. Ze krijgen allemaal op den duur

hoogmoedswaanzin en machtswellust en voelen zich half koning in hun gebied.

En dan meestal nog vijandig tegen alles wat zending enz. betreft. De Controleur

was laatst zoo vriendelijke om tegen een goeroe te zeggen: Saja bosan (ik heb

een tegenzin, afkeer van) goeroe, pendeta en zending! Prettig het te hooren, al

hadden we het allang gemerkt uit zijn daden. Soms zeg je hij is abnormaal en

rijp voor het gekkenhuis, zoo idioot kan hij doen. Maar laat ik de onverkwikke-

lijke Heer Bakker verder laten rusten, anders zou mijn bloed karnemelk worden.

U moest zien, hoe poeslief hij met anderen is: de ’t Hoens  b.v. Maar dat is een251

ingenieur en Piet is een pandita, maar een pandita, zoo’n mispunt van een

pandita. – – –

251 Ir. C.W.A.P. ’t Hoen, 1922-1923 hoofd van het mijnbouwkundig-geologisch onderzoek
in West-Timor, standplaats Kapan.
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1924

20. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

donderdag 24 januari 1924

– – – Van 8-14 Aug. de reis Bidjeli-Toboe-Kaslioe en terug. Toboe-Kaslioe een

wondermooi woeste natuur, maar de weg is zwaar. Thuisgekomen dienstzaken

afhandelen, voorbereiden op godsdienstoefening Zondag hier en in Adjobaki;

20 Aug. - 30 Aug. weer via Niki-Niki naar Ofoe, Kolbano, Koeanfatoe, OE

Pliki, SoE. Den 30 Aug. hier terug, 31 Aug. hier feest,  waarvoor ik mij moest252

voorbereiden. Zondag daarop weer dienst in ’t Timoreesch. Daarna voorbereiden

voor de groote reis, waarvan ik U een beschrijving gaf toen ik hem voor de

eerste maal maakte.  Den 29ste Sept., Zaterdag, thuisgekomen. Mien van de253

Wetering was er toen. Toen moest ik de begrooting der 20 scholen plus subsidie-

aanvraag indienen, een heel werkje, een “perkara hooren” en in der minne

schikken, die me tot laat ’s avonds bezighield, de goeroe tractementen uitbetalen

enz. Toen weer op reis naar Nefokoko-Nifoe, teruggekomen, de overgebleven

dienstcorrespondentie afhandelen, Jet verzorgen in een 4 daagsche ongesteldheid

en toen 22 Oct. naar SoE-OE Pliki en de reis in omgekeerde richting in Zuid

Timor. Den 2  November thuis, weer het loopende maandwerk voor scholenden

afgehandeld, voor de Timor-Bode een en ander klaargemaakt, en den 10den

November weer op reis naar Kefamnanoe. Dat was vermoeiend, want de hitte

nam hoe langer hoe meer toe, een zwoele onweersatmospheer hing elken dag

over bosschen en bergen. De stekende zonnestralen brandden op je huid, eten

kon je haast niet. Doodaf en met een gevoel van slappe lusteloosheid kwam ik

toen thuis. Dat is nu geheel voorbij en ik werk weer met vreugde. Dit releveer

ik nu alleen, om U te doen begrijpen hoe het komt, dat ik eenigen tijd niet

schreef hoe graag ik ook wilde. ’t Kon er niet van komen en Jet beloofde mij

dan in dien tijd de correspondentie geheel voor haar rekening te nemen. 

Op reis kan ik niet tot correspondentie komen, U moet nl. weten, dat ik dan op

elke plaats zelf ook een Tim. toespraak houd, dikwijls dezelfde, maar toch blijft

het eenigszins inspannend, bovendien eist ook de schoolinspectie wel iets van

je krachten. Is de school slecht, dan doe je soms 5 uur over de 3 klassen. Vakken

schrijven – rekenen – lezen. In de andere uren tracht je de Atoni’s aan ’t praten

te krijgen, vraagt hun allerlei, zoodat ik nu een heel aanteekenboekje vol heb

liggen, dat ik aan ’t uitwerken ga, ook mijn woord-kaartsysteem is al in wording,

voorloopig nog alleen Timoreesch-Maleisch-Holl. Nog niet Holl.-Timoreesch,

waaraan ik nu ook ga zitten werken. Een heel stel aardige raadsels heb ik ook

verzameld en ik zal waarschijnlijk sommige bij de prediking kunnen gebruiken.

252 Wegens Koninginnedag.
253 Zie documenten 16, 17.
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Natuurlijk valt hier in Kapan ook genoeg te doen en soms is het bemoedigend

te zien, hoe de menschen zich verheugen als ik hen versta en in behoorlijk

Timoreesch antwoord. Onlangs had ik een doop aan huis, waarvan de nadere

bijzonderheden niet belangwekkend zijn – alleen na afloop bleef ik nog wat met

de gekomenen, w.o. een oude vrouw, moeder van de temoekoen Kapan, praten.

En deze heel verrast zei midden in het geleidelijk los wordend en goed loopend

gesprek in ’t Timoreesch: “Toea nahin lais meto” = “Mijnheer kent het Timo-

reesch”. Feitelijk is die vertaling niet juist want lais meto omvat hier niet alleen

de taal, maar al hun aangelegenheden, hun perkara’s, hun verhalen, hun adat,

hun gedachten over dood en schimmenbestaan enz. Dat alles wordt door hen met

lasi of lais meto aangeduid. Daarmee kom ik op de overgang tot de ontevreden-

heid, die moeder en U misschien ook koestert over de “schetsen” in de Timor-

Bode. En ik verwacht dan ook niet dat die in de Kerkbode zullen worden

overgenomen, waarin weer een eigenaardige moeilijkheid schuilt, nl. deze, dat

ik dus voor de Kerkbode iets aparts moet leveren. Het verwondert mij niet, dat

moeder weinig met genoemde schetsen is ingenomen, want het criterium, dat

moeder stelt, is kort en goed: Christusprediking. Maar helaas kan dit hier niet

zoo worden gesteld. Warneck zegt in Die Lebenskräfte des Evangelies  in een254

van de laatste hoofdstukken, dat de openbaring van Gods liefde in Christus het

laatst door den heiden “ahnend” verstaan wordt. In ’t eerst is hun dat een

ongerijmdheid, God zou ons liefhebben – ze vinden het een dwaze gedachte.

Op bladzijde 278/79 geeft Warneck voorbeelden en aanhalingen van de uitingen

der heidenen dienaangaande. Ook A. Kruyt verhaalt van een zendeling Hart-

hoorn,  die met deze boodschap begon en schipbreuk leed (bladzijde 83255

Inlander en de Zending ). Uit den aard der zaak moet dus de prediking hier256

anders gericht worden. Zoo mooi zegt prof. Is. v. Dijk in deel IV, Nabetrachting

na Ibsen’s Brand, bladzijde 345/49 en 354,  het Evangelie heeft de Zonde257

ontdekt, ’t heeft God ontdekt en ’t heeft den naaste ontdekt. Daaruit vloeit voort

dat onder de heiden-volken waar het Evangelie nog niet gepredikt is, deze

ontdekking alsnog niet plaatsvond. En de vraag is nu, welke is de weg die

daartoe leidt. Juist het zondebesef ontbreekt, alleen bijv. bloedschande en

diefstal worden veroordeeld, maar toch niet gevoeld als zedelijk kwaad, als

zonde. Want een bloedschender wordt volgens “lais meto” geslagen, moet een

soort dekking van zijn schuld betalen in den vorm van een dier z.g. “toesi” (een

heidensche vorm van aflaatbrief) en dan heeft hij ’t gevoel, alsof hij nooit iets

254 Joh. Warneck, Die Lebenskräfte des Evangeliums: Missionserfahrungen innerhalb des
animistischen Heidentums. Berlijn: Warneck, 1908.

255 S.E. Harthoorn; 1831-1883; 1854-1855 zendeling namens het NZG te Modjowarno (O.-
Java); 1855-1863 te Malang (O.-Java). Over hem zie Boone, “In het belang van zedelijk-
heid en recht”.

256 A.C. Kruyt, De Inlander en de Zending, vier lezingen. Amsterdam: J.H. de Bussy, 1907.
257 Isaäk van Dijk, Ibsen’s Brand: met nabetrachting. Lezingen in den winter van 1912 te

Amsterdam gehouden. Groningen: Noordhoff, 1913.
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kwaads gedaan hadde, dat wil dus zeggen dat ook God nog niet ontdekt is, want

het besef zonde vloeit dadelijk voort uit het gevoel van God den heilige. En al

kennen ze hier wel vrees, die vrees wortelt in laatste instantie in ’t geen Rud.

Otto in “Das Heilige”  de “Schauer” voor het “mysterium tremendum” noemt,258

toch is deze gevoelsimpuls iets geheel anders dan het zondebesef dat ontstaat

in den mensch, die God den Heilige en Almachtige bevend zijn zonde heeft

leeren belijden. De heidenen zouden dan ook het woord van den Heiland:

“schade lijden aan zijn ziel”  geheel verkeerd opvatten in de sfeer van een259

ziele-materialisme, waarbij aardsche goederen der ziel ook na dit leven vreugde

en voorspoed of gebrek daaraan, smart en ellende doen ervaren. Zonde-gevoel

in zijn meest ruwe grondtrek is hun dus vreemd, de diepe ernst van het woord

van den Heiland “wat baat het een mensch, of hij de geheele wereld gewint en

schade lijdt aan zijn ziel”  ligt dus geheel buiten hun innerlijk gezichtsveld (de260

heele wereld zou volgens hen enkel winst zijn voor de ziel in en na dit leven)

en daaruit moet wel volgen, dat de naaste nog onontdekt bleef. Hoe je ziel er

wel bij zou kunnen varen, als je je voor anderen verloochent en als doel van

handelen stelt het heil van je medemensch, dat zelfs iemand z’n leven zou willen

geven voor “den ander”, lijkt hun een roekelooze verkwisting van eigen ziele-

krachtmateriaal, waarbij je alleen zelf schade en schande kunt lijden. Waar dus

nog volkomen ontbreekt de rechte klankbodem voor de prediking van het kruis

van onzen Heer en Zaligmaker, zou het, waar ik dat klaar voel en inzie, een

grove fout en enkel innerlijke gemakzucht worden, indien ik met dezen toestand

niet “grundsätzlich” rekende. Mocht U nu bijv. geneigd zijn me te vragen “maar

Van Dalen dan op Alor,  hoe kan die doen wat jij niet kunt?”  dan moet ik261 262

op die vraag eenigszins uitvoerig antwoorden. Van Dalen is een emotie-promo-

tor, die zijn zelfbezinning en critisch besef kwijt is – of misschien nooit gehad

heeft. In de eerste plaats kent hij de landstaal niet en van het Maleisch nog

weinig. En zijn optreden in het begin, nl. voor een Aloreesch gehoor zijn

258 Otto, Das Heilige, hfdst. iv.
259 Matt. 16: 26.
260 Marc. 8: 36.
261 A.A. van Dalen; 1894-1945; 1922 hulpprediker te Kalabahi (Alor); 1924 te Mamasa

(Cel.); 1928 te Piroe; 1929 te Saoemlaki; 1930 te Toeal (Kei-eilanden); 1931 te Ternate;
1932 hulpprediker, tevens wnd. predikant te Ambon; 1936-1942 hulpprediker te Depok.

262 De bevolking van Alor telde in 1923 omstreeks 80.000 zielen. Er werkten, behalve hulp-
prediker A.A. van Dalen te Kalabahi, acht inlandse leraars en enkele tientallen goeroe
djemaat en andere kerkelijke werkers. Het kerkbezoek was “buitengewoon”, het was
geen zeldzaamheid dat op een zondag meer dan 1.000 mensen de dienst te Kalabahi
bijwoonden. Eens was een doopdienst zelfs door ruim 2.000 mensen bijgewoond. Velen
van hen moesten daarvoor twee of drie dagen lopen. Het waren met name de bergbewo-
ners die, onder druk van de van de kust opdringende islam, christen wensten te worden
en zich massaal lieten dopen. Van de islam, die vooral zijn aanhang langs de kust vond,
wilden ze niets weten. In 1923 bezocht Van Dalen 50 dorpen, waar alle bewoners
christen wilden worden. Zie Le Grand, “Zending op Alor”.
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ontroering uit te storten in een Hollandsch gebed, is psychologisch tegenover

dat gehoor een fout. Aan zijn goede bedoeling twijfel ik niet, maar bij zijn

gehoor werkt hij de magische gevoelsspheer, die zo licht de dienst van God in

geest en waarheid vertroebelt, in de hand. In dit opzicht mist hij, als straks

gezegd, volkomen historisch critisch besef. Op de Zendingsschool kon hij

geleerd hebben, hoe machtig de magische zuurdeesem heeft doorgewerkt niet

alleen in de Roomsche, maar ook in de Protestantsche Kerk, vooral bij Doop en

Avondmaal, doch ook in andere opzichten en dat bij gebrek aan ziftende

denkwerkzaamheid, die erop gericht is ons te doen verstaan de kern van ons

godsdienstig leven, van ons geloof, waar het op aankomt. Nu verliest Van Dalen

geheel uit het oog, dat bijv. van de godsdienstig-zedelijke beteekenis van den

doop nog niets wordt verstaan door de Aloreezen. Zij vatten dat op zooals ook

hier de Timoreezen. U herinnert U wel dien bijna ouden man te Poet’ain,

waarvan ik U schreef, die zich half beschonken had gedronken om den doop te

ontvangen.  Daarin ligt een bewijs 1  van zijn vrees ervoor, je weet nooit welke263 e

gevaarlijke werking ervan uitgaat; 2  van de aantrekkende kracht, het fascino-e

sum, dat desondanks ervan uitgaat, stellig en in de eerste plaats, omdat ze

gelooven in de eenmaal ondergane doop een machtige, gevaarlijke invloeden

neutraliseerende acte van bescherming te hebben ontvangen. Als we ons nu

daarvan maar bewust blijven, dan kunnen we in ons onderwijs de menschen

vertellen, dat het doopwater niets is, maar alleen het hart dat verlangt door God

te worden gereinigd van al zijn fouten en te worden verlost uit de macht der

duisternis. Dat heb ik dan ook in mijn toespraak hen gezegd en ook voorgehou-

den in de korte samenvatting van het doopformulier in het Timoreesch. Wanneer

Van Dalen er geen bezwaar in vindt het Mal. formulier te gebruiken, dat door

den goeroe te laten weergeven in de landstaal zonder dat hij eenige controle kan

uitoefenen, dan zeg ik: ieder handele naar eigen inzicht. Te Manoefoei vond ik

den eersten maal ± 500 volwassenen bijeen; de vader van den fettor drong sterk

aan op doop. Hem maakte ik duidelijk, dat de weg van Oesef Jesous soms

moeilijk is en menigeen dikwijls aan ’t begin reeds terugkeert. De oude man

bleef aandringen, tenslotte wilde hij ’t dan ook toonen standvastig te kunnen

zijn. Echter, toen ik den tweeden maal kwam, was hij nergens te bekennen en

zeide de goeroe mij: “De tuin van den ouden man is mislukt en nu heeft hij zich

teruggetrokken, want die mislukking komt wegens den toorn der geesten, die

niet willen dat hij den nieuwen weg volgt, zegt hij”. Met hem hadden zich velen

teruggetrokken. Zoo ook te Loboes anderen onder invloed van een vijandige

fettor. In Molo zelf zijn er velen, gedoopten van vroeger, onder den Heer

Kraijer. Ze komen niet, dragen alleen den naam Serani, meer niet. Ze toonen niet

de minste belangstelling en zijn ondanks den doop, in denken en handelen

heidenen gebleven. Daarom heb ik ook te Poet’ain in September van de meer

dan zeshonderd menschen die kwamen niet meer dan 100 gedoopt, aan anderen

263 Brief niet aangetroffen.
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belovend dat wie het trouwst kwamen en ’t godsdienstonderwijs ter harte namen,

den volgende keer (nu dit jaar) gedoopt zouden worden. In de korte Tim.

samenvatting van het Doopformulier wordt hun voorgehouden geen overspel

te begaan, noch te liegen, te stelen of zich dronken te drinken, van heeler harte

de wil en het bevel van God, Oesif Neno, en Zijn Zoon, Oesif Jesous, te volgen.

Er komt niets in voor dat hun onbegrijpelijk is. Het grootste gevaar dat in de

werkwijze van Van Dalen schuilt is dat de zin, het oog voor het essentieele, voor

den diepgang van onzen arbeid zoek raakt. We kunnen dan wel veel menschen

doopen, maar leeren die nu werkelijk den gekruisigden en Opgestane Heiland

kennen, komen zij in een persoonlijke levende geloofsgemeenschap met Hem

te staan? Het komt mij voor dat wij, dat ik, in dit opzicht in Johannes de Dooper

werkzaamheid te verrichten heb, i.e. de weg moet gebaand waarlangs Gods

Geest in de harten Zijn verborgen heerlijk werk kan doen. De middelen daartoe

zijn: grondige kennis van hun taal en gedachtenwereld, met die middelen tracht

ik te wekken, te doen voelen door de eeuwig schoone en aangrijpende bijbelsche

verhalen, dat wij menschen zondaars zijn, zondaars zonder meer, dat God de

heilige is, de almachtige, die ons van alle verderf wil verlossen en Christus zond,

opdat wij zouden weten wie God is en wat Hij wil. Elken morgen als ik thuis

ben, houd ik met onze pleegkinderen aandacht, natuurlijk in de landstaal, en we

kunnen het merken dat het bij de een meer, bij de ander minder doorwerkt. Het

meest in Nico, en daarvan wil ik U iets vertellen ook. Op weg van ’t begin af

met hem alleen, voerde ik dikwijls gesprekken, maakte vergelijkingen met

zichtbare dingen, die we om ons heen waarnemen om daardoor zijn gedachten

te leiden in de richting van het leven overeenkomstig Gods wil en wat daarmee

samenhangt. Hij luistert ook op de morgenaandachten heel goed. Zooals ik U

schreef verraste hij me eens met een heel oorspronkelijke vergelijking tusschen

Herodes Agrippa I en Sonba’i, die mij bewees hoe goed hij zin en strekking van

dit verhaal gevat heeft. Als vrucht van de morgenaandachten is hij in zijn eigen

kampong de menschen gaan opwekken en vertellen van de bijbelsche verhalen,

die hij gehoord heeft en hij is mijn trouwe hulp, wanneer ik hem allerlei vraag

over woorden, stemmingen in een verhaal of in enkele woorden weerspiegeld

e.d. Nu ben ik bezig hem voor te bereiden voor de school van Koepang. Pas

geleden werd hij ziek en droomde geheel onverwachts, op klaarlichten dag: Hij

ziet de Opl. School voor Inl. leeraars in Koepang.  De moerids zitten om een264

ronde tafel met hoeden op. Daarna ziet hij ook de Heiland blootshoofds. De Heer

Jezus wenkt hem te komen, maar hij durft niet. Een kennis van hem, Fallo,

spoort hem aan, toch blijft hij aarzelen. Met schrik wordt hij wakker. Vervolgens

slaapt hij weer in en droomt: Hij ziet alle moerids staande, dicht bij hem ziet hij

weer de Heiland. De Heer ziet hem aan en Nico, bevend, vraagt Hem om

vergeving van zijn overtredingen. Dan zegt de Heer hem: “Je hebt gedacht aan

geld en goed, laat dat los, denk er niet aan, wees Mijner indachtig, volg Mij

264 De STOVIL.
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zonder om, links of rechts te zien, sluit je oogen, volg mij en hef op de bevende

handen. Vrees niet”. Wakker geworden liet hij dadelijk mij roepen en vertelde

het mij wat hij droomde. 

Hij werd beter, stond te vroeg op en werd weer ziek, de koorts liep op, maar nog

niet zoo hoog. ’k Ging zitten werken, en ineens geheel onverwachts, hoor ik een

stem achter mij, ik kijk om. En daar staat Nico achter me, opgewonden en

transpirerend. Hij vertelt: “Toen ’k heb gedroomd, een man kwam en beval mij

op te staan zeggende: ‘Bangoen, inilah sakit penghabisan’. ‘Sta op, dit is het

eind van je ziekte’. Daarom sta ik hier voor U en wil opstaan”. ’k Nam hem bij

de hand, voor op ’t huis stond een fiksche vrij koude wind en de schrik sloeg

me om het hart. In de eetkamer bleef hij staan. Weerstrevend en mij met doffe

oogen verbaasd aanziende. Toen vroeg ik hem: “Was het de Heer, Nico, dien

jij zag? Neen Toean! ’t Was een Timorees met gescheurde selimoet en lang haar,

maar hij sprak Maleisch!” Dadelijk nam ik hem toen weer bij de hand en nu

volgde hij gewillig. Hij bleek dus niettegenstaande zijn ijltoestand daarvoor

direct ontvankelijk. In zijn kamer beval ik hem te gaan liggen; ’k had het gevoel,

dat het ging om den strijd tusschen licht en duisternis. Het door Nico opgevolgde

bevel tot opstaan was nu levensgevaarlijk voor hem. Toen hij onder de dekens

lag, bad ik met hem, den Heer vragend Nico te bewaren voor misleiding van den

Booze en diens duistere macht en hem te doen verstaan wat Gods wil en hoe

Zijn roepstem is, opdat hij ten allen tijde zou voelen wat een goede en wat een

verkeerde droomverschijning is. Daarna – een poosje bleef ik zitten, zwijgend

wakend – zeide Nico: “Nu voel ik wel dat het een Setan geweest is, die me

misleidde!” Nog bleef ik zitten waken totdat hij rustiger werd, toen heb ik hem

met Jet een prisnitz gegeven en getracht hem aan ’t zweeten te krijgen. 

[Na een onrustige nacht is hij thans veel beter.] 

Hij is nog heel slap, maar ’t is nu toch gewonnen en we hebben God gedankt.

Gisteren heeft hij me nog een mooi Tim. verhaal verteld en hij is nu zoo vertrou-

welijk en heeft alle reserve is afgelegd. Dat wil veel zeggen en ik ben overtuigd

dat van deze doorgemaakte ziekte een rijken zegen zal nawerken in zijn leven,

omdat Gods Geest in hem werkt. 

En wanneer we belijden dat het niet door kracht, noch door geweld, maar door

Gods Geest zal geschieden, dan willen we toch voor oogen houden dat een

dergelijk geschieden stil gaat, heel zelden hoor je alles groeien in ’t rijk des

geestelijken levens, veel zeldzamer nog dan in de natuur, en alleen dan wanneer

onder veel tranen en intensieve arbeid, die levens gekost hebben, als bijvoor-

beeld te Nias,  de bodem is voorbereid, ja, dan hoor je het groeien, zoodat je265

265 Gelet op Middelkoop’s kritiek op de door hulpprediker Van Dalen geleide massabekering
op Alor (zie voetnoot 262), is het opmerkelijk dat hij het eiland Nias als positief voor-
beeld aanhaalt. Een kerstpreek leidde daar tot een hysterische bekeringsgolf, die de
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niet weet hoe je ’t hebt. Immers het schuldbesef en de schuldbelijdenissen, die

daar doorgebroken zijn, moeten vruchten zijn van een innerlijk bijbelsch

geschieden, dat als hooge zeldzaamheid door ons wordt gevoeld, aanschouwd

en beschouwd. Vandaar dat ik op Timor noch massadoop, noch “beweging” in

den gangbaren zin begeer, omdat de innerlijke voorwaarden voor iets echts en

bijzonders als op Nias ten eenen male absoluut ontbreken. En daarmee besluit

ik nu dezen langen brief. 

21. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, maandag 4 februari 1924

– – – 

Verleden week is Piet een dagje naar Soé geweest om nog een laatste appeltje

met den heer Bakker te schillen. Nu dat is heel mak gegaan. De nieuwe contro-

leur was ook reeds gearriveerd, v.d. Waals  genaamd, en Bakkertje was uiterst266

beminnelijk. De nieuwe lijkt een prettiger mensch en het eerste onderhoud was

heel bevredigend, naar wat Piet vertelde. Hij is niet zoo jong, maar met een nog

jonge vrouw, misschien een 2  huwelijk. Zij kersversch uit Holland. We hopende

dat de verhouding goed zal zijn en blijven en we er ook nog een beetje gezellig-

heid aan zullen hebben. Als alles zo blijft als het zich laat aanzien, dan gelooven

we ook dat de Radja aan ’t eind van zijn glorie is en zijne ongerechtige daden

eerlang aan ’t licht zullen komen en een einde nemen. We hopen het van

ganscher harte èn voor het werk èn voor de bevolking èn speciaal voor de Njonja

Radja, die tegenwoordig geen leven meer heeft en niet veel meer dan een

gevangene is. Hij heeft haar laatst met een mes gedreigd en verboden om

Zondags naar de kerk te gaan, die 1 min. van haar vandaan gehouden wordt.

Bovendien mag ze geen goeroe noch diens vouw, noch Pandita meer ontmoeten.

Verleden week ging ik een keer mee naar Adjobaki zonder dat we iets van dit

wisten en gingen kalm naar haar toe en zoo kwamen we het te hooren onder veel

tranen. Dit is treurig. Alle moed is er uit bij haar. Ze is doodsbang geworden.

We hopen dat de verlossing nabij is. – – – 

Evangelische Kerk op Nias decennia lang ontwricht heeft, zie Müller-Krüger, Der
Protestantismus, 279 e.v.

266 De nieuwe (wnd.) gezaghebber (controleur) van de onderafdeling Zuid-Midden-Timor,
met standplaats Soé, en als zodanig de opvolger van Bakker was G. van der Waals, die
onder meer was aangesteld om problemen met de radja van Molo op te lossen. Nadat
Van der Waals per 29 aug. 1924 benoemd was tot wnd. AR van de Afdeling Timor en
Eilanden, tevens hoofd van de onderafdeling Koepang, werd in sept. 1924 de militair C.
Boldingh benoemd tot kapitein-controleur te Soé. Eind 1925 werd hij vervangen door
kapitein-gezaghebber C.A. Moll. Per 28 mei 1926 werd te Soé benoemd S. Tulp, 1e

luitenant der infanterie. Hij werd bevorderd en kreeg de titel van kapitein-gezaghebber.
Hij arriveerde op 15 juni en bleef tot maart 1928.
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22. Jet Middelkoop aan haar ouders, Hen en Dien de Zwart, Kapan, maandag

14 februari 1924

Er is wel eens gesproken over de opening van een hulpziekenhuis of verbandpost in Kapan,
doch daar is het niet van gekomen. Te Soé was een klein militair hospitaal en een landschaps-
ziekenhuis voor Timorezen, waaraan een dokter verbonden was. Dat nam niet weg dat ook
Middelkoop aan huis zieken en gewonden behandelde, althans de lichtere gevallen, en voor
hen in een bijgebouw een slaapgelegenheid had ingericht.

– – – 

Het is hier tegenwoordig een half ziekenhuis, de een is nog niet beter of de

andere begint. Verder hebben we nog buitenbeentjes. Eerst drie weken een

vrouw met een vreeselijke beenwond van jaren, die mooi beter werd, maar ze

was niet te bewegen om langer te blijven. Die menschen denken dat ze zooiets

in een paar dagen beter kunnen krijgen. Het was een vreeselijke wond. Nu zijn

alle moeite en zorgen te vergeefsch geweest, want het zal nu wel weer erger

geworden zijn en tot de vroegere toestand teruggekeerd. Toen kregen we weer

een jongen met een paar steenpuisten, die van Nefokoko kwam maar haast geen

paard kon rijden. Die bleef ook een week. Vervolgens kwam de hulponderwijzer

van Nifoe met een erg gezwollen voet, wat een abces bleek te zijn. Deze bleef

ook ruim een week. Toen was het open en het vuil eruit en kon hij terugkeeren.

Nu hebben we een jongen uit Toboe met nierontsteking, dat met dieet van melk

en zachte spijs en zouteloos eten absoluut moet genezen. Hij gaat vooruit. 

En zoo hebben we altijd gasten. Het eenige bezwaar is dat het ons wel eens aan

de rechte obat (medicijnen) ontbreekt. Toen Dr. Zon  vertrok, beloofde hij Piet267

eenige malen een apotheekje achter te laten, daar hij wel begreep dat de men-

schen nu meer naar ons zouden komen. Maar toen het erop aankwam, was hij

het vergeten en had alles maar naar Soé gezonden, zei hij. Maar hij ging er toch

eenige dagen naar Soé, vòòr hij naar Koepang afreisde, en zou alles daar dan

uitzoeken en in orde maken. Maar, niets hoor. Ook dat deed hij niet. Ging direct

door naar Koepang. Waarschijnlijk staat nu al die obat nutteloos in Soé in kisten

gepakt, terwijl wij er zoo goed wat van konden gebruiken. Het kan ook zijn dat

hij het al naar Koepang heeft laten komen, maar in ieder geval we kregen nog

niets. Nu heeft Piet hem nog eens geschreven en gezegd dat belofte schuld

maakte. We zullen nu maar afwachten en zien wat hij doet. Het is erg vervelend,

want zelf komt hij ook niet. Als hij eens in ’t jaar hier zal komen zal het mooi

zijn denk ik. Op zoo’n manier heeft de bevolking van Timor wel veel aan een

dokter, vindt U niet. 

Ds. v.d. Wijngaard is eindelijk weer terug van zijn tournee en tot nog toe

schijnen er geen ernstige gevechten met Letteboer plaats gehad te hebben. We

schreven U toch al dat dat tweetal gezworen vijanden zijn? Waarom het Kerkbe-

stuur, dit waarschijnlijk toch wel wetend, ze zoo samengebracht heeft is ons een

267 Gouvernementsarts R.B. Zon; maart 1922 tot jan. 1925 te Soé.

98



raadsel. Volgens de v.d. Weterings wordt de vrede uiterlijk nog bewaard. Het

is maar de vraag hoe lang. Voor de v.d. W’s een vervelende positie. Door hen

blijven we geregeld van alles zoo’n beetje op de hoogte, bijna iedere post gaat

en komt er een brief. – – – 

23. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, zaterdag

1 maart 1924

– – – 

Verleden week Maandag hadden we het nieuwe Controleurspaar ’s avonds ten

eten. ’s Morgens arriveerden ze te paard met groot gevolg van klerken, Radja,

fettoren en temoekoens. Het was een heele stoet. ’s Middags besprak Piet allerlei

zaken met hem in de pasanggrahan, vervolgens maakte de Controleur een

officieele visite bij den Radja in Adjobaki, daarna kwamen ze samen hier en

gebruikten het avondeten. Hij is op en top een ambtenaar, niet kwaad au fond,

geloof ik, maar de mensch is verborgen onder De Ambtenaar. Alles wat Bestuur

is, is goed, het andere is niets beteekenend, dus ook een hulpprediker is een zeer

nietig wezen. 

Maar het neemt niet weg, hij schijnt een degelijke man te zijn, die wel de

gerechtigheid wil en het zal, hopen we, goed gaan. Hij lijkt ons èn als mensch

èn als ambtenaar toch stukken beter dan Bakker. Zij is erg onbeduidend en

schijnt zeer van haar mans gewichtigheid doordrongen. Ik geloof dat ze niet erg

ontwikkeld is en ik weet niet of ze in staat zal zijn de mensch in hem wat meer

te voorschijn te roepen. Veel zullen we niet aan ze hebben maar we zullen, hoop

ik, goede vrienden blijven op een afstand. Hij is een kleine 40 denk ik, zij ± 30,

pas getrouwd. Zij is een NB een Dordtsche, maar haar van  weet ik niet. – –268

– 

P.S. [Piet:]

Even moet ik U een aardig voorval vertellen van mijn eerste ontmoeting met den

nieuwen Controleur. Om dienstzaken ging ik naar SoE, daar noodigde de nieuwe

Controleur mij uit even mee te gaan naar zijn huis. Het gesprek komt op de

goeroe’s en de regeling hunner dienstzaken. Hij informeert, redeneert met de

ambtelijke zakelijkheid en dat air van superioriteit, dat men van een degelijke

Controleur verwachten kan; zegt dan: “Ja, de goeroe’s wenden zich eerst tot U,

want ...” een pauze; “ze komen eerst bij U, omdat ...”, weer blijft de rest hem

als een brok in den keel steken en dan, “ja laat ik maar zeggen: U bent hun

chef”. Het was kostelijk typisch of beeldig met nieuwen inhoud. De erkenning,

dat er een categorie menschen, zelfs in Indië, op de B.B. bestaat, die een anderen

chef heeft dan den Controleur, viel hem komisch zwaar. En de toon van achte-

268 I.e. familienaam.
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looze edelmoedigheid, waarop tenslotte die erkenning geuit werd, was kostelijk.

Het geheel een onvergetelijk psychologisch moment!

24. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, woensdag

12 maart 1924

– – – 

Het eerste jaar was moeilijk, maar of het tweede gemakkelijker zal zijn, dat is

nog te bezien. De nieuwe controleur  is heel veel beter dan de vorige, maar269

alles wat BESTUUR is, is nog veel verhevener voor hem dan voor zijn voor-

ganger, en hij trekt de lijnen buitengewoon scherp. Toch zullen we wel op goede

voet met hem blijven, hopen we. Wel houdt hij nu den Radja de hand boven het

hoofd, maar hij is zeer diplomatisch en zegt: “zoolang hij er is, zal ik hem

eeren”. Dus we gelooven dat, al gaat het dan anders dan wij gedacht hebben, de

Radja toch wel de langste tijd gezeten heeft. Misschien duurt het nog een jaar,

misschien korter, we weten het niet. Maar de nieuwe controleur is hier, gelooven

we, wel om vele zaken eens recht te zetten. Van zijn waardigheid wel heel

bewust, zei hij gisteren tegen Piet: “ík zou met 14 jaar dienst niet op zoo’n

kleine plaats gezet zijn, was het niet dat ik hier kwam met een bepaalde op-

dracht”. Wat die was, zei hij natuurlijk niet. We zullen nu maar afwachten. Maar

ondertusschen heeft hij een van de beste goeroe’s, n.l. van Pene,  verleden270

week naar Soé geroepen om berecht te worden. Er waren veel beschuldigingen

tegen hem ingekomen van de zijde van temoekoens en heidenen, dat hij geslagen

had, van vele jaren te zamen gebracht, maar nog van kracht. En toen heeft hij

die goeroe 14 dagen boei gegeven. We gelooven dat de straf rechtvaardig was

en de controleur zei, dat het zoo wat de kortste termijn was, maar voor een

goeroe is het een vreeselijke zware, vernederende straf en wat de gevolgen voor

het werk zullen zijn is nog niet te bepalen. Maar U begrijpt, door de goeroewe-

reld gaat er een schok, en de vijandige heidenen en temoekoens steken het hoofd

op en triumfeeren. U begrijpt dat het ons en Piet vooral ook heelemaal van streek

bracht, toen we het fonogram kregen, terwijl we heelemaal niet wisten wat hij

gedaan had, alleen dat hij geslagen had. Dat was Vrijdagavond en deed de maat

overloopen. Wat die overgeloopen maat is, zult U van Piet wel hooren. Hij kan

U dat beter beschrijven dan ik. Zulke heele geschiedenissen is niets voor mij.

Of hij er echter deze post nog tijd voor zal hebben, weet ik niet. Daar hij niet

wilde dat de gemeente in Pene Zondag zonder voorganger zou zijn, is hij daar

’s morgens vroeg heen vertrokken, is vervolgens ’s Maandags morgens naar Soé

gegaan om alles met den controleur te bespreken, wat natuurlijk niet gemakke-

lijk was. Het is zonder botsing afgeloopen, maar het was erg vermoeiend.

269 Zie voetnoot 266.
270 L. Patipeilohy.
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Dinsdagmorgen bezocht hij den goeroe in de boei, sprak daarna nog met den

controleur, maar kon geen vermindering van straf krijgen en kwam toen gisteren

middag thuis, doodmoe van alles en allerlei. Toen kwam vanmiddag het bericht:

morgenochtend gaat de post! Een reuzen schrik. Een hoop dienstcorrespondentie

en door deze geheele onverwachte reis, drie dagen minder, dus het is nog hard

werken vanavond. Aangezien we eerst gehoord hadden 14 Mrt vertrek, hoopte

Piet nog vanavond even een paar kiekjes te kunnen ontwikkelen, die dan nog

ingesloten hadden kunnen worden. Maar dat is nu onmogelijk. En bovendien

zouden ze toch niet meer afgedrukt kunnen woorden. Dus een volgend maal.

Dan komen ze juist op tijd voor Vaders verjaardag, nietwaar.

Nu komt er nog bij, dat er een haastige overplaatsing moet bewerkt worden,

want de goeroe kan onmogelijk naar Pene terugkeeren. Zelfs is er zeer groot

bezwaar om hem naar een andere plaats over te brengen in dit ressort waar

natuurlijk dit geval overal bekend is geworden of wordt. En hij tegenover

temoekoens en bevolking zijn prestige waarschijnlijk kwijt is. Piet wil nu

probeeren hem te laten ruilen met één uit ’t Tjamplongsche ressort. Dat is weer

een heele bemoeienis. Want dan zou de goeroe van Nefokoko naar Pene moeten,

aangezien dat ook een Ambonees is en het beter is dat een Ambonees een

Ambonees vervangt in dit geval. Bovendien waren ze zeer bevriend. 

Dan die van Nifoe naar Nefokoko en de nieuwe naar Nifoe. Dus een heele

verschuiving, die veel gepieker geeft. Verder de volgende week direct op reis

naar Nefokoko-Nifoe om daar te doopen, wat Piet reeds van plan was, maar nu

nog doen wil terwijl de tegenwoordige goeroe’s er zijn. En dan is de reisperiode

meteen weer begonnen.

Het is nu al vrij droog, af en toe een regenbuitje, maar het meeste hebben we

toch wel gehad. 

Voor de oogst ziet het er toch niet mooi uit. Velen hebben het gevoelen, dat het

een hongerjaar zal worden voor Timor. De djagoeng schijnt niet goed te worden

dit jaar, de kolven zijn niet gevuld, al is de plant zelf wel goed opgeschoten. Het

is een verschrikkelijk ding. En de prijzen van andere levensmiddelen, zooals

padi (ongestampte rijst) en rijst zullen wel vreeselijk stijgen. We zullen hopen

dat het nog meevalt, wat de djagoeng betreft. Want waar moeten ze anders van

leven? Zoo ziet de toekomst er niet rooskleurig uit en zijn de moeilijkheden er

aan alle kant. – – – 
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25. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, vrijdag

28 maart 1924

[Binnenkort komt ds. Mooij  van Batavia, die een inspectiereis zal maken naar de271

Minahassa, Ambon en Koepang. Het is de bedoeling dat hij te Koepang de aanstaande
conferentie van hulppredikers bijwoont. Wanneer die conferentie gehouden wordt is
nog niet bekend.]

 

Gisteren kwam Piet weer thuis van zijn eerste dienstreis: naar Nefokoko, Nifoe,

8 dagen. Hij heeft er dit keer wat langer over gedaan dan vorige malen, omdat

hij èn te Nifoe èn te Nefokoko gedoopt heeft en in Nefokoko bovendien nog een

huwelijk ingezegend, het eerste Christelijk huwelijk tusschen een Timoreesch

en een Timoreesche in het ressort, zegt Piet me juist. Dat is dus wel een heel

merkwaardige gebeurtenis. Verder is hij nog een dag naar een nabijgelegen

kampong geweest, dat alles bij elkaar maakte de reis langer. En tenslotte is hij

van plan om dit jaar wat kalmer aan te doen en niet zoo vlug van de eene plaats

naar de andere te trekken, daar dit veel te vermoeiend is en hij het dan op den

duur niet vol zou houden. Wel ben ik dan nog langer alleen, maar als hij zich

overspant, dan is de soesah veel grooter. Die paar dagen langer zullen we ook

wel doorkomen. Het was anders wel een beetje vreemd voor me, nu hij zoolang

achter elkaar thuis was geweest; behalve een enkel dagje naar Soé, twee dagen

naar Toboe en twee dagen Pene-Soé, is hij toch vier maanden achter elkaar thuis

geweest. En dan weet je haast niet beter meer of het hoort zoo. Gelukkig is de

reis van drie weken nog ver in ’t verschiet, hij maakt nu eerst nog twee of drie

kleine reizen, met telkens een week er tusschen in thuis, dus ik kan er weer

langzaamaan aan gewennen. Toch zou het heerlijk zijn als het ressort zoo was,

dat hij nooit langer dan 8 dagen achter elkaar van huis behoefde. Maar zoover

zal het wel nooit komen. Eigenlijk moest dit ressort in tweeën gedeeld worden.

Dan zou je veel intenser kunnen werken en de goeroe’s ook meer onder je

invloed kunnen hebben voortdurend. En zou al die narigheid met die heeren

waarschijnlijk een beetje minder worden. 

[Piet heeft voorgesteld de Inlands leraar van Pene, die net veertien dagen gevangenis-
straf gehad heeft, naar Ambon terug te sturen en te vervangen door een abituriënt van
de STOVIL.] 

271 J. Mooij; 1868-1939; 1898 predikant te Soemenep (Java); 1900 te Ambon; 1903 te Soe-
rakarta (Java); 1910 te Mr. Cornelis (Java); 1911 te Soerabaja (Java); 1912 te Soerakarta
(Java); 1915 te Soekaboemi (Java); 1921 te Batavia, ter beschikking van het Kerkbestuur
voor het schrijven van een Indische kerkgeschiedenis; 1925 lid Kerkbestuur; 1931 eervol
ontslag en gepens.
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[Piet:]

– – – 

Zooals Jet U schreef ben ik pas thuis. Donderdagmorgen 27 Mrt van de dienst-

reis Nefokoko, Nifoe. Daar ik van het eerste Tim. paar dat een Christelijk

huwelijk sloot in mijn ressort een kiekje gemaakt heb, hoopen we in den

volgenden brief een afdrukje te sturen, mits het gelukt is. De inzegening heb ik

geheel in ’t Tim. geleid, ook het formulier verkort in Tim. neergeschreven. Na

afloop kwam eerst de oude temoekoen me bedanken. Ofschoon zelf nog niet

gedoopt, voelde hij dat z’n kinderen nu op den rechten weg van Oesef Neno

stonden en God over hen waakte, opdat hun hart trouw zou blijven. ’s Middags

zaten we te praten met de z.g. “Atoni Mnasi” of de “oudsten” van het volk over

hun vroegere toestanden, hun daden, toen de Compeni pas kwam e.d. Opeens

kwam een temoekoen uit den hoek en zeide: “Zooals U vanmorgen van het

huwelijk sprak, dat is recht uit mijn hart, voel ik dat [– – –]  wij dat ook272

geweten moeten hebben, maar reeds lang hebben we d[– – –]  Oesef Neno273

verlaten en daarom gaat het verkeerd met ons.” Onverwachts spontaan kwam

dat er uit en daarom trof het mij juist zoo, want de eenvoud waarmee dat

gevoelen geuit werd, kenmerkte z’n echtheid. Ondanks het bezwaarde hart

waarmee ik op reis ging, heb ik met zegen gearbeid en is mij die innerlijke rust

geschonken, die onmisbaar is voor den arbeid in dienst van onzen Heiland. –

– – 

26. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, dinsdag 8 April 1924

– – – 

Vader, U vroeg wat we al zoo aten en hoe we onze maaltijden verdeelden. Ik

zal U even vertellen hoe het hier toegaat.

‘s Morgens ± half acht ontbijten we: een bord havermout (per blik te koop in

Koepang), wittebrood (eigen gebakken, tarwebloem koopen we per zak in

Koepang, komt uit Australië), melk, eieren, thee, vruchten, (wat het seizoen

oplevert).

10 à 11 uur een kopje koffie (eigen gebrande Timor koffie, erg lekker, bij

gelegenheid zullen we eens wat sturen).

12 ½ à 1 uur middagmaal: aardappelen, vleesch, groenten. Vroeger altijd soep,

maar er wordt nu de Europeanen weg zijn bijna nooit meer geslacht, alleen

ongeveer ± 1 x per week een varken in de kampong Tjina. Dus zijn we nu wat

minder royaal, eten meestal 2 dagen varkensvleesch, een paar dagen uitgebraden

spek (zelf gerookt) met of zonder eieren (bij wijze van spiegelei met ham), eigen

272 Onleesbaar wegens beschadiging van het papier.
273 Onleesbaar wegens beschadiging van het papier. Voorstel bewerker: “... we de weg van

Oesef Neno ...”
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gerookt rookvleesch van karbouwen, bij wijze van ham, met botersaus, smaakt

heel goed bij andijvie en sla; en meestal eens per week een kip, als we ze kunnen

koopen, want onze legkippen slachten we liefst niet. Af en toe eten we eens

rijsttafel, vooral in den tijd dat we veel tomaten hebben. Dan eten we rijst met

gebraden tomaten, kroepoek, komkommer, groenten, gebakken uitjes en vleesch

of kip. Of we eten nasi goreng = gekookte rijst die vervolgens met varkensvet

wordt gebakken en waar soja doorheen gaat en gebakken uien, eierstruif en

rookvleesch of kleine stukjes kip. Erg lekker en buitengewoon voedzaam. – –

– Ziedaar onze hoofdmaaltijd, soms eten we wat toe: rijstkoekjes, pudding etc.

en natuurlijk weer fruit na.

Om ± 5 uur drinken we thee, soms met een beschuitje (Verkade’s in blikken te

koop), soms eigengebakken koekjes of koekjes uit blik, zooals frou-frou,

speculaas, alles Holl. fabrikaat, soms niets, want we zijn ook wel eens zuinig.

7 uur à 7½ avondeten: als er is: soep, anders warm hapje van ’s middags, brood

met rookvleesch, kaas (uit blik) of omelet, of eieren, wat er is, vruchten. Ziedaar

ons menu van den dag. De kinderen eten ’s morgens en ’s avonds djagoeng en

’s middags rijst. Rijst koopen we in Koepang per pikol = 60 kg. Komt meestal

van de andere Soenda eil. of Java, ik weet niet precies van waar. Kunnen we hier

padi krijgen (er zijn wel droge rijstvelden hier en men is nu ook begonnen met

sawah’s, maar dat gaat niet erg goed) dan koopen we dat en stampen de kinderen

het. Het is veel voordeeliger, maar geeft veel werk en lang niet alle padi is goed.

Sommige heeft erg veel leege korrels en dan is het weer erg onvoordeelig.

Aardappelen verbouwen we gedeeltelijk zelf, gedeeltelijk koopen we ze, ik denk

dat ze op z’n Holl. gerekend ongeveer ƒ 10 à f 12 het mud zijn.

En nu zullen we dit huishoudelijk of liever eetpraatje maar sluiten. U ziet, dat

we alles volop hebben en nergens over te klagen hebben en we verder alle luxe

artikelen in blik kunnen koopen, evenals in Holl.: koekjes, zalm, sardines, kaas,

vruchten op water, groenten enz. enz. Piet las juist het bovenstaande en vond

dat U een erg royale indruk zou krijgen van onze huishouding en hij vindt het

toch eigenlijk maar zuinigjes! – – – 

27. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Koepang, maan-

dag 21 juli 1924

Van 10 tot 16 juli is te Koepang de conferentie van hulppredikers gehouden.

– – – 

De Conferentie is goed verloopen, dank zij de aanwezigheid van den “gecommit-

teerde” zoals Ds. van den Wijngaard hem steeds noemt. Maar zonder Ds. Mooy

waren ze waarschijnlijk nog bezig, want Ds. van den Wijngaard is geen man van

afhandelen. Die praat zelf maar en steeds buiten de zaak die behandeld wordt
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om. Hoe dat een volgend jaar gaan moet is onbegrijpelijk. We vreezen dat alles

dan wel in het honderd zal loopen. Als Ds. van den Wijngaard hier dan tenmin-

ste nog is. Ik geloof niet dat Ds. Mooy een erg gunstig rapport over hem zal

geven. We hebben de beide heeren hier nogal eens een avondje samen gehad,

maar het was vermakelijk te zien hoe Ds. Mooy zijn collega bekeek, als deze

zijn onmogelijke verhalen over doopen enz. opdischte. Ik geloof dat Ds. van den

Wijngaard erg overdrijft expres, met een zekere jongensachtige onverschillig-

heid: het kan me niets schelen wat je van me denkt. Maar het lijkt ons erg dom

van hem, want hij staat toch al niet zoo in aanzien en ik denk dat Ds. Mooy het

Kerkbestuur wel met zijn verhalen zal vermaken. Het is heelemaal geen man om

als leider van ’t Zendingswerk op te treden. Het beste zal zijn, dat hij gewoon

een predikantsplaats op Java krijgt, waar hij alleen zijn herderlijk ambt heeft te

vervullen. Hoewel preeken ook zijn fort niet is. De wonderlijkste teksten

gebruikt hij. Bij zijn afscheid van Banda sprak hij over: het einde is beter dan

’t begin.  Ds. Mooy heeft hem er heel wat mee geplaagd. Met Paschen hield274

hij een preek over Toetankamon voor drie kwart, met aan ’t slot de tegenstelling:

de opstanding van den Heer. Wonderlijk, eigenlijk ergerlijk moet het geweest

zijn. Gisteren hoorden we hem ook. Hij sprak over Daniël, die open vensters

tegen Jeruzalem had en driemaal daags bad.  Hij had wel wonderlijke uitdruk-275

kingen soms, maar ’t was toch niet al te gek. Wel vond ik, dat het als droog zand

aan elkaar hing. Vorige week hoorden we weer eens een goede preek, na bijna

twee jaar kunnen we wel zeggen. Ds. Mooy sprak over: Wij hebben hier geen

blijvende stad, maar zoeken de toekomende.  We hebben er beiden veel aan276

gehad. Je waardeert het hier ook veel meer dan in Holland, nu je maar zoo’n

enkele keer in de gelegenheid bent iets te hooren. Het is een reuzen contrast, die

twee dominé’s, de een op en top de dominé, de ander niets van een dominé.

Woensdag vertrekt hij naar Batavia, is zijn inspectiereis volbracht. Het lijkt me

heel vruchtbaar te zijn geweest, naar wat je zoo van hem hoort. Hij heeft ook

bijna alle hulppredikers op hun standplaatsen opgezocht, vooral in ’t Ambon-

sche, hier kon het niet en sprak hij ze toch allemaal op de conferentie. Hij heeft

nog een tochtje per auto naar Tjamplong gemaakt met Ds. en Frits van de

Wetering om een indruk van Timor te krijgen, enkele goeroe’s ondervraagd, een

Timoreesche woning bezichtigd, zoodat hij toch iets gezien heeft van de toestand

hier. Hij vertrekt met dezelfde boot terug naar Roti, dan volgen wij den volgen-

den morgen en is alles dan weer tot zijn gewone rust teruggekeerd, alleen

Geerdink  blijft nog tot 3 Aug., daar zijn boot dan pas gaat. We hebben hem277

nog geïnviteerd om een weekje mee naar boven te gaan, maar hij vond er te veel

bezwaren aan verbonden en na rijp beraad bedankte hij voor de invitatie. Voor

274 Pred. 7: 8.
275 Dan. 6: 11.
276 Hebr. 13: 14.
277 L. Geerdink (zo.); geb. 1887; 1915 tijd. hulpprediker te Koepang; 1916 hulpprediker te

Kapan; 1916 te Wonreli; 1925 te Toeal; 1928 te Toeal/Dobo; 1931 te Toeal.
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Mien  is het een heele drukke tijd geweest en nog. Steeds weer de heele bende278

op visite, ons te logeeren. Sjioen  en Geerdink elken dag aan tafel, de dominé’s279

eenige malen ten eten. Donderdagavond een heel dinertje met alle conferentiele-

den, dat heel aardig was en keurig verzorgd. Ze zijn werkelijk erg gastvrij en

behulpzaam. Het eenig jammere is, dat ze er zich ook wel van bewust zijn,

geloof ik, en dat hindert ons altijd een klein beetje. Maar wie is er volmaakt? 

Gisteren avond was de inzegening der geslaagde leerlingen tot Inl. leeraar. Frits

sprak over Joh. 15: 16. Aangezien het natuurlijk in preek-hoogmaleisch was,

kon ik het niet heelemaal volgen, maar Piet vond het heel goed. Het was een

heele plechtigheid. De kerk stampvol, het is een groote Maleische gemeente hier.

Toch mis je hier die wijdingsstemming die je in Holland bij dergelijke gelegen-

heden voelt. Ook de jongelui zelf voelen geloof ik niet zoo de ernst van het uur,

maar meer de gewichtigheid van hun zwarte pakjes, waarin ze gestoken zijn.

Twee der nieuwelingen komen in het Kapansche, een in Pene, een op Niki-Niki.

Het heerlijk portret van Niki-Niki raken we gelukkig kwijt. Daar heeft Piet ook

al heel wat verdriet van gehad. We zullen hopen dat het met deze jongelui goed

zal gaan. Het is jammer dat ze nog niet verloofd zijn en dus voorloopig nog geen

njora meebrengen, vooral voor Pene is dat een groot bezwaar. We zullen hopen

dat ze maar gauw een goede wederhelft vinden. Voor hen zelf is het ook veel

beter, zelfs de besten staan op dat gebied niet erg stevig in hun schoenen en er

zijn al heel wat perkara’s dienaangaande. We krijgen nog een paar andere,

zoodat er weer een heel nieuw stelletje goeroe’s optreedt. Overplaatsing en

veranderingen nemen geen einde onder die heeren. 

We zijn blij dat we weer naar eigen haard teruggaan en zouden niet begeeren

op Koepang te wonen. Het is ons boven heel wat rustiger en vrijer. Of we echter

mettertijd toch niet naar SoE zullen verhuizen is nog niet heel zeker. Er zijn n.l.

door Ds. Mooy op de conferentie voorstellen gedaan voor een aparte goeroe

djoema’at opleiding. Ik schreef meen ik reeds een vorig maal dat men de eischen

voor Inl. leeraar wil verhoogen en het getal dan wat inkrimpen. Onder die Inl.

leeraar en naast hen zouden dan goeroe-djoema’ats werken, speciaal landslui,

die hulponderwijzersexamen moesten hebben en een tweejarige opleiding goeroe

djoema’at, door iedere hulpprediker afzonderlijk. Aangezien de opleiding voor

hulpacte door een hoofdonderwijzer moet geschieden, kan dit alleen gebeuren

in SoE, waar een nieuwe gouvernementsschool komt. Gaan dus deze plannen

door, dan zullen we binnen een paar jaar wel naar SoE moeten verhuizen, wil

Piet de opleiding tot goeroe djoema’at ter hand nemen.

278 Mien van de Wetering. 
279 J. Sjioen; 1921-ca 1933 hulpprediker te Baä (Rote), daarna diaken te Koepang. Sjioen

was tevens hoofdredacteur van het christelijke blad Masehi-Timor, dat echter medio jaren
dertig werd opgeheven. In 1939 werd een nieuw kerkelijk blad opgericht, Soeloeh Indjil,
met als hoofdredacteur Indisch predikant De Rooy. Na hem werd Locher hoofdredacteur.
Het blad was bestemd voor de goeroes in de residentie, doch ook gemeenteleden waren
erop geabonneerd. Locher, “Nota”, 34.
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De eischen tot toelating aan de school voor Inl. leeraar worden nu verzwaard.

Zoodoende kon helaas Nico ook niet in aanmerking komen. Het is erg jammer

en het zal een heele teleurstelling voor hem zijn. Ik ben werkelijk benieuwd hoe

hij het op zal nemen. Misschien dat hij nu nog een volgend jaar er kan komen,

maar we hebben er niet veel fiducie in. Het beste zal zijn dat hij dan maar goeroe

djoema’at wordt mettertijd. – – – 

[Piet:] 

Dienstzaken hebben mij in beslag genomen, het verlangen om op verschillende

van Uw hartelijke brieven uitvoerig in te gaan kan ik helaas nu niet bevredigen,

er moet nog veel gedaan worden. We hebben een mooie conferentie gehad in

’t belang van ons werk. Het Kerkbestuur gaat geheel in de richting van een

psychologische arbeidwijze en Ds. Mooy heeft raadgevingen en voorstellen

gedaan, die mij verrasten en mij deden zien, dat ik, onbewust van de gedachten

die bij het Kerkbestuur leven, reeds gewerkt heb in den geest en volgens het

verlangen daarvan. Ook ben ik aangemoedigd om mij verder in de landstaal in

te werken en voorloopig ried Ds. Mooy mij aan de Hollandsche weergave van

Bijbelsche verhalen die ik in Timoreesche vorm en taal had gegoten voor het

Protestantenblad in te zenden. Natuurlijk is dat tenslotte bijzaak, maar groote

hoofdzaak en bron van innerlijke blijdschap is het mij, dat ik straks aan de

Timoreezen zal mogen geven in hun taal een blijvende schat van bijbelsche i.e.

Evangelische waarheden in den vorm van gedrukte Timoreesche bijbelsche

verhalen en liturgische formulieren, deze laatste natuurlijk in zeer eenvoudigen

voor Timoreezen bevattelijken trant. U kunt U niet voorstellen, hoe dankbaar

we gestemd zijn, want God waakt kennelijk en wonderbaar over ons en den

arbeid, dien Hij ons gaf en die ons zeer lief is. Gisteren sprak Frits over: Gij hebt

mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren.  Daarbij raakte hij even aan280

de gedachte der genade, dat God ons, dat de Heiland ons kiest voor Hem en Zijn

werk. Maar vol stille innerlijke verwondering en ontroering hebben wij, Jet en

ik, in de voorbijgegane dagen van strijd en beproeving gevoeld: Ondanks alles

– de Heer wil ons gebruiken en Zijn werk mogen wij doen. En we verblijden

ons met een niet uit te spreken blijdschap, dat we het doen mogen. Op allerlei

manieren heeft de Heer tot ons gesproken en voelden wij, hoe de keuze der

onderwerpen en de behandeling ervan stille vingerwijzigingen Gods waren om

ons geloof te sterken en ons aan te sporen, om hart en ziel hem geheel toe te

vertrouwen, hoe dan ook menschen of men over ons mogen of moge oordeelen.

Jet en ik hebben goede dagen doorleefd en sterker dan ooit beseft, dat we zijn

één in geloof en één in liefde tot den arbeid, al weten we dat we in alles zijn

tekort gekomen. Frits en Mien zijn heel hartelijk, maar voorloopig blijft de

aanraking nog beperkt tot een zekere oppervlakkige vriendschap; een basis, die

dieper contact mogelijk maakt, ontbreekt nog. Frits en ik zijn menschen van

280 Joh. 15: 16.
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innerlijk geheel verschillende geestesstructuur. Frits behoort tot het zelfbewuste

en zelfvoldane type, is daarbij een handig politicus – mij kent U, en U weet dat

ik altijd een groot tekort zie bij mijzelf – en het woord van Paulus: werkt Uzelfs

zaligheid met vreeze en beven,  een grondstemming teekent, die mij uit het hart281

gegrepen is vooral wat het slot van dien diep ernstigen zin betreft. Tusschen

Mien en Jet is eveneens een sprekend verschil. Mien is voornaamdoend en sterk

beïnvloed door de Koepangsche omgeving van grootdoenerij. Jet eenvoudig en

afkerig van alle affectie. Mien dus in beslag genomen door het uiterlijke, zorg

voor toiletten enz. Jet een gepaste, maar beperkte aandacht daarvoor, overeen-

komstig haar drang naar waarheid, echtheid in woord en daad. Die tegenstelling

komt eveneens duidelijk uit. Daar we ieder ons eigen karakter bewaren, blijft

er steeds een zekere gereserveerdheid. Het gaat dus goed, maar we steken nooit

af naar de diepte. Het is ons intusschen al duidelijk geworden, dat Geerdink

beter bij ons past, wat gemoedshouding betreft, en met hem heb ik al eens dat

innerlijk contact gehad, waaraan je als Christenen vooral in den vreemde

behoefte gevoelt. We hopen, dat ze samen eens op Kapan komen logeeren,

misschien het volgend jaar. – – – 

28. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, maandag 1 september 1924

– – – 

Van 22 tot 29 Aug. hebben wij de dominee en Frits van de Wetering bij ons

gehad. Ds. kwam z.g. in dienst en had zoodoende bijna gratis vervoer, en Frits

kon meerijden, maar in werkelijkheid heeft hij weinig dienstzaken behandeld

en ook maar een weekje vacantie genomen. Ze konden heelemaal tot Kapan met

de auto komen, daar de weg pas gemaakt was en de bruggen hersteld door den

Radja, daar deze binnenkort een auto zal koopen. Anders zou het heusch niet

gebeurd zijn. Aan ’t allerlaatste stuk tenminste vanaf het kruispunt naar Adjo-

baki is niets gedaan en zal ook wel niet gedaan worden. Maar soedah, het is

tenminste nu weer mogelijk tot Kapan per auto te komen, al zullen we er niet

veel gebruik van maken, want het is en blijft een dure geschiedenis. Ik denk dat

we den dominé ook niet te zien gekregen hadden, als de tocht niet per auto

gemaakt had kunnen worden. We hebben een gezellig weekje gehad, er is heel

wat gepraat en gelachen. De dominé is onuitputtelijk in het verhalen vertellen

en moppen tappen, lang niet altijd geestig, maar hij lacht zelf het hardst en je

moet wel mee doen. Hij heeft heel wat avonturen beleefd en het wordt met de

noodige jus verteld. Hij is wel origineel en kan soms geestig uit den hoek

komen, dat moet gezegd. Maar er is heel weinig domineesachtigs aan hem, en

wat de geestelijke kant van het werk aangaat heb je weinig meeleven van hem

te verwachten. Steun en raad kun je hierin heelemaal niet bij hem krijgen.

281 Fil. 2: 12.
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Maleisch spreekt hij buitengewoon slecht. We zijn nog met z’n allen op visite

geweest bij goeroe Adoe,  maar het was vermakelijk hem te hooren. Driekwart282

van de tijd heeft hij met mij Hollandsch gepraat en het gesprek overgelaten aan

de twee andere heeren. Verder zijn ze nog een middag naar Bosen geweest voor

een bijeenkomst, maar toen ben ik niet mee geweest, dus ik weet niet hoe hij

zich toen gedragen heeft. Ook zijn ze naar de Njonja Radja geweest, hebben de

school bezichtigd, die ter eere [van het bezoek] wel aardig versierd was en

verder de dagen zittend doorgebracht, meest lezend en pratend en rookend,

voorzoover het dominé en Frits betreft. We hebben die geheele week heel goed

weer gehad en hebben voortdurend buiten gezeten. De beide heeren genoten van

de kou, want zoo vonden zij het nog, al hadden ze het niet koud. We vonden het

erg vroolijk en aardig, maar vinden het nu toch ook weer erg prettig en rustig

dat ze weg zijn. Je kunt merken, dat wij die drukke conversatie niet meer

gewend zijn, want het was op den duur erg vermoeiend. Toch is het erg goed

zoo van tijd tot tijd eens gasten te hebben en je wat in te spannen, je raakt anders

te veel verrimboe’t. Je dekt weer eens met je goede spullen, je eten wordt extra

verzorgd, de tafelbediening is weer in orde, allen zetten hun beste beentje voor.

Als je alleen bent of met z’n tweeën, kom je zoo langzamerhand tot het: laat

maar waaien-systeem. Je kunt het touwtje ook niet altijd gespannen hebben,

vooral niet bij inlanders. Nu moeten ze allemaal weer een weekje spijbelen om

te bekomen van het harde werken. Als er geen gasten zijn, komt het er niet zoo

op aan, dat is ook hun gedachte. Schreef ik U reeds dat Clasina  ons toch heeft283

verlaten? We hadden niet gedacht, dat haar hart nog zoo naar de kampong trok,

maar het schijnt meer geweest te zijn dan ze ons liet merken. De kinderen hier

zeggen, dat de familie in de kampong toovermiddelen (zoo zouden wij ze

noemen) gebruikt heeft om haar hart van ons af te trekken. Het spijt ons erg,

voor het kind is het jammer, ik denk dat ze wel spoedig uitgehuwelijkt zal

worden. Ze beweerde van niet en zei ook alleen maar met een Serani te willen

trouwen, maar als puntje bij paaltje komt vreesch ik dat ze wel voor de over-

macht van de familie, die allemaal heidenen zijn, zal bezwijken. We meenden

haar zoo’n beetje te kennen, maar zijn achteraf toch tot de conclusie gekomen,

dat het niet zoo was. Ze zijn heel moeilijk te doorgronden, dat hebben we al

gemerkt. Je denkt dat je ze kent en hun vertrouwen hebt en per slot van rekening

blijkt het heelemaal niet zoo te zijn. We zullen het beste er van hopen wat

Clasina betreft. 

We hebben nu de kleine Ruth teruggekregen. U herinnert zich misschien nog

dat die ons verleden jaar Dec. verlaten heeft, willende ook liever tot haar

kampoeng terugkeeren. Daarna zijn er allerlei verhalen rondgegaan over haar,

door een lasterlijke stiefmoeder uitgestrooid, die niet waar zijn gebleken. Ze is

erg ziek geweest, daarna weer geregeld Zondags naar de kerk gekomen en het

282 D. Adoe was Inlands leraar te Kapan. Hij was afkomstig van Savoe.
283 Een der anak piara van Piet en Jet Middelkoop.
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leek ons, dat zij wel spijt had van haar heengaan. Dus toen Clasina verdween,

vroegen we haar of ze misschien terug wilde komen en ze zei ja. Sinds een week

is ze nu weer bij ons en tot nu toe is ze heel geschikt en schijnt werkelijk haar

leven te willen verbeteren.

Gisteren hebben we de Koninginnedag feestelijk herdacht. De kinderen hadden

de school weer versierd. ’s Morgens was er een aardige opkomst in de kerk, ’s

middags hadden we feest met de schoolkinderen en ’s avonds met de groote

menschen. We hebben het wel op Zondag moeten houden om de menschen te

krijgen. Want als ze ’s morgens in de kerk geweest waren en terug zouden gaan,

was er geen kans dat ze den volgenden dag weer zouden komen. Nu woonden

ze het feest der kinderen bij en vonden dat erg leuk. De jongens deden zakloo-

pen, loopen met gebonden beenen en nog een spel. De meisjes liepen met eieren

en deden nog een paar inheemsche spelletjes, niet zoo bekend bij ons Hollan-

ders. De winnaars kregen een kleine prijs: een zakdoek, een potlood, zeep of talk

(het laatste zeer geliefd bij Tim. meisjes om hun vel wit te maken). Ze hebben,

geloof ik, wel pleizier gehad. ’s Avonds was het weer feest als verleden jaar. De

goeroe’s en njora’s hebben zich flink geweerd en we gelooven dat over het

algemeen de menschen wel tevreden waren. Achteraf hoorden we van den

goeroe dat er ontevredenen geweest waren, die beweerden niet genoeg vleesch

gekregen te hebben en heelemaal geen sopi (inlandsche jenever) gekregen te

hebben.

Een feest zonder sopi is geen feest, vinden ze. Daarom is het goed dat ze leren

om zonder sopi feest te vieren, we kunnen het hen niet geven, dronkenschap en

aanverwante zonden zijn meestal het gevolg van zoo’n feest. Maar eer dat de

menschen zoover zijn, dat ze ons gevoelen deelen, zullen er nog wel vele feesten

gevierd worden met de geliefkoosde drank. We zullen maar eens afwachten hoe

het een volgend keer verloopt, of er vele menschen weg blijven of dat het zich

maar tot een enkele ontevredene bepaalt. Ook hier blijkt alweer dat de menschen

ondoorgrondelijk zijn, want ze hadden ons de indruk gegeven dat ze tevreden

en in hun schik waren, waarover we ons al erg verheugd hadden. – – – 

29. Jet aan haar ouders, Kapan, maandag 29 september 1924

 
[Piet is op reis naar Amanoeban, hoopt op 11 oktober thuis te komen. Onze huisjongen
Simon zorgt voor de groentetuin.] 

De tweede gebeurtenis verleden week was de komst van den nieuwen Con-

troleur  op Kapan, helaas in verband met een tragische gebeurtenis. Maandag284

’s middags n.l. kreeg Piet een bericht van den goeroe Nifoe, dat daar in den

nacht van Zaterdag op Zondag een heele familie vermoord was, 5 menschen en

284 Zie voetnoot 266.
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4 kinderen. Verschrikkelijk, niet waar. Die familie ging voor rijk door onder de

Timoreezen en inderdaad hebben de moordenaars ook geld en sieraden mee

genomen. Het zijn waarschijnlijk menschen uit het Tjamplongsche, een streek

die vroeger in den tijd dat er nog gesneld werd, reeds bekend stond als sluip-

moordenaars opleverend. Alles in Molo: Radja, fettoren, temoekoens was naar

de paardenrennen in Noilmoeti, wat die kerels natuurlijk wisten en zoo hun slag

hebben geslagen. Dus wendde de goeroe met zijn bericht zich tot Piet. Piet is

dadelijk naar Adjobaki gegaan, om de Contr. op te bellen die ook bij de rennen

was, maar juist deze was vertrokken. Toen heeft hij hem direct een fonogram

nagezonden, met dit gevolg dat de Controleur den volgenden middag om 5 uur

op Kapan verscheen en een patrouille soldaten reeds naar Nifoe gestuurd had.

Nu kwam hij met den Radja afspreken en bij Piet nader informereeren. De Radja

kwam ’s avonds pas om 12 uur, had zich niet zoo gehaast blijkbaar als de

Controleur, die de kortste weg niet wetend, via SoE gekomen was, terwijl de

radja recht-toe recht-aan kon gaan. Maar de Radja voelt natuurlijk weinig voor

zijn volk, dat blijkt hier al weer uit. Den volgenden dag trok de Radja echter

vroeg reeds naar Nifoe om de zaak te onderzoeken en bleef de Controleur hier

om een beetje uit te blazen. Hij had de vorigen nacht teroes doorgereden.

Zoodoende hadden wij hem ’s middags en ’s avonds te eten. Hij lijkt ons een

prettig mensch, veel natuurlijker en menschelijker dan v.d. Waals, al is hij een

echt militair in zijn opvattingen. We zullen nu maar hopen, dat we niet weer

teleurgesteld worden in onze verwachting. De eerste indruk was erg prettig. Hij

is getrouwd en heeft een kind, een meisje van 4 jaar, dat ook op SoE is, wel iets

bijzonders, zoo’n meisje in de rimboe. Het komt niet veel voor. 

Den dag daarop ging ook de Contr. naar Nifoe, maar is volgens berichten

halverwege teruggekeerd, daar hij zich ziek voelde. U begrijpt dat deze gebeur-

tenis heel wat beroering verwekt heeft. Temeer daar er gelijktijdig door anderen

en op andere plaatsen en om andere oorzaken ook nog moorden gepleegd zijn,

n.l. bij Nefokoko een temoekoen, door zijn eigen menschen die weigerden om

weer voor den Radja te werken, toen hij ze via den temoekoen opriep, en in

Poet’ain ook nog een temoekoen. Het blijkt uit alles, dat de gemoederen niet zoo

rustig zijn, het is goed dat de militairen weldra komen. We gelooven dat de

Radja veel op zijn geweten heeft: 1  dat uit andere landschappen menschene

kunnen komen moorden, omdat hij steeds alle temoekoens uit hun dorpen haalt,

met de weer noodige aanhang Atoni’s om met hem te feesten of voor hem te

werken zoodat er geen toezicht en bescherming is voor de achterblijvenden; 2e

brengt hij de menschen in opstand door ze voortdurend voor hem te laten

werken, zodat ze ook nu weer bijna geen tijd hebben om hun tuinen te maken.

Misschien zal nu op een andere wijze dan Piet eerst gedacht en gehoopt had,

toch zijn heerschappij ten einde komen, maar met menschenoffers, helaas. We

wachten af, op Gods tijd en wijze zal er wel een einde aan komen. Van de moord

hebben we niets meer gehoord, de daders zullen nog wel niet gepakt zijn.
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Gelukkig zijn er nog drie kinderen ontkomen (die zich verstopt hebben onder

de bale² en door de kerels niet zijn opgemerkt zoodat ze konden ontkomen) en

die hebben de kerels gezien en kunnen dus nog als getuigen optreden. Deze

nieuwe Controleur begint zijn nieuwe loopbaan niet onder prettige omstandighe-

den, maar hij is wel wat gewend, heeft jaren in Borneo en Atjeh gezeten, dus

weet er van mee te spreken. – – – 

30. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 10 oktober 1924

– – – 

Gister kwam ik van dienstreis thuis en dan heb ik na zoo’n zwerftocht – deze

duurde ongeveer 14 dagen – behoefte aan rust. – – – Zooals U wel kunt raden,

heb ik mijn dienstreizen zoo ingericht, dat ik 19 Oct.  thuis ben. Kort daarna,285

20 of 21 Oct. zal ik dan mijn laatste groote dienstreis moeten gaan maken, n.l.

door Amanatoen. die minstens 15 dagen duren moet, dan nog een van 4 dagen

bij leven en welzijn. Lukt dit, dan ben ik ondanks allen tegenspoed dit jaar toch

mijn ressort twee maal rondgekomen. 

Ook deze dienstreis heb ik allerlei aanteekeningen in het Timoreesch gemaakt,

die voor mij veel waarde hebben, in de eerste plaats door de vorderingen aldus

gemaakt in de kennis der landstaal, de kijk die ze openen op gedachtenwereld

en gewoonten der Atoni’s. Aangezien ik van Nefokoko ziek thuiskwam, heb ik

U nog niet verteld, dat ik daar het doodenfeest, gegeven door den ouden temoe-

koen Oli Mnasi wegens het overlijden van zijn vrouw, bijwoonde. Het maakte

diepen indruk op mij toen dien avond, staande aan het hoofd van de tafel,

waaraan de genoodigden reeds aanzaten, den ouden mafefa van Noenbēna te

zien staan, die daar in hartstochtelijk rythmisch Timoreesch, in een soort

geheimtaal gesproken in de richting, die door de dragers van het lijk een maand

te voren werd ingeslagen, een reis-wel aan den overledene toe wenscht, zegt dat

alles hem of haar meegegeven is. Dat Oesif Neno hem (haar) opgeroepen heeft,

dat hij (zij) nu gaan moet zonder terug te willen keeren tot de levenden. Ondanks

het feit, dat er veel duisters in is, blijft het verheffend te zien den ernst, die zij

maken met hun vrees voor den dood, voor zijn macht. Je voelt hoe in deze rythe

de huivering voor het groote mysterie van den dood doortrilt in deze taal, een

imperatief gebed om voorbij te gaan aan de achterblijvenden. Toen ik daar stond

te luisteren, mij inspannende zooveel mogelijk te verstaan, toen ik dat koor

achter den mafefa staande, telkens hèt woord, waarom het in elken zin ging,

hoorde herhalen, voelde ik het verlangen in mij opkomen om aan dat heidens

gebruik een Christelijken inhoud te kunnen geven. Wel is het een bezwaar, dat

die oude mafefa uit vrees en dus gewoonte veel sopi timoer dronk voor hij zijn

coryphee-plaats ging vervullen, maar wanneer door de Evangelieprediking de

285 De verjaardag van Jet Middelkoop.
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vrees te niet gedaan is, dan kan bij elk doodenfeest in dezen vorm een heerlijke

hechte Evangelieprediking in dezen vorm worden gegoten, een vast formulier,

waarbij de eeuwige kracht en heerlijkheid van het Evangelie als eenige troost,

beide in leven en in sterven, zal zoeken in te dringen in de zielen der menschen.

Dat kan en zoo God in Zijn genade mij daartoe gebruiken wil, dan zullen de

Atoni’s het krijgen, hun tot een eeuwigen zegen door de genade van Christus.

Wat mij diep trof was dat juist op deze laatste dienstreis toen ik aanteekeningen

makend van het gebruik om een pasgeboren kind voor ’t eerst buiten te brengen,

door Maboi, de “wijkbroeder” van den Inl. leeraar Ofoe mij gevraagd werd:

“Mijnheer kunnen wij Atoni Serani niet ons ‘natoin’ (in Molo zegt men ‘asan’,

in de Moetih’s streek ‘abasan’) d.w.z. ons ‘reis-wel’ formulier voor de overlede-

nen hebben”. Of ’s mans belangstelling gewekt was door het feit, dat ik alle

mededeelingen woordelijk in ’t Timoreesch opschreef en om zeker te zijn

herhaaldelijk nog voorlas om te weten of woord en nadruk goed gehoord waren,

of hij voelde dat ik hun adat ernstig nam en niet belachelijk vond of maakte, ik

weet het niet, maar zijn vraag verraste mij en met een vol hart antwoordde ik:

“Kijk, dat is nu juist, wat ik zoek en daarbij moet jij mij helpen”. Daarna spraken

wij af, dat de Inl. leeraar al zijn mededeelingen daaromtrent zal opschrijven, ook

zal hij nog naar Kapan komen en dan zal hij vertellen en ik opschrijven. Dien

dag was ik reeds te moe om daarmee te beginnen. 

Te Nefokoko schreef ik het begin op – een ander stuk kreeg ik onlangs te

Kaslioe te pakken, den 17 Sept. ll. Maar een grondige studie van dit onderwerp

is noodig en heeft groote beteekenis voor de Evangelieprediking. Niet dat ik van

de methode alles verwacht, geenszins, doch Paulus werd immers ook den Jooden

een Jood en den Grieken een Griek.

Misschien zult U enigszins kunnen begrijpen dat het reizen zoo vermoeiend is.

Het Timoreesch is mijn moedertaal niet, het heeft een menigte van woord en

lettergreep-wendingen, eigenaardige accenten, ook zaaknamen die geen Hol-

landsch equivalent hebben en dus luisteren, opschrijven, leeren blijft de bood-

schap. Het is mij een oorzaak van grooten dank en blijdschap dat de menschen

mijn Timoreesche toespraken gewoonlijk grootendeels verstaan en goed volgen,

maar het blijkt mij bij het luisteren telkens en telkens dat ik haar (n.l. de Timo-

reesche taal) nog lang en lang niet beheersch. Toch koester ik de hoop, dat ik

als we eenmaal met verlof komen in het Timoreesch zoo thuis ben, dat bijbel-

sche verhalen en het straks genoemde christelijk gevulde “reis-wel” formulier

aan de overledenen, benevens een doop- en huwelijksformulier in ’t Timoreesch,

gesteld in Timoreeschen gedachtentrant en gefundeerd in hun gevoelswereld,

in druk zullen kunnen worden gebracht. Er moet een fundament gelegd worden.

Wat mij te Ofoe nog goed deed, was de ontmoeting met een Chineesche vrouw,

die haar man naar Timor volgde. Hij is geen Christen, maar zij leest elken

morgen en avond in haar Chin. N. Testament, bidt en zingt uit haar gezangbun-

del. Zij spreekt gebrekkig Maleisch, maar het bleek dat zij bij voorkeur het
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Johannes Evangelie en daaruit ’t meest de hoofdstukken 14-17 las. Een wondere

gewaarwording in de rimboe, waar geen der Atoni’s lezen kan, nog veel minder

iets verstaan van die diepzinnige hoofdstukken, een mensch te treffen, waarvan

de oogen schitteren als zij spreekt van het Johannes Evangelie en het Vaderhuis

met de vele woningen, zij het dan ook in gebroken taal, maar met veelzeggend

gebaar. Toen zij hoorde dat er Zondags morgens te Ofoe doop zou zijn, vroeg

zij ook haar kind te mogen laten doopen en dat is zoo geschied. Wilt u gelooven,

dat je op zoo’n moment wenscht Chineesch te kennen, opdat je een mensch die

zich wenscht te uiten over het diepste, het onvergankelijke van het leven, over

de geloofsgemeenschap met den Heer, zoudt kunnen verstaan en antwoorden.

De goeroe, die bij mij was, dacht eerst dat zij Engelsch sprak, maar dat was

helaas niet ’t geval. Toch, het was een wondere ervaring te gevoelen hoe het

Evangelie in alle tongen en door alle natiën beleden wordt. – – – 

31. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, zaterdag 7 november 1924

Gisteren zoo om en bij half twaalf kwam ik, of schoon moe, blij thuis van de

lange rit Niki-Niki - Kapan, die een eind maakte aan m’n voor den tweeden maal

volbrachten reis door Amanatoen. – – – 

In dit seizoen vooral is het reizen vermoeiend, een zwoele onweerstemperatuur

hangt dag aan dag over bergen en dalen. Reeds om negen uur steekt de zon en

begint de hitte je te benauwen. Reeds voor dag en dauw stonden we op. M’n

jongen, nu Simon, reeds om 3 uur om m’n rijst te koken enz.; ik om half vier.

Dan gauw ochtendtoilet gemaakt, gegeten, gepakt, gezadeld en om vijf uur te

paard.

Gisterennacht bijv. nl. de nacht van 5 op 6 Nov. stond ik reeds om even half drie

op, en om even over vieren zaten we te paard. De hemel werd verduisterd,

donkere zware wolken dekten de duizenden hemellichten die anders den

Tropennacht een geheimzinnig wazig schijnsel verleenen. Stapvoets gingen we

onzen weg, de paarden gaan dan snuivend en ruikend voort, vinden zelf hun

weg, dien hun berijder niet kan onderscheiden. Tegen vijven begon een flauwe

schemering, die op de niet beboschte hoogvlakte door welke het begin van den

weg Niki-Niki-Kapan voert, duidelijk waarneembaar was. Enkele onbewolkte

hemelplekken werden van donker nachtblauw nauw merkbaar veranderd in een

vaal flauw blauw, de grauw zwarte zware regenwolken kregen wonder grillige

tinten, de enkele sterrenlichten verbleekten. Een heel vogelenkoor begon ineens,

alsof een onzichtbaar dirigent de openingsmaatslag sloeg, hun veelstemmig

morgenkoor. Een zacht roze rees boven de donkere bergentoppen, een wonder

teere weerschijn daarvan doortintelde de witte nevelen die wazig wit in de dalen

hingen, een huivering voor de majesteit van den nieuw komenden dag vaart door

je leden, met zegevierende kracht schoten de eerste schichten zonnelicht door
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de donkere wolkenhorden en voeren als een eerste lichtjubel door den zoo even

nog nachtzwarten hemelkoepel. De wondere veelheid van lichtschakeeringen,

de geheel eigen gedaante van de bergsilhouetten in dat eerste licht, het besef een

nieuwe dag begint, waarvan je de eerste wording eerbiedig gadeslaat – dat alles

is te machtig om het in woorden te kunnen vatten, het is of het mysterie van den

nieuw wordenden dag ineens in je aan het trillen brengt het gevoel van het

mysterie van heel het menschelijk zijn en worden, niet weer te geven schakee-

ringen van licht en donker worden in den strijd tusschen duisternis en licht. Het

was een wonderbaar grootsche zonsopgang. – – – 

32. P. Middelkoop, “Een conferentievrucht”, Kapan, dinsdag 14 november

1924 

Nog versch ligt ons in het geheugen de laatste Conferentie van Hulppredikers

en de blijdschap, die we in ons voelden, toen de afgevaardigde van het Kerkbe-

stuur Ds. J. Mooij ons het gevoelen van dit HoogEerwaard College te kennen

gaf aangaande de zendingsgedachten, die daar leven over de werkwijze in dit

zendingsressort, prediking in de landstaal, formulieren van doop en huwelijk

eveneens in de moedertaal der eigen bevolking enz. Een krachtige aanmoediging

kregen we om ’t geen in die richting reeds gedaan werd, voort te zetten. En Ds.

Mooy gaf ons in overweging te trachten ook een begrafenisformulier op te

stellen in de landstaal, bijv. in den geest van ’t geen gegeven wordt in deze

materie door het “Book of Common Prayer”, waar in “The order for the burial

of the dead” een rijke, verheven prediking van de verschrikking des doods en

de heerlijkheid der opstanding zich direct tot hart en ziel van ieder ontvankelijk

mensch richt. Doch dit eventueele Timoreesche begrafenisformulier evenals de

andere geheel aan te passen aan Timoreesche adat- en denkgewoonten... Deze

gedachte of liever nog deze wenk trof me; bij iedere Timoreesche begrafenis in

formuliervorm een prediking van den dood die verslonden is tot overwinning

door Jezus Christus, den Heer, dat trok mijn hart en gedachten. Hoe die te

verwerkelijken was me nog niet duidelijk. Het Engelsche formulier bijv. is

wonderschoon, maar veronderstelt een zeer degelijke bijbelkennis en een

Christelijke scholing van het denken. Een eventueel Timoreesch formulier moest

wel heel iets anders worden, gegroeid in een ander klimaat van gedachten, en

toch rijke prediking van opstandingsheerlijkheid. 

Wanneer een gedachte ons eenmaal gegrepen heeft, dan kan ze voorloopig op

den achtergrond gedrongen worden, misschien sluimeren, totdat een of andere

gebeurtenis of waarneming haar ineens in een meer gerijpt stadium doet herle-

ven. Geleerde heeren maakten mij opmerkzaam op die eigenaardigheid van den

menschelijken geest; de juistheid daarvan in te zien viel mij als een voorrecht

in eigen ervaring ten deel.
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Koepang, de Conferentie, de veelheid van indrukken, voor ons die het stille

Kapan gewend zijn, de warmte en innerlijke moeilijkheden, die ons drukten, zij

drongen vanzelf die gedachte op den achtergrond.

Te Kapan teruggekeerd en mijn aanteekeningen der conferentie nalezend, dook

zij weer op, maar geen voedsel vindend voor haar honger, keerde zij tot haar rust

terug.

Op mijn dienstreis over Bidjeli-Toboe-Hoeé Teta naar Nefokoko gaande, kwam

ik daar 16 Aug. aan en daar bevestigde men mij, wat ik pas onlangs terloops

vernam, nl. dat de vrouw van den ouden temoekoen Oli Mnasi was overleden.

Reeds meer dan een maand zat de oude man treurend over het verlies van zijn

vrouw neer. Maar den volgenden dag zou aan dien rouwtijd een einde gemaakt

worden met de daartoe gebruikelijke adat-riten. Men kwam en vroeg mij te

komen. De oude temoekoen is een verstandig man; reeds meermalen had ik

aandachtig zitten luisteren naar zijn van nadenken getuigende gesprekken. Voor

zoover ik als jong hulpprediker kan spreken van vriendschap tegenover zoo’n

grijskop als deze temoekoen, durf ik te zeggen dat hij mijn vriend is. Het bericht

van het overlijden van zijn bijna even oude vrouw, sedert zijn jonge jaren dus

zijn levensgezellin, had mij getroffen en ik verlangde hem te zien en de hand

te drukken.

Dien middag ging ik en bij mijn terugkeer vroeg hij mij den volgenden dag te

komen. Vrijdags ’s middags dan ging ik; onderweg hoorde ik de schoten van

geweren. Bij het huis van den temoekoen gekomen, wees men mij verder den

weg naar de plaats waar zoo even het knallen der schoten klonk.

We kwamen aan een kloof, blijkbaar een oud droog rivierdal met vele rotsblok-

ken en steile rotswanden. Daarin had men vijf karbouwen gejaagd en toen

doodgeschoten; ik zag ze liggen, reeds opengesneden door vele rappe handen,

die vaardig de messen hanteerden. Wat ik dienaangaande later vernam, doet hier

niet terzake.

We keerden terug en eensklaps hoorde ik in de buurt van het graf van de

overledene een coryphee met luider stem in rijthmische taal spreken. Aan het

eind van iedere zin herhaalde een koor een enkel woord daaruit. Voor ik er

aankwam, was de plechtigheid reeds voorbij, ze duurde zeer kort. Men vertelde

mij, dat dit gewoonte is, ’t geen waarschijnlijk juist is.

Toen, de avond begon reeds te vallen, maakten vele handen, druk en ijverig

bezig, een lange tafel van bamboelatten, op den grond gelegd. Daarna werden

palen paarsgewijs in den bodem gestampt en door lengte- en dwarsliggers

verbonden, om vervolgens afgedekt te worden met wit doek. De zon was reeds

ondergegaan, de maan opgekomen; een koude avondwind deed de boomkruinen

ritselend wegelen. De oude temoekoen zat zwijgend op den grond in de achter-

kamer van zijn huis, gehurkt, het bovenlijf naakt, het hoofd met een vaalgrauwe

doek ombonden. Als hij sprak, klonk zijn stem huilerig en gerekt, wat past voor

een man die rouwt over zijn heengegane vrouw, althans volgens de Timoreesche
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adat. Als een jonge boom door den storm geschokt en geslingerd is, wanneer

hij zich ook al diep, diep buigt, toch richt hij zich, als de storm voorbij is, weer

op, maar indien een oude boom voor den stormwind diep buigt, dan raken enkele

wortels los en hij richt zich niet weer geheel op. De oude man treurde en

vreesde, want ook hij is niet jong meer en hij voelt, dat de donkere gedaante van

den dood ook hem wenkt.

Eindelijk was de tafel gereed en ik ging naar buiten. Daar zaten de Atoni’s, bijna

allen in leeftijd gevorderde mannen – de eerste tafel, gerijd te wachten – ze

wachtten ... en ik stond en voelde mee aan die stemming van wachten op iets

dat komen zal.

Het kwam! De oude mafefa van Noenbena, een man wiens oog reeds verdonkerd

is – het stijgen der jaren heeft hem gebracht in de nevelen van zijn levensavond

en zijn tred wankel gemaakt – kwam en stond aan het hoofd van de tafel der

wachtende Atonischaar. Eerst dronk de oude man nog een fiksche teug “sopi”

uit den dop van zijn bamboekoker en toen richtte hij zich fier op, rekte zijn

stramme leden, zette den rechtervoet vooruit, boog het hoofd en lichaam iets

naar achter als een man die tot den aanval zich gordt. Zijn beide handen grepen

naar achter en vatten handen van den drom achter hem staande Atoni’s. Doodstil

was het!

Eensklaps – in hartstochtelijke taal – in het rijthme van den paardengalop – aan

het eind van elken zin lang uithalend, begon de oude mafefa te spreken – neen

te roepen – als een die uitdaagt en afweert, die hartstochtelijk bezweert en

smeekt beide. En telkens – aan het eind van elken zin aangeduid met een lang-

uitgehaalde slotlettergreep herhaalde het achter hem staande koor, dikwijls

vergezeld van een voetstamp, als één stem het belangrijke woord in de pas door

den mafefa uitgestorte woordenvloed.

Met stille verwondering luisterde ik toe en zag dien ouden man, die daar stond

als zag hij zijn vijand den dood in ’t aangezicht – wiens hartstochtelijke taal ten

doel had hem terug te dringen uit het gebied der levenden, waar hij pas z’n prooi

gegrepen had en nu misschien nog rondloerde.

Mij doorvoer de huivering van den ernst, die uit deze rite spreekt. Zij spreken

niet over den dood als een slaap, niet als een vriend – om hun vrees voor dezen

alouden vijand, koning der verschrikking, te verbergen. Daar stond die oude

mafefa reeds wandelende in schaduwen des doods – in de houding van een

strijder, die zijn vijand tegenover zich ziet – schoon onzichtbaar – even reëel

als elken tastbaren aanvaller.

Wondere mengeling van moed en vrees sprak er uit de houding van dien oude

van dagen: moed om zijn – de groote levensvijand – in hartstochtelijk rythmi-

sche zinnen tot terugtrekken te nopen – vrees om zijn geheimzinnige koude hand

dichtbij te voelen, tot grijpen gereed. 
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Van die vrees sprak ook zijn trillend lichaam, de hand die – voordat hij zijn

aanval begon – bevend de bamboekokerdop tot den rand toe vol met sopi aan

den mond bracht.

Terwijl ik zag en luisterde – met inspanning luisterde om die snel uitgegoten

zinnen op te vangen – voelende de ernst die erachter zat, kwam geheel spontaan

de gedachte van het begrafenisformulier boven in den vorm van de innerlijke

vraag: “zou dit niet een wenk zijn om op deze manier, geheel volgens de adat,

te zoeken naar een formulier, waarin wat gehandhaafd kan blijven, onveranderd

wordt overgenomen en het andere worden geëlimineerd en vervangen door

Evangelieprediking, zij ’t ook in dezelfde rythmische zinnen?” Toen de vraag

opkwam, voelde ik in mij de zekerheid groeien, dat dit mogelijk is en zich

daarmee een nieuwe deur zou openen voor de prediking van het Evangelie van

den Levensvorst, Jezus Christus.

Na afloop van de plechtigheid ging ik terug naar het huis van den ouden

temoekoen en men vroeg mij nog wat te blijven en al was het dan niet aan den

grooten disch, dan toch in ’t huis van den temoekoen te blijven eten. Nu dat deed

ik.

We gingen zitten en in begon te vragen. Laat me hier in ’t kort, zonder den

omslachtigen vraag- en antwoordvorm, mijn bevindingen mogen meedeelen.

Indien in het landschap Molo iemand overlijdt, dan begraaft men hem of haar,

meestal alleen gewikkeld in doeken (selimoets); voeten, middel en handen

gebonden. Bloedverwanten gaan niet mee ter begrafenis. De oude temoekoen

bijv. bleef thuis, zat dag en nacht op den grond, meestal gehurkt, het bovenlijf

naakt, het hoofd omwonden met een grauwe of zwarte doek. In de eerste dagen

legde hij stof op zijn hoofd, dat daar bleef, want al die dagen mag hij zich niet

reinigen, zelfs niet naar buiten begeven. De geest van den overledene schijnt te

dralen en wil telkens nog gemeenschap met de levenden zoeken. Het boven-

genoemde feest maakt een einde aan die rouwtijd en heeft ten doel voorgoed alle

gemeenschap tusschen de pas overledene en de levenden af te snijden. Dit feest

toch wordt bijv. getypeerd met dezen zin: “Hit atbati lalan, ho kaisa moemnaoe

kaisa mimnaoe ko” – of – “Hier scheiden onze wegen, gij (i.e. de overledene)

denk niet meer aan ons, wij ook zullen U niet meer in herinnering houden”.

Misschien zou “in herinnering vasthouden” beter vertaald zijn, en dus: “Houdt

ons niet in herinnering vast, wij ook enz.” 

Deze wegscheiding wordt in drie tempo’s voltrokken, als volgt:

1 In het rouwhuis wordt in de voorkamer (de huizen hebben hier twee kamers)e

gereed gezet een aantal van vier z.g. Kabi, nl. vierkante sirih-pinang mand-

jes, twee gevuld met sirih-pinang, twee andere met zilvergeld – een dubbel-

tje en een kwartje.

2 Een korte plechtigheid dicht bij het graf, in vraag- en antwoordvorm, in dene

geest als zoo even werd aangeduid.
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3 De hoofdzaak, de aan de toegerichte tafel te vervullen rite.e

Het eerste tempo werd uitgevoerd in ’t huis van den ouden temoekoen, de “atoni

amaf” komt met twee maal vier Atoni’s plus een.

Deze vier Atoni’s hurken twee aan twee ieder aan een kant van de deur, twee

ter rechter-, twee ter linkerzijde. De “atoni amaf” hurkt ook, maar op eenigen

afstand van de vier anderen en recht tegenover de deuropening.

Buiten zitten of beter hurken ook vier Atoni’s twee aan twee aan weerszijden

van de deur en een vijfde in rechte lijn en met het gezicht naar de deuropening.

Dan begint in het huis de “atoni amaf”, of soms ook iemand door hem aangewe-

zen en dan achter hem staande, aldus te spreken.

Oesif Neno beval zijn dienstknecht

de zwaar-zwarte, de hemelwachter

een man, de aarde om te trekken,

te doorzwerven de wateren van dit ondermaansche

want deze aarde wil doen terugkeeren

een van zijn volk, als zwarte en witte karbouwen.

Hij wil dat de zware – de hemelwachter – 

zal gaan bezoeken alle landen,

de vreemde stammen en de zwarte stammen

zijn hart zal stellen op en wil verkrijgen

een vreemdeling, die moet terugkeeren

en staan voor Zijn aanschijn, Zijn oogen,

wil grijpen en oproepen

een zwarte , die moet terugkeeren286

voor zijn aanschijn, zijn oogen,

deze allen zijn vreemdelingen,

deze allen zijn landskinderen.

Tenslotte een vreemde keert terug,

zijn moeder is er, zijn vader is er

ook een landskind keert terug

zijn moeder is er, zijn vader is er.

Geen is er als Vader Oeis Neno

Geen is er als Moeder ...

Het laatste durf ik niet in te vullen, want men zei eerst Oesif Neno, daarna

hoorde ik een ander zeggen Oesif Pah. Dit laatste is zeer waarschijnlijk juist,

aangezien men hier zegt dat het lichaam weerkeert tot Oesif Pah, want het

vergaat tot stof, maar de ziel wordt opgeroepen door Oesif Neno.

2 . Dicht bij het graf wordt na het dooden der offerdieren een korte samenspraake

gehouden, waarvan ik het geluid hoorde op een afstand, maar die – zooals ik

reeds schreef – afgeloopen was voor ik erbij kon zijn.

286 Noot van Middelkoop: d.w.z. een wiens schuld vol is, die geheel zwart ziet van schuld.
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Meer dan dat kon ik dien avond niet te weten komen. Het geziene en gehoorde

intusschen had een te diepen indruk op me gemaakt om verdrongen of verflauwd

te kunnen worden.

Het rythme waarmee de mafefa gesproken had, bleef me in ’t gehoor hangen en

kan vergeleken worden met een dactylus, dus als volgt:

een arsis – twee thesen – een arsis – twee thesen enz.

De eerste lettergreep of klank met duidelijken klemtoon, dan twee zonder

klemtoon, de eerste drie voeten snel uitgestooten, de daarna volgende klemtoon

iets gerekt, de daarbij behoorende niet-beklemtoonde thesen ook iets minder kort

en dan blijf de stem na een explosief begonnen klemtoon lang uithalen en eindigt

met een nauwhoorbare geen stemhebbende slotklank. Niet altijd wordt deze maat

volgehouden, maar hoe vlug ook gesproken, elke wisseling in dit hoofdrythme

bleef duidelijk hoor- en voelbaar voor onze gewaarwording.

Zooals het rythme in mijn gehoor, zoo bleef de gedachte in mijn wezen in

beweging en zocht ik achter den inhoud van woorden te komen, die door den

Mafefa geuit waren. Een enkel brokstukje had ik opgevangen, maar daaruit kon

ik niets opmaken, dan dat Oesif Neno een belangrijke plaats bekleedt in deze

rite. Dien avond, terwijl het feest in vollen gang was, kon ik niet meer te weten

komen en vastleggen, dan het begin van het eerste afscheids-reis-wel aan den

doode.

Daarop volgde in vraag en antwoord een onderzoek naar de doodsoorzaak van

degeen die heenging. Juist daarop stuitte dien avond mijn onderzoek, want naar

ik vermoed schijnt de temoekoen te vreezen dat de geesten toornen over den

doop van zijn kind, die in Maart van dit jaar plaatshad.

Toch kwam ik naderhand te Kaslioe achter enkele hoofdzaken van het derde en

hoofdstadium der door mij gehoorde ritueele handelingen, nl. de opening van

het doodenmaal. De weergave is uiterst moeilijk, aangezien vele woorden een

dubbele, nl. een dagelijkschen en een verborgen zin hebben. Ondanks deze

zwarigheid zal ik trachten een vrije weergave ervan hier neer te schrijven,

beknopt.

Een opmerking vooraf. De doodsengel schijnt hier ook te worden vergeleken

met iemand, die een karbau bindt om die te slachten. 

In vele windingen worden lianen gebonden om kop en pooten, totdat het dier

tegen den grond ligt en zelfs niet meer kan opstaan.

De man, de vorstelijke, de winder,

De man, de vorstelijke, die vele windingen windt287

Een afgevallen blad; maar geen gewoon (blad)

 Afgehouwen takken tot branden bereid, maar een  gewone.288

’t Is ’t afgevallen blad van Oesif Neno.

287 Noot van Middelkoop: er volgt een zin, waarvan ik de beteekenis nog niet kon uitvinden.
288 Sic. Voorstel bewerker: “geen”.
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Het zijn de afgehouwen takken, tot branden bereid, van Oesif Neno.

Want de hemelwachter, de zware geheimzinnige,

die heeft dit gevallen blad aangewezen

en die afgehouwen takken, tot branden bereid, aangewezen;

het is de hemelwachter die ’t besliste.

Hij is de Beslisser, die uw naam te kennen gaf,

die wond-wond, tot gij viel,

die ze vergadert, allen.

Daarom richtte ik deze tafel aan voor U,

en deze bank voor U,

Want deze tafel erkent U als Heer

en deze bank U, als Heer.

Ik heb sirih-pinang gegeten

de maat is vol, ’t is genoeg, ’t is voorbij.

De Beslisser heeft het beslist

ik heb sirih pinang gegeten,

de maat is vol, ’t is genoeg, ’t is voorbij.

De woorden worden namens de naastbestaande van de(n) overledene en diens

familie gesproken. En dan antwoordt namens de gasten iemand ongeveer aldus:

Ik heb gehoord, wij hebben gekookt

vrouwen en kinderen, de oude Vorst Tanoei289

Wij hebben gekookt, we zijn gereed,

zijn sporen, de voetindrukken zullen voorbijgaan,

tot ze geheel voorbij, en uitgewischt zijn,

Met molo  Oeis Neno; – met anoes  Oeis Neno290 291

wij hebben alles gebracht, alles genoemd,

zij gaan voorbij, tot ze voorbij, uitgewischt zijn,

met hun Heer Oeis Neno, ...

Met hun geld, hun goed; het hoofd, de schouders,

het zware touw, de zware baar;

De baar van Oeis Neno, het touw van Oeis Neno

het hoofd is zwaar, de schouders zijn zwaar,

het hoofd heeft een heer, de schouders een heer.

Zijn ooms en oud-ooms, neven en nichten,

zijn vader en moeder, ze zijn gekomen.

Het hoofd heeft een heer, de schouders een heer,

het hoofd volgt den Heer,

alles keert weer.

289 Noot van Middelkoop: nog onvertaalbaar voor mij.
290 Noot van Middelkoop: Ook deze woorden zijn nog niet verstaanbaar voor mij.
291 Zie vorige noot.
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Het spreekt vanzelf dat dit brokstukken zijn van een rite, die slechts een van al

de goeroe’s in dit ressort wat meer van nabij kende. Geen hunner had ooit deze

plechtigheid bijgewoond. Dat ik juist den dag voor het feest te Nefokoko kwam,

beschouw ik als vriendelijke leiding Gods, die mij deed toevallen wat mij, tot

verwerkelijking van de in ’t begin van dit opstel genoemde gedachte geheel

ontbrak.

In de andere landschappen heb ik ook hier en daar gevraagd en is mij gebleken,

dat in Amanoeban bijv. deze plechtigheid – ook in drie tempo’s – maar dan op

den dag der begrafenis zelf gehouden wordt. Echter is er dan geen groot feest-

maal. Te Amanatoen wist geen der goeroe’s er iets vanaf en heb ik de menschen

over dit onderwerp nog niet aan ’t praten kunnen krijgen. De benamingen

verschillen, in Molo noemt men het: asan; in het Moetis-gebied (Kaslioe):

abasan; in Amanoeban: natoni of natoin.

Toen ik te Oefoe met de mannen over hun adat te praten zat en ik ooggetuige

was van de hier algemeen verbreide en z.g. adat van ’t “napoitan ana” = het kind

naar buiten brengen d.w.z. een pas geboren kind wordt voor de eerste maal door

de moeder naar buiten gebracht, waarbij een booze invloeden werend ritueel

wordt gevolgd – toen ik dan daarover aanteekeningen in extenso maakte en die

in de landstaal voor hen weer oplas ter controle, verraste de “pembantoe agama”

van Ofoe, P. Maboi, mij met een vraag. Den vorigen avond had ik met hem en

anderen over het bovengenoemde “natoin Amanoeban” gesproken, over de ernst

van den dood en de hoop of beter het geloof der Christenen van een wederzien

in eeuwige heerlijkheid, en nu vroeg hij: “Toean, zouden de Atoni Serani ook

niet hun eigen “natoin” kunnen krijgen?”

Verbaasd keek ik hem aan en blij, dat deze gedachte in den man zelf opkwam.

“Dat is juist wat ik zoek, Maboi, en nu moet jij me daarbij helpen. Straks moet

ik weg, maar als ik terugkom hier het aanstaande jaar, dan moet jij me precies

met de daarvoor vaststaande zinnen meedeelen, wat jullie bij een sterfgeval doet

en zegt”. Dat beloofde hij mij en als ik in 1925 naar Ofoe ga, zal aan het regelen

en vastleggen van ’t geen hij mij dan te vertellen heeft allen tijd worden gewijd.

Uit de kampong vanwaar enkele onzer pleegkinderen komen, vroeg men mij

reeds bij een groot doodenfeest, dat weldra gehouden zal worden, te komen en

dan alles op te schrijven. Vorige malen heb ik daar een verhaal, pantoens e.a.

mededeelingen opgeschreven, en als ik dan, ter verduidelijking van ’t haastig

geschrevene, hun weer voorlees wat ze zelf zeiden, dan kijken ze me met groote

oogen aan en zeggen lachend: “Papier kan ook praten”. Niet zelden gebeurt het

dat ze zelf vragen de een of andere mededeeling, die ze doen willen, op te

schrijven. Vandaar dat ze mij in verband met het komende feest vroegen of ik

komen wou en dan alles opschrijven.

Er openen zich dus nieuwe perspectieven voor de studie van deze volksadat, die

naar mijn ernstige overtuiging aan de prediking van het Evangelie kan en, zoo

God wil, ook zal dienstbaar gemaakt worden. Is eenmaal de geschikte vorm,
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waarin zooveel mogelijk al het eigene – ook het rythme en de gedachtengang,

die past in het Evangelie van Jezus Christus, den Heiland der Wereld – zal

worden behouden, gevonden en voorts het oude en bruikbare nieuw gevuld,

verdiept en uitgebreid door gepaste zinnen aan het Evangelie ontleend, dan zou

daarmee het verlangen en het voornemen om den Timoreezen een hun eigen en

goed verstaanbaar begrafenisformulier in hun moedertaal te geven, verwezenlijkt

zijn en een nieuwe deur voor de prediking geopend.

33. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 22 november 1924 

’t Is Zondagmorgen. Vanochtend heb ik hier weer zelf – dat is in enkele maan-

den niet gebeurd – de dienst in ’t Timoreesch geleid, gesproken over de gelijke-

nis van den Rijken dwaas in Lucas 12. Er werd goed geluisterd, zoodat mijn

gehoor, al bestond dat slechts uit een 25 tal groote menschen en een dito aantal

kinderen, mij inspireerde en de band tusschen hen en mij voor een wijle voelbaar

was. Het is heerlijk Evangelieprediker te mogen zijn, bode van den Heiland die

licht brengt in ons arm klein menschenleven, het licht van de eeuwigheid te

mogen dragen in de duisternis en de smart van zonde en dood. Die prediking

van verlossing, opstanding en leven moet wel spreken tot de harten en zal niet

ledig wederkeren.  Ofschoon ik hier niet de proef kan nemen of ze het werke-292

lijk begrepen hebben in den vorm van vragen, krijg ik achteraf soms gelegenheid

op te merken, hoe deze of gene toespraak, of een deel ervan, zich in hun hart

heeft vastgezet. Zoo aangaande de liefdevolle voorzienigheid Gods, die ik

illustreerde in ’t verhaal van Mozes. Daaraan knoopte ik vast een geval, dat hier

pas voorkwam, van een vrouw die op wondere wijze aan den dood ontkwam.

Als terugslag daarop vertelde toen ’s avonds de oude fettor uit eigen beweging

aldus: 

Zooals u vanochtend vertelde, toean, is juist, want pas geleden werd een van

m’n menschen door een woedende karbouwstier aangevallen, die nam hem

op de hoorns en wierp hem in de lucht. De man viel voor dood neer, de stier

kwam weer, berook hem even en wonder boven wonder liet de stier hem

liggen en ging voorbij. Naderhand kwam hij bij en bracht er het leven af.

En nu voel ik, dat dit komt van de liefde van God (Oesif Neno) waarmee Hij

over ons waakt; anders zou die karbouw den man tot verbrijzelens toe dood

gehoornd hebben.

292 Jes. 55: 11.
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Zoo nu en dan bemoedigt een dergelijke terugslag op een verhaal me. Natuurlijk

moet ik nog veel leeren, maar langzaam en zeker begin ik èn in de taal èn in hun

denktrant te komen. 

Zooals ik zoo even schreef, genieten we dezen Zondag van de rust, en het

vooruitzicht dat het inspannende reizen voorloopig voorbij is verheugt ons. Om

U even een idee te geven hoe ik na ’t bezoek van den Predikant heb moeten

reizen, zal ik U even een overzicht geven:

5 - 12 September: Bidjeli-Kefamnanoe en terug; te Kefamnanoe, doop, avond-

maal en huwelijksinzegening, drie verschillende toespraken;

16 - 20 September: Kapan, Nenas, Kaslioe en terug;

27 Sept. - 8 October: Kapan - Pene via Niki-Niki naar Ofoe, Kolbano, Koeanfa-

toe, OE Pliki;

20 Oct. - 6 November: de groote reis door Amanatoen;

16-18 November: Soé, Koeatnana en terug.

Op die reizen altijd de handen en ’t hoofd vol met werk, de scholen inspecteren,

goeroe’s wenken geven, met de menschen praten over hun tuinen, hun adat, hun

feesten en wat niet al. Zooveel mogelijk alles woordelijk in ’t Timoreesch

vastleggen, daarnaar streef ik trouw en daarvan leer ik veel.

Na dit kleine overzicht zult U begrijpen, dat Jet en ik ons verblijden in ’t

vooruitzicht van een poosje rust. Tusschen de dienstreizen in lag steeds een berg

van administratie me op te wachten, ’t geen niet meevalt omdat je steeds moe

thuis komt. Echter, Jet zoowel als ik, we ervaren, dat we kracht krijgen naar dat

we noodig hebben.

Nu is dan de tijd voor rustig afwerken en thuis zijn aangebroken. Natuurlijk valt

er nog het noodige jaarwerk te doen, komen voorbereiding voor ’t kerstfeest en

de goeroe-conferentie op 15 December in ’t zicht, wachten vele aanteekeningen,

dus taalwerk, ongeduldig om in behandeling genomen te worden, doch we zullen

nu leven in de rustige zekerheid van het “morgen komt er weer een dag”. 

Aangezien ik U de laatste malen in groote haast schreef, vlak na een pas vol-

brachte of kort voor de nieuw te aanvaarden reis, ben ik bang in herhalingen te

vallen, niet wetende wat ik U reeds schreef. Op mijn laatste reis, die maar kort

duurde, heb ik een minder aangename twee uurtjes doorgemaakt. Van Soé over

Fatoe Mnoetoe naar Koeatnana gaande, begon het juist nadat we van de groote

hoofdweg in ’t rivierdal afdaalden, te stortregenen, droppels zoo groot dat één

droppel een flinke vingerhoed kan vullen, de regen kletste letterlijk neer. In een

oogwenk waren we doornat. De weg voerde eerst door een nauw rivierdal; nu

en dan was hij versperd, een keer moest ik afstijgen om bukkend onder de

takken van een half gevallen boom door te komen, een ander maal lagen dwars

over ’t rivierbed drie groote boomstammen in elkaars verlengde, die den weg

absoluut versperden. Steil, telkens terugglijdend, trappelden de wakkere taaie

paardjes tegen de helling op en voorbij de versperring gleden ze kalm weer naar
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beneden. Zulke momenten heb je het even benauwd en is het niet makkelijk

behoorlijk in ’t zadel te blijven zitten. Intusschen ruischte de stortregen voort,

overal om ons heen dat eigenaardig sterke ruischen van den Indischen stortregen.

Na een uur kwamen we uit in de groote rivier de Noilmina. Daar het ook de

vorige dagen veel regende, liep deze snel vol en mijn jongen Toh, die dezen weg

niet goed kende, riep: “Toean laten we vlug rijden, want ik ben bang voor een

bandjir”. Nu, we spoorden de paarden flink aan, pikten onderweg een jonge

Atoni op om ons den weg te wijzen, kruisten enkele malen verschillende

stroombedden van het enkele K.M. breede droge rivierbed, waar het water reeds

sterk stroomde maar nog niet hooger dan de knieën der paarden kwam. Eindelijk

bestegen we den oever, waar zelfs het smalle pad in een klein riviertje herscha-

pen was; overal om ons hoorden we nu het gebruis van beken en kleine water-

vallen en links van ons keken we op het breede rivierdal waar het water bleef

wasschen en dof dreigend zijn stroomkracht opvoerde, van alle kanten gevoed

door geulen, beekjes en beken. Om even twee uur kwamen we druip doornat te

Koeatnana aan, waar ik gauw me verkleedde, afdroogde en de wollen pyama,

die Jet me meegegeven had, met een dankbaar gehagelijk gevoel aandeed. Al

hield de regen aan, we waren voorloopig geborgen. Mijn jongen maakte gauw

koffie en ik rustte uit. Den vorigen dag, namelijk Zondag, had Jet alleen gezeten

en ’t erg rustig gevonden, maar ik had ’s ochtends doop, ’s avonds avondmaals-

dienst gehouden, voorts een gezellige maar in deze omstandigheden vermoeien-

de middag- en avondvisite bij den nieuwen Kaptein Gezaghebber, den Heer

Boldingh, gebracht. Jet vond dien dag – zoo vertelde ze later – erg stil, in haar

eenzaamheid, ik daarentegen had heelemaal geen rust. Dien Maandag dus na

een vermoeiende inspannende rit, genoot ik van de rust, ik was weer in de

rimboe. Om mij heen een bergachtige omgeving, waardoor het rivierdal zich

slingert, op zij van de pasanggrahan de bruin roode loodrechte rotswand van de

bekende rotskloof bij Koeatnana, waarbij ik altijd terugdenk aan Jet op Atoni-

schouders gedragen in een geïmproviseerden badstoel. Nadat de goeroe, die mij

kwam begroeten, teruggegaan was, genoot ik van die rimboerust, de vochtige

frissche atmospheer van jong groen en mos inademend.

De gemeente Koeatnana is kwijnend, haar goeroe, een niet ijverig Rotinees,293

is niet betrouwbaar, zelf nog een halve of misschien drie kwart heiden, die een

scheidingsperkara heeft met z’n vrouw, die nu reeds lang van hem weggeloopen

is. Als regel kun je van den toestand der gemeente uitgaande een conclusie

maken omtrent den goeroe, ofschoon je daarmee hier zeer voorzichtig moet zijn,

gezien allerlei belemmerende factoren, waaronder ze hier werken. Nu den

volgenden morgen was er een twintig tal groote menschen bij elkaar. De goeroe

maakte maar wat van z’n toespraak. De goeroe’s in ’t algemeen vinden het niet

prettig dat ik hen van A tot Z volgen kan, hen na afloop op hun fouten wijs of

sprekend gebrek aan ernstige voorbereiding. Toch constateerde mijn jongen

293 Kandidaat Inlands leraar J.T. Malolo.
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Nico aan ’t begin in April van dit jaar uit eigen beweging, zonder door mij te

zijn gevraagd, zelfs zonder eenige hint dienaangaande, dat verschillende goe-

roe’s in taal en vertelwijze zich verbeterd hadden. Natuurlijk verblijdde mij dat,

maar ik moet nog veel leeren om de goeroe’s op de rechte wijze te kunnen

leiden. Ook in dit opzicht is mij het werk van den Hr Krayer tegengevallen en

nog steeds pluk ik wrange vruchten van diens beleid. Het zij zoo, er zijn vele

moeilijkheden, we staan tenslotte in den geestelijken strijd niet alleen, wij

danken U, dat Uw gebed voor ons niet ophoudt. Wij staan nog aan ’t begin van

den weg, aan ’t eind waarvan Paulus kon schrijven: ik heb den goeden strijd

gestreden, ik heb het geloof behouden.  Dien weg trouw te volgen met volhar-294

ding, ondanks alles, moeilijkheden van binnen en van buiten, met blijdschap,

dat is ons oprecht en heilig verlangen, daartoe geve God ons Zijne genade. – –

– 

34. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 21 december 1924

– – – 

Uit de Kerk (het ruwe eenvoudige school-blokhuis) komende, waar ik eenige

Maleische lidmaten bevestigde en hun terwille den dienst eerst in ’t Maleisch

leidde naar aanleiding van Openbaringen II: 10 ; de tekst die Vader mij meegafb

op den dag der inzegening. Bij al de moeilijkheden van den laatsten tijd heeft

de tekst en de korte inhoud van de toespraak van Ds. Schokking  mij veel steun295

en moed gegeven. Weet U nog? Joh. 16: 33: In de wereld zult gij verdrukking

hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. – Of het

daardoor is dat onbewust ook die andere tekst onafscheidelijk aan den inzege-

ningsdag verbonden boven kwam [weet ik niet], maar wel weet ik dat bij mijn

overdenkingen voor dien Zondag deze tekst en de dispositie van de toespraak

daarop gebouwd als een natuurlijke organische gedachtenvrucht mij toevielen.

Die ochtend drukte mij helaas het besef dat alleen de zes Maleisch sprekende

menschen mijn toespraak konden volgen, zoodat tenslotte mijn korte Timoree-

sche weergave door het rapport met een belangstellend Atoni-gehoor, volgens

getuigenis van Jet, een veel warmer karakter droeg. Nu, ik neem dat grif aan,

want ik ervaar voortdurend de waarheid der zegswijze, dat het gehoor den

spreker inspireert. Het is een wonderbaar psychisch phenomeen, dit weder-

294 II Tim. 4: 7 (Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb
het geloof behouden.)

295 Waarschijnlijk dr. H. Schokking; 1874-1941; 1908-1940 predikant te Den Haag; van
1923 tot 1927 lid van de algemene synode der Hervormde Kerk en in de jaren twintig
secretaris van de Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost-
en West-Indië (“Indische Commissie” of “Haagse Commissie”). BLGNP, I, 319-320;
Zendingsjaarboek 1928/29, 127.
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zijdsch rapport tusschen hoorder en spreker, en de spheer die het schept, doet

me soms treffend denkend aan de zwoele eerste lenteavonden in Holland,

wanneer je voelt dat overal om je heen in de zwijgende natuur iets leeft, een

stille kracht, niet grijp-, zicht- of hoorbaar, maar voor ons innerlijk besef heel

reëel en dichtbij. Vroeger dacht je dan daarbij aan de eerste scheppingslente,

waarvan geschreven staat, dat de Geest Gods broedde op de wateren. Nu gaan

je gedachten verder en leeft in je hart het verlangen dat Gods Geest in de stilte

zal doorwerken in de ontvankelijke harten van hen die naar het Evangelie komen

luisteren en die door het rapport, dat je vertellende met hen voelt, de gedachte,

de hoop wekken, er is innerlijk iets gaande, Gods Geest is bezig iets nieuws te

werken, nieuw leven, dat blijven zal tot in eeuwigheid. 

Zooals ik U straks vertelde, kwamen we na den dienst eenige goeroe’s tegen,

praatten even met hen, kregen een fonogram – verzoek van den Kapitein  uit296

Soé om ook de Conferentie bij te wonen, dat me niet rustig stemde, gedachtig

aan al de moeite en de teleurstellingen ons van de zijde van het Bestuur aange-

daan. – – – 

Zondagmiddag ging ik even naar Adjobaki, om den Kapt. Controleur met een

opgewekt, maar toch niet heelemaal gerust hart te gaan vertellen dat hij welkom,

zeer welkom zou zijn, maar op Dinsdagmorgen, den tijd dat de schoolzaken

behandeld zouden worden.

Maandagmorgen dan opende ik de met gebed en arbeid voorbereide Conferentie

met ’t lezen van 1 Cor. 13, een korte terugblik, zingen van Gezang 265: 1 en 2

en gebed.

De lezing (in ’t Mal.) over Mohammed wekte de belangstelling der goeroe’s.

Na de pauze bespraken we de prediking: de Godsnaam, Oesif Neno, Oesif Jezus

(in plaats van Maleische termen) en Oeis Neno asmanan naknino (H.G.) en werd

eenstemmig aangenomen deze drie alle zonder uitzondering te gebruiken. Er

werd ook gesproken over het Tim. adathuwelijk, de begrafenisriten en wat

daarmee samenhangt. Allen beloofden opstellen dienaangaande in ’t Timoreesch

te maken, die ’t volgend jaar, vermoedelijk Juli, een grondslag van bespreking

zullen vormen. Tegen dien tijd zal ook besproken worden: Tim. vertaling der

10 geboden en ’t Onze Vader.  Aan ’t eind van dien eersten dag voelden we,297

dat er eenheid van richting gekomen is in den arbeid en ’t Tim. spraakgebruik

der goeroe’s, wat de kardinale punten betreft. Dat liet tot heden veel te wenschen

over.

296 Zie voetnoot 266.
297 Deze waren door Middelkoop vervaardigd. Er bestond al een vertaling van de Tien

Geboden en het Onze Vader van de hand van de Rotenese Inlands leraar M.H. Pello.
Doch die werden niet gebruikt en bovendien door Middelkoop als ongeschikt van de
hand gewezen. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, X. 222; Middelkoop, “predi-
king”.
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Tweede dag ’s morgens komst van de Kapt. Contr. van Soé niet zonder onrust

tegemoet gezien, reusachtig meegevallen. Hij bleek opnieuw een krachtige steun

in de regeling der schoolaangelegenheden te willen zijn.

Om U een idee te geven van ’t werk, dat het beheer der scholen me bezorgt, zal

ik U even het program der besprekingen weergeven:

Dinsdagmorgen: 

- leermiddelen, 20 aanvraaglijsten, uitreiking Woensdagmorgen

- de driejarige schooltijd en het doel ervan298

- aansluiting school Gouvern. te Soé

- ’t Spel en de omgang met de kinderen; ze gezellig bezighouden

- Onderwijs: leerplan, leesles in Maleisch gepaard aan leesles in landstaal

- Certificaten: aan ’t eind der driejarige school aan de 3  klas uit te reikende

- De wijze van rekenen van % absentie 

- 15 Nov. in te zenden: 

Statistiek (Jaarstaat I en II)

Inventaris

Aanvraag-lijst leermiddelen

- Gebouwen: aanbrengen van ramen; andere verbeteringen

- De verzorging der kinderen, het toezicht, oplettendheid te besteden aan zieke

kinderen.

Er viel heel wat te behandelen, hier geef ik alleen de korte punten. De Kapitein

toonde duidelijk zijn belangstelling, was heel aardig, en heeft ook nog een en

ander gezegd naar aanleiding der moeilijkheden aangaande de verbeteringen der

gebouwen en de perkara’s onder de bevolking. 

De Kapt. at bij ons en kreeg aan ’t dessert aardbeien. We eten nu reeds sedert

ruim een week aardbeien, en ze zijn heerlijk, uit eigen tuin. Eindelijk doen ze

het nu, na ruim een jaar, en geven behoorlijke vruchten. Jet vindt het leuk en

mijn geduldige hoop dat er nog goede vruchten uit onze poging in deze richting

zouden groeien, wordt nu bekroond zoodat we ook in dit opzicht blij en dank-

baar zijn.

Den middag sloot ik in ons huis de Conferentie met Avondmaal voor de lidma-

ten onder de goeroe’s, de anderen waren ook aanwezig, doch alleen als toehoor-

ders. Jet zat mee aan. Tot tekst heb ik gekozen Joh. 15: 5-6; we hadden een

gezegend samenzijn, waarin ik ook zelf me rijk gezegend en ernstig door den

Heer geroepen voelde om in trouwe toewijding ons leven te stellen in Zijn hand

en Zijn dienst. We hebben oprecht met een vol hart gedankt en gesmeekt om een

blijvende zegen voor arbeid en gezin.

Na de Conferentie viel de regeling der leermiddelen, uitbetaling salarissen en

op Donderdag en Vrijdag kampongbezoek, geneesmiddelen toediening aan

298 De volksschool. Voor de schooltypen in het vooroorlogse Ned.-Indië, Zie Van Rand-
wijck, Handelen, bijlage 7.
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zieken. Zaterdag veel administratie, die nog lang niet af is en nu rustig op me

wacht tot morgen. Kerstfeest in ’t zicht, 2  kerstdag naar Soé, ook voor huwe-de

lijksinzegening. – – – 
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35. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, zondag 15 februari 1925

– – – 

Vandaag heb ik een vrijen dag gehad; Adoe heeft hier vanmorgen dienst

gehouden. Hij sukkelt nog heel erg met de taal. ’t Is ongelooflijk hoe weinig de

drang van het Evangelie der liefde in dit opzicht in de goeroe’s uitwerkt. Eerder

vinden zij het natuurlijk, dat de hoorders met hun gebrekkig Timoreesch met

Maleisch doorspekt, tevreden zullen moeten zijn, dan dat zij met innerlijken

drang zullen trachten het leven, dat in die vreemde taal klopt, te leeren verstaan

en door de kracht des Evangelie’s vernieuwing, woorden des eeuwigen levens

daarin te brengen. Vaak doen zij, namelijk de goeroe’s, mij in hun houding

denken aan trotsche kinderen die zeggen: Kom jullie naar mij toe; verbeeld je

niet dat ik tot jullie zou komen.

Ofschoon er reeds veel veranderd is, krijg ik het gevoel dat de innerlijke

overtuiging, de drang om in de landstaal zich te moeten inleven, ontbreekt.

Anderen denken dat zij al ver genoeg gevorderd zijn, maar hebben op de laatste

conferentie de voor hen nieuwe ontdekking gedaan dat dit nog niet het geval is,

ofschoon ze het ook nu eigenlijk nog niet gelooven. Vermoedelijk is in de

zendingsgebieden de geest onder de goeroe’s in dit opzicht anders. Laat ik niet

klagen, velen doen reeds hun best en toonen te willen gaan in de richting die ik

insla in de overtuiging dat ik Gods weg ga, zij ’t onder worstelen en stap voor

stap, beter voet voor voet.

In dit opzicht voel ik mij door den velen administratieven omhaal en arbeid

belemmerd, want reeds lang zou het begin van een Bijbelsch leesboek in ’t

Timoreesch gemaakt zijn, ware ik niet verhinderd geworden door administratie.

Ook zijn er vele voor mijn kennis van Timoreesche taal en adat waardevolle

aanteekeningen op reis gemaakt, die ik absoluut nog niet kon uitwerken,

waaraan ik niets kon doen in den tijd die ik nu thuis was. ’t Spijt mij genoeg,

want ik had gehoopt er veel aan te kunnen doen, opdat ik daarvan veel in dit

komende jaar praktisch zou kunnen benutten.

Soms zijn er dingen in de volksvoorstellingen hier, die in al hun vreemdheid

diepen ernst verbergen en een aanknoopingspunt voor de prediking bieden.

Eenigen tijd geleden hoorde ik ’s avonds aldoor het schreeuwen als van een

klein kind, dat pijn heeft. Daarop vroeg ik de jongens wat dat toch mocht zijn,

en zij antwoordden: “Dat is de ‘namis’, hij ziet eruit als een ‘koeskoes’ (lijkt op

hermelijn maar is zwart en wat grooter); als hij schreeuwt, dan sterft er over een

paar dagen iemand daar in de buurt waar hij schreeuwt”. De kinderen waren

zichtbaar onder den indruk van den telkens weerklinkenden roep, die schril en

fel tot ons doordrong.
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Op twee wijzen nam ik deze opgedane ervaring in de Evangelieprediking op,

eenmaal in verband met de gelijkenis van den Rijken dwaas,  waarbij ik eraan299

herinnerde dat voor ons Christenen niet de roep van de “namis” maar de stem

van het Evangelie tot ons komt, om indachtig en bereid te worden voor de ure,

die God als de laatste in ons leven op aard bepaalde.

De tweede maal bij de gelijkenis van den Goeden Herder,  waar ik deze300

duistere vrees (op één lijn met die voor de krokodil hier) vergeleek met de wolf,

die komt moorden en verderven; de Heiland roept nu de Zijnen, Hij beschermt

ons ook tegen die duistere machten, die onze ziel willen verderven.

Je kunt dan merken hoe je geheel binnen de gedachten- en gevoelsspheer der

menschen getreden bent en hart en aandacht onder bereik van de Evangeliepredi-

king komen. Voor de uitwerking kan en zal alleen God zorgen. Vooral zulke

momenten, maar ook anderszins, wanneer je merkt een beetje georiënteerd te

raken aan taal en gedachtenwereld der Atoni’s, voel je de wondere heerlijkheid

van de roeping, die wij hier te vervullen hebben.

U zult wel merken, Vader, dat geen haar op m’n hoofd, zelfs geen schaduw

daarvan, denkt of durft denken aan Chineesch leeren. Het Timoreesch neemt me

geheel in beslag, en die taal zal, naar ik hoop, als ik voldoende tijd hier kan

blijven, me in vleesch en bloed gaan zitten, want dat is noodzakelijk voor een

ernstige, duidelijke prediking van het Evangelie. – – – 

[Jet:]

Vanmorgen vroeg is Piet eerst nog even naar Adjobaki geweest om naar de

wond van den kleine Radjazoon te kijken. Gelukkig was hij al veel beter en zag

zijn gezichtje er ook beter uit. Morgen komt hij hier om verbonden te worden.

We hebben nogal eens een wond te verbinden, op ’t oogenblik zijn er weer 5

onder handen. Het ellendige is dat ze altijd eerst zelf lang geknoeid hebben, de

wonden vuil en gezwollen of met wild vleesch zijn, sommigen er een half of een

heel jaar mee geloopen hebben en dan komen ze hier. Het duurt dan soms vrij

lang om ze dicht te krijgen. Het vervelendste is dan dikwijls nog dit: is de wond

aardig genezen, voelen ze geen pijn meer, dan blijven ze weer weg. Het verband

wordt vuil en de wond wordt weer erger. Tot ze weer pijn krijgen, dan komen

ze weer eens. Maar zoo is het erg onaangenaam ze te helpen en het resultaat

weinig bevredigend. Eén is er met een groote beenwond, die aldus reeds

gedurende een jaar onder behandeling is, bij tusschenpoozen van twee of drie

maanden soms. – – – 

299 Luc. 16: 19-31.
300 Joh. 10: 1-19.
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36. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders en Dien de Zwart, Kapan, vrijdag

27 maart 1925

– – – 

De wind giert om ons huis; de regen gutst voortdurend in stroomen neer,

afgewisseld door nevelen, die snel uiteen gejaagd worden, dus denk ik nog een

weekje thuis te blijven. Nu, er is werk genoeg, er valt nog veel taalstudie te

doen. Toen ik den 16 Febr. ll. te Toboe was, heb ik veel gehoord, veel opge-

schreven en hield ik in ’t huis van den temoekoen daar voor een gehoor van ±

100 menschen, allen nog heidenen, een toespraak over de genezing van den

bezetene in ’t land der Gadarenen.  Dit in verband met de mij ’s morgens nog301

gedane levendige verhalen over “alaoet” = een heksensoort, die sommigen ziek

gemaakt, anderen gedood hadden. Zonder te tornen aan ’t al dan niet juiste

hunner verhalen, predikte ik den Heiland, die machtig is te verlossen uit alle

boos geweld. Het verheugt ons (Jet en mij) zoo, te merken hoe er in Toboe

werkelijk iets nieuws groeit; uit de gesprekken kun je merken, dat de harten

beginnen open te gaan. Op den duur zal er toch een goeroe moeten komen, maar

voorloopig zijn daarvoor nog geen middelen beschikbaar, evenmin een geschikte

kracht. We hopen en gelooven dat de taak door God ons hier gegeven, mits

trouw door ons vervuld, voor vele Atoni’s tot eeuwigen zegen zal worden. – –

– 

37. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, zaterdag 25 april 1925

We doen het weer om beurten, zooals U ziet. Piet is Donderdag pas thuisgeko-

men en had weer allerlei dienstzaakjes op te knappen, zoodat er voor hem weer

geen gelegenheid was. Nu zitten er twee Atoni’s in de andere helft van de kamer,

wien de Tien Geboden en het Onze Vader in ’t Timoreesch geleerd wordt. Het

zijn menschen uit Toboe, die trouw ter kerk komen, de een is een broer van

Simon,  die ons sinds Jan. heeft verlaten, zooals ik U geloof ik al geschreven302

heb. Deze broer is een heel geschikte man, die veel met Piet meegaat op reis

voor de barang. Hij komt bijna elken Zondag ter kerk, weer of geen weer,

dikwijls is hij de eenige uit de kampong. Anderen komen ook wel, maar veel

ongeregelder. De tweede Atoni komt tegenwoordig ook vrij getrouw, is een

geschikte jongen, die eveneens nog al eens mee op reis gaat. Piet leert hen nu

’t een en ander en vertelt verhalen, die Bakoe dan weer in de kampong de

anderen leert en vertelt. Daar Adoe nog niet voldoende ’t Timoreesch machtig

is en hij ook niet zooveel slag schijnt te hebben met de menschen om te sprin-

gen, heeft Piet dit werk maar zelf ter hand genomen. Het is voornamelijk opdat

ook de oudere menschen in de kampong bereikt kunnen worden, voor wie de

301 Matt. 8: 28-34.
302 Een huisjongen, die Middelkoop op zijn reizen vergezelde.
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tocht naar Kapan te ver is. De menschen willen erg graag een goeroe hebben en

een school, maar Piet wil het nog een jaartje aanzien om te zien of het hun

werkelijk ernst is om Serani te worden. Daar ontbreekt nog wel wat aan, op deze

enkele uitzonderingen na. Nu de inkomsten voor ’t Evangelisatiefonds zoo

onzeker geworden zijn, is het niet gewenscht nieuwe posten te stichten, als het

niet heel dringend gewenscht is. Vroeger kregen we n.l. het geld voor de goeroe

djoema’at tractementen door den Predikant. Deze kreeg gedeeltelijk subsidie

van de regeering, de rest kwam van de Timor Zending op Java, een groote kas

dus, waar de dominé de beschikking over had. Was er niet genoeg, dan probeer-

de hij door kainverkoop op Java het tekort aan te vullen. Nu is er door ’t

Kerkbestuur een nieuwe regeling getroffen, n.l. dat verschillende gemeenten

voor bepaalde ressorten zouden werken; met de heel goede bedoeling dat er dan

meer interesse zou komen bij de menschen, als ze voor een bepaalde post

werkten en er zoodoende ook meer contact kwam tusschen hen en de hulppredi-

kers. Zoo werkte Batavia al voor Alor en is naar analogie daarvan de verdeeling

ingesteld. Nu werken Bandoeng en Pontianak voor Kapan. Het gevolg is echter

dat Ds. voor de algemeene kas niets meer krijgt en wij van Bandoeng en

Pontianak ook niets krijgen, al is er wel ontvangen, zooals U ook in de Timor-

Bode kunt lezen. Het is echter nog niet afgedragen. We moeten nu maar afwach-

ten hoeveel we krijgen. Dat maakt de toestand erg onzeker. De bedoeling van

’t Kerkbestuur is dat de giften zullen vermeerderen op deze wijze. We zullen

het hopen, dat ’t niet omgekeerd worde. Natuurlijk vermeerdert het ook weer

je werk. Nu moet je voortdurend met de bedoelde gemeente corresponderen, zelf

bedelen als je niet genoeg krijgt enz. Dat was vroeger zooveel gemakkelijker.

Ds. zond een noodkreet aan de Timor-Bode en dan werd er op Java voor

gewerkt. Nu moet iedere hulpprediker zijn stem gaan verheffen. Gaat het goed

op den duur, dan is het natuurlijk wel prettiger, je hebt dan een belangstellende

gemeente achter je, zooals de zendelingen dat ook zoo dikwijls hebben, je bent

dan zooiets als “hun zendeling”. Maar de overgangsperiode brengt finantieel

veel moeilijkheden mee. Je kunt er de goeroe’s moeilijk de dupe van laten

worden, dat laat hun tractement niet toe. Ze hebben als schoolhoofd tusschen

de ƒ 20 en ƒ30 per maand, en als goeroe djoemaat ƒ 10 toelage, dus ± 1/3 van

hun inkomen. Dat kunnen de meesten moeilijk missen en het gemeentewerk zou

ongetwijfeld zeer veel lijden als op hun toelage beknibbeld zou worden. Ik denk

dat hun ijver naar verhouding zou dalen.

Vandaag voor een week hadden we juist den kapitein  op visite. Het was erg303

gezellig weer eens een gast te hebben, al was ’t heel onverwacht. Hij moest dus

maar eenvoudig een boterham mee-eten. Ik kon niets extra’s meer klaarmaken,

daar we ’t pas om half zes hoorden. Wel nog gauw een kip geslacht, zoodat we

tenminste soep hadden, maar meer kon ik niet doen. Piet vond het maar half, hij

had hem graag een wat uitgebreider souper aangeboden. Piet heeft n.l. bij hem

303 Zie voetnoot 266.
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een paar maal zeer copieus gesoupeerd (toen zijn vrouw op reis was en kokkie

de scepter zwaaide). Maar aangezien ik geen kokkie heb, zouden wij het hem

toch nooit zoo kunnen geven, de Javaansche kokkie’s zijn zeer bedreven en doen

zeker voor een Hollandsche kok niet onder. Afgezien echter van ’t eenvoudige

maal, was ’t toch erg aardig en hebben we een gezellige avond gehad, van

allerlei geboomd, ’t is een prettige man, eenvoudig, maar een echte gentleman,

precies het tegenovergesteld van v.d. Waals, die vreeselijk gewichtig deed, maar

niets heerachtigs had. De kapitein zou den volgenden morgen naar Nefokoko

vertrekken,  Piet den dag daarop. Den volgenden dag, Zondag, goot het en de304

kapitein trof het dus slecht. Maar toen Piet ’s Maandags morgens de pasanggra-

han passeerde bleek het dat de kapitein nog daar was. Hij was Zondags niet goed

geweest, koorts gehad, evenals zijn bediende, en niet doorgereisd. Het was erg

gezellig voor Piet, dat ze nu samen konden gaan, dat bekortte de weg, die door

de modder toch al langer was dan gewoonlijk (ze deden er bijna zes uur over,

anders ruim vier). De kapitein scheen ’t ook prettig te vinden een reisgezel te

hebben. Hij vertelde al een paar keer, dat hij ’t reizen hier zoo droefgeestig vond

alleen. Hij was dat heelemaal niet gewend. Als militair reisde hij altijd met de

troep in ’t binnenland, dat maakt een reuzen verschil. Dinsdags keerde de

kapitein weer van Nefokoko terug. Piet bleef en ging Woensdags naar Nifoe

door, was Donderdags weer thuis. Een kort reisje dus maar. – – –

38. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Koepang,

dinsdag 26 mei 1925

Zooals U aan de dateering ziet, zitten we in Koepang, waar we overdag onzen

intrek hebben genomen bij Mien en Frits van de Wetering, ’s nachts slapen we

in de pasanggrahan. Op ’t oogenblik zit Jet te praten met Adri en Mien Vermeu-

len in de achtergalerij en ik heb me afgezonderd in een anderen hoek. Man-

neke  zit aan een tafeltje dichtbij mij en eet z’n avondboterham. Dit om even305

een kort beeld te geven van de situatie.

Die is dus weer heel anders dan toen Jet U laatst schreef. Zij was toen eenzaam

thuis en ik maakte mijn reis door Amanatoen, een reis van 14 dagen. Zooals U

weet, ging ik reeds in Maart naar Oi Oeki en Noenkolo, zoodat ik thans het

overige deel van Amanatoen in twee weken bereizen kon.

304 Dat de kapitein naar Nefokoko ging had te maken met een kwestie met de radja Molo.
Er was een volksopstand gaande, die erop gericht was de radja, die door het gouverne-
ment benoemd was, van de troon te stoten. Het verzet tegen hem, en dus tegen het gou-
vernement, nam er dusdanige vormen aan dat een 80-tal mannen gevankelijk naar Soé
gebracht werden, waarna nog enige tijd in de omstreken van Nefokoko gepatrouilleerd
werd. Jet Middelkoop aan ouders, 14/8/1925. Zie ook document 29.

305 Zoon Herman Johannes Middelkoop, die op 9 april 1923 te Kapan geboren was.
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Een week voor ons vertrek op 22 Mei naar Koepang, dus 15 Mei, kwam ik thuis;

en door de drukte kwam er in die week van schrijven niets. Waar ik U in

volgorde vertellen wil van die laatste drie weken, keer ik in gedachten terug naar

den dag van mijn afreis (11 Mei) naar Pene. Jet en Manneke stonden op den

bergtop en vanuit het dal, waarin we afdaalden, wuifde ik hun toe. Het was een

sombere morgen, de hemel zwart, zwaar bewolkt. Ofschoon de tegenspoed306

op de laatste reis Oi Oeki - Noenkolo ons een beetje tegen de reis en het afscheid

deed opzien, hadden we ons in ’t gebed Gode bevolen en de rust gevonden, die

voor ons beiden onmisbaar is. Niettegenstaande de donkere hemel, waren we

beiden welgemoed. Nu, ik heb dan ook een mooie reis gehad.

Zooals Jet U misschien reeds schreef, is er vroeger een Timoreesche vertaling

van de 10 Geboden en het Onze Vader geleverd door een goeroe.  Die verta-307

ling verscheen met andere gebeden in druk onder leiding van Ds. Kijftenbelt.

Kort gezegd is dit prulwerk en ik sloeg m’n handen in elkaar van verbazing, dat

zulk werk ter perse kon gaan.

Van de 10 Geboden en het Onze Vader in dat Timoreesch begrijpen de Timoree-

zen niets! Het bleek mij herhaaldelijk. Dat Timoreesch is niet alleen van

Maleisch doorspekt, maar zinswending en constructie blijven geheel buiten het

Timoreesche spraakgebruik. Maleische woorden werden eenvoudig omgevormd,

zoo bijv. een Mal. woord “poedji” = “prijzen” werd gemaakt tot Timoreesch

“poeles”. Toen nu de goeroe’s nu bijna 8/9 jaar geleden dit boekje kregen, zijn

ze voor prijzen = poeles (Maleisch poedji) gaan gebruiken. Toen wij kwamen

heb ik dadelijk tegen dat gebruik van barbarismen in ’t Timoreesch geageerd,

omdat ik voelde hoe gevaarlijk dit is. Eenige maanden geleden nu, na te Kaslioe

Tim. aanteekeningen gemaakt te hebben, komt een van mijn menschen, Bakoe,

mij een pantoen vertellen, die ik opschrijf en dan zegt hij mij, dat heet nu op zijn

Timoreesch: “lasi mapoeles”. Dien pantoen nu is een hoon-pantoen, waarin een

gastheer die zijn gasten geen sirih pinang aanbiedt, gehoond wordt. Op mijn

laatste reizen heb ik, overal onderzoekend, de ontdekking gedaan dat poeles

(Timoreesch) inderdaad “hoonen” beteekent. De knappe goeroe, wiens Timoree-

sche gebeden gedrukt werden, zegt herhaaldelijk in zijn gebed tot God: “Wij

hoonen Uw naam eeuwiglijk”, terwijl hij bedoelde te zeggen: “Wij prijzen Uw

naam eeuwiglijk”. Wat een tragische vergissing. Dit is een klein bewijs van de

klakkeloosheid, waarmee dit boekje geschreven werd. Overal lees je tusschen

de regels door de pedanterie van den schrijver, die dacht: “Dat zal ik hem wel

even leveren!” Zoo moest dit werk wel een mislukking worden, want wie niet

ootmoedig en klein staat tegenover zulk moeilijk werk, zal nooit iets goeds

kunnen leveren.

Nu dan, op mijn laatste reis heb ik met elke gemeente deze door mij nieuw

vertaalde 10 Geboden en het Onze Vader thans zonder één Maleisch leenwoord,

306 Piet Middelkoop liep hier een longontsteking op. Brief 27 maart 1925.
307 Zie voetnoot 297.
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besproken. Wat een vreugde beleefde ik te zien hoe levendig de belangstelling

is van den kant der Atoni’s, en ik kreeg de overtuiging dat de geschikte Tim.

vorm thans gevonden is. Je kunt zoo voelen dat ze blij zijn te merken, hoe ik hun

leerling geworden ben wat de Tim. taal en gedachtengang betreft. Om in een

ander verband een woord van Eliot te gebruiken, kan ik zeggen: “Ik kruip de

werkelijkheid slaafsch na”,  ben dus dienaar, slaaf geworden; en daarvan is nu308

de heerlijke vrucht, dat ze mij verstaan en de inhoud der 10 Geboden en het

Onze Vader tot hunne harten doordringt.

Van den kant der goeroe’s kreeg ik soms eenigen tegenstand, omdat ze eenmaal

gewend aan fouten, graag vasthouden aan hun gedachten bij het gebruik van een

Tim. zinsnede, zonder te achten op de andere gedachten, die deze in werkelijk-

heid bij de Timoreezen wekt. Toch – één hunner erkende dit aldus: “Toean,

vroeger hebben we maar raak gewerkt en gesproken, denkende ’t is gemakkelijk,

maar nu eerst voelen we hoe moeilijk ons werk is en doen we onzen best” – toch

blijken ze ontvankelijk voor de leiding, die ze nu krijgen en onderwerpen ze zich

daaraan, want nog steeds slaagde ik erin door ondervragen der Timoreezen in

hun nabijheid, hen te overtuigen; niet zelden verwonderen ze zich, dat ze deze

dingen er nog niet uit kregen of hoorden. Wanneer ik dan zoo tusschen de

Timoreezen zit en voel hoe er een stemming van vertrouwen en begrijpen komt,

dan bezielt mij deze arbeid en ben ik dankbaar te mogen arbeiden in het Konink-

rijk Gods. Niets is heerlijker dan te voelen, dat er een aanraking plaatsvindt en

de zielen opengaan voor ’t geen God ons door Zijn woord te zeggen heeft.

In Poet’ain vertelden ze mij uitvoerig over hun begrafenisriten, met zulk een

enthousiasme, dat het leek of ze werkelijk bezig waren met een begrafenis, ze

waren er absoluut in. Onderwijl zat ik te schrijven, herlas, schreef weer en zag

dat als eenmaal de geest erin is, geen gebruik van sopi of iets dergelijks noodig

is. Vroeger zei nl. eens een oude Atoni: “Toean, als ik geen sopi drinkt, dan kan

ik niet vertellen, want dan verheft mijn ziel (geest) zich niet”.

Deze menschen hadden niets gedronken en toch vertelden ze geestdriftig, door

mij met vragen onderbroken. We hebben uren zitten praten en tenslotte zei er

een: “Toean we verheugen ons!” en ik antwoordde: “Ik verheug me ook!” 

Een aardig staaltje: Een man zei, eerst door mij ondervraagd, dat hij er niets van

wist. Toen ik tenslotte herlas en hij meeluisterde, wou hij nog aanvullen, rolde

er een traan over zijn wang toen hij, nog iets zeggend dat ik opschreef, door

anderen werd uitgelachen, omdat hij achteraan kwam. In zulke gevallen zijn

Timoreezen zeer onbarmhartig.

Zondagmorgen, als gewoonlijk pratend en vragend om op plaatselijke verschil-

len acht te geven en die in die prediking te verwerken, kreeg ik een beeld voor

“vergeving”. De moeilijkheid in ’t Tim. is nl., dat ze wel een woord hebben voor

“vergeving vragen” maar niet voor “vergeving schenken”. Reeds lang zocht ik,

en dien morgen gaven ze een beeld aldus: “Wanneer vroeger een man tegen den

308 Waarschijnlijk een citaat uit George Eliot, Scenes of a Clerical Life. 1858.
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vorst misdreven had, bijv. een paard gestolen had, dan werd hij ter dood

veroordeeld. Kwam nu de man ‘hoofd en voeten neerleggen’ voor zijn vorst ten

teeken dat hij om vergeving smeekte, dan nam de vorst, indien hij zoo tot

medelijden bewogen werd, rood sirihspeeksel op zijn vingers, drukte dat op ’t

voorhoofd van den overtreder als symbool dat hij vrijuit ging, hem vergeving

geschonken werd. Beging hij daarna nog eens dezelfde zonde dan mocht de

eerste de beste hem dooden”.

Dienzelfden morgen verwerkte ik dat beeld in mijn prediking naar aanleiding

van Joh. 5: De genezing van den kranke te Bethesda.

Te Pisang had ik een mooi gesprek met een oude man, maar daarover in een

anderen brief,  want ik heb nog zooveel op mijn hart.309

Nog even een bijzonderheid over de wijze, waarop ik de vertaling voor het 7e

gebod vond.  Op weg naar Niki-Niki kwamen we voorbij een zeer doornige310

lianensoort. Bakoe vroeg ik de naam daarvan en hij zei: “Kistoenboeboe”.

Onmiddellijk daarna zei hij: “Daar is een pantoen op die Kistoenboeboe”. “Nu”,

hernam ik: “Straks zal ik hem opschrijven”. In Niki-Niki gekomen schreef ik

hem op en mij bleek dat die pantoen gericht is tegen verleiding tot overspel. Nog

steeds was daarvoor geen goede vertaling gevonden maar toen, na de toelichtin-

gen over die pantoen, Bakoe zei: “Dit is wat wij noemen lais mapaisa”, toen zei

ik dadelijk het 7  gebod in dien zin en bij verrassing werd me gegeven, wat ike

reeds lang zocht. Het bleek bij mijn verder onderzoek op andere plaatsen hoe

dit de zaak getroffen heeft op echt Timoreesche manier.

Toen ik dan ook den 15  Mei na een lange zware tocht welgemoed thuis kwam,den

zei ik tot Jet: “Ík heb een mooie reis gehad, er komt eenheid in ’t werk”.

Jet had me ook heel veel te vertellen. ’t Voornaamste betrof een geval van een

Tim. pleegjongen van Adoe. Deze is de zoon van een gekocht kind; de fettor

Noenbena heeft nl. die vrouw indertijd gekocht, en volgens oude Tim. adat mag

hij met haar doen wat hij wil; al zou hij haar dooden, de adat vindt dit niet

strafbaar. In een halfdronken bui wilde nu de fettor dien jongen slaan, viel hij

van zijn paard, werd hoe langer hoe woester, ging zich te buiten, mishandelde

dien jongen vreeselijk, bond hem tenslotte achter zijn paard, sleurde hem ook

ons huis voorbij, ’t geen Jet zag. Jet heeft toen Adoe, die juist terugkwam,

bevolen dien fettor achterna te gaan. Ze vonden tenslotte dien jongen half

buitenwesten op den weg, hebben hem toen naar den Kapitein te Soé gebracht

om die zaak voor te brengen. Dit gebeurde twee dagen voor mijn thuiskomst.

We willen nu alles aan God overlaten, wetende dat Hij alles maken zal, dat we

ons verwonderen moeten.

Jet zal U naderhand nog wel eens hierover schrijven; ik schreef het nu in het

kort; 15 Mei nam ik in Kapan toelatingsexamen voor de school voor Inl.

309 Deze brief is niet aangetroffen.
310 Ex. 20: 14: Gij zult niet echtbreken.
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leeraar  af, het examenwerk wordt echter niet door mij, maar hier door Frits311 312

beoordeeld.

Den dag van Vaders verjaardag, een prachtdag, kwam, dank zij de krachtige

hulp van den Kapitein  te Soé, de auto om half één al in Kapan aan. Wat waren313

we blij; Vaders jaardag een mooie dag. Jet straalde. Om kwart voor twee zaten

we in de auto, die ons voorspoedig naar Soé overbracht, waar we bij den

Kapitein aten. Zaterdag in eene route naar Koepang per auto. De Kapitein had

reeds voor hulp van kettingbeeren (gestraften) bij de Noilmina gezorgd, schitte-

rend!  Bij Adri Vermeulen aten we middageten, om half vijf kwamen we hier314

aan. We zijn zeer dankbaar en gedenken hoe God het alles boven bidden en

denken heeft wel gemaakt. We hopen op een rijken conferentie en Pinksterze-

gen. – – – 

39. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, zondag 5 juli 1925

 – – – 

Op de laatste conferentie van goeroe’s hebben we de Tien Geboden en het Onze

Vader in ’t Timoreesch besproken, op de komende dienstreizen bespreken we

door mij in de landstaal gestelde bijbelsche verhalen; aan de Tien Geboden en

het Onze Vader zal aan elk gebod en elke bede een korte verklaring van den

inhoud worden toegevoegd; op deze wijze heb ik ze hier eerst mondeling met

de pleegkinderen besproken in het morgenonderwijs. Zoo wordt de grondslag

voor een bijbelsch leesboek  gelegd, dat naderhand in druk zal verschijnen en315

op alle scholen zal gebruikt worden, ook in ’t Tjamplongsche. Voor het laatste,

nl. ’t verschijnen in druk, zou ik gaarne eerst nog met Dr. Kraemer of Dr.

Adriani overleggen aangaande de juiste schrijfwijze, want er zijn hier eigenaar-

dige klanken die je, wanneer je ze in schrift wil brengen, verlegen maken.

Intusschen bleek, hoe ontvankelijk de goeroe’s voor leiding in dit opzicht zijn.

Het hoofdstuk uit: “Hoe te Prediken” van Dr. Brouwer  werkte ik in ’t Ma-316

leisch om met voorbeelden zooveel mogelijk uit dit gebied. Je kon merken, ze

waren erin en de behandelde punten vonden geen tegenspraak, ofschoon zij een

veroordeeling van hun (nl. de goeroe’s) vroegere werkwijze inhielden. Voerde

311 De STOVIL in Koepang. Er waren vijf kandidaten, onder wie Bernardus, een anak piara
van Middelkoop. Jet Middelkoop aan ouders, Henk en Dien de Zwart, 11/5/1925;
Bernardus werd toegelaten en volgde het onderwijs aan de STOVIL m.i.v. aug. 1926.

312 Hulpprediker F.H. van de Wetering.
313 Zie voetnoot 266.
314 Namelijk om reizigers in draagstoelen over de rivier de Noilmina te zetten. Afhankelijk

van de hoogte van het water, werd na de oversteek de reis met dezelfde of met een andere
auto voortgezet. Bij laag water werden auto’s op een vlot overgezet of aan een touw door
de rivier getrokken.

315 Lasi Soel Aknino (1930).
316 Brouwer, Prediken; hierover ook Van Randwijck, Handelen, 143.
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het niet te ver, dan zou ik U graag een afschrift van het afgehandelde programma

zenden. Maar de korte punten, zonder verdere toelichting, zouden U toch te

weinig zeggen.

Daar we dit jaar op Koninginnedag en kerstfeest op verschillende plaatsen,

middelpunt van samenkomst voor enkele andere scholen en gemeenten, feesten

organiseerden, hielp Jet me om een goede regeling daarvoor te treffen. 

Kortom, we hadden een gezegende, of liever een inhoudsvolle conferentie met

een goede stemming, waarover we Gods zegen hebben afgesmeekt en die we

besloten met Avondmaal naar aanleiding van Joh. 10: 11: Ik ben de goede

herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Waarbij we gedachten

dat we door Christus’ offer en in Zijne opstanding verzekerd zijn van Gods

genade, die ons leven wil herscheppen, opdat ook wij het eeuwige leven zouden

kunnen ontvangen. Na afloop voelde ik mij moe en twijfelde een oogenblik of

er werkelijk een zegen op die dagen en het gegevene zou rusten. Wat een rust

vind je dan in de zekerheid dat de vrucht van den arbeid alleen van Gods genade

en de onzichtbare voortgaande werkzaamheden zijns Geestes afhangt.

Evenals vorige jaren heeft Jet op zich genomen het middagmaal voor de goe-

roe’s te regelen onder ons dak (het afdak); alles liep prachtig van stapel en naar

echte Indische gewoonte, ten bewijze dat ze onze tafel eer aandeden, aten de

goeroe’s als wolven (hyperbolisch gesproken). – – – 

40. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, woensdag 15 juli 1925

– – – 

Den 8  Juli trok ik over Soé, waar de Kapitein mij enkele uren ophield, naarsten

Oè Pliki. Dien avond, of liever dien middag om vijf uur, kwam ik daar aan, flink

moe, ’t was dan ook een lange dag geweest; om half acht van huis, eerst 5 uur

aan, met een weg van ruim 45 K.M. grootendeels door verlaten bergterrein

achter den rug, op een paard dat niet prettig liep. Oè Pliki heeft nog geen

gemeente, er zijn nog geen gedoopten. Vrijdagmorgen vertrok ik naar Koeanfa-

toe. Vanaf Basmoeti, aan een breed nu bijna droog rivierdal gelegen, stijgt de

weg vrij steil en onafgebroken. Regens hebben dien weg ten deele bedorven,

hijgend, snuivend en van zweet druipend tornden de paarden er tegen op. We

stegen af en liepen een eind; stegen weer in ’t zadel en volgden op het hoogte-

punt aangekomen den weg door de hoogvlakte, een echte boschweg, telkens

bukkend voor neerhangende takken. Waar de weg naar het rivierdal begint te

dalen, gingen we langs een steile helling zigzag naar beneden. Het eerste deel

bleven we in ’t zadel, maar tenslotte werd de weg te steil; we stegen af. Voor-

zichtig met kleine passen om niet te vallen, nu en dan stilstaand, daalden we

verder. De harde steenachtige weg biedt dikwijls een onzeker steunpunt aan je

voeten en dat geeft je een ongemakkelijk eenigszins onrustig gevoel, al ben je
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reeds eenigermate aan bergwegen gewend. Dien avond in Koeanfatoe begon het

te gieten. “Wat een bestiering” dacht ik, dat we dien steilen weg achter den rug

hebben, want bij regen is die niet ongevaarlijk. Den volgenden dag regende het

zonder ophouden, de rivier was vol – vertrekken naar Ofoe ongewenst. Tot

Zondagmorgen wachtten we. Daar er te Koeanfatoe nog geen gemeente is,

verlangde ik den dienst te Ofoe bij te wonen en deels zelf te leiden, want daar

is een groote gemeente.

Ofschoon de hemel zwaar bewolkt was en het motregende liet ik gauw de

paarden zadelen. We gingen; de rivier die hier een vrij smalle bedding heeft was

vrij vol; het water kwam tot de buik der paarden, maar we kruisten den stroom

zonder bezwaar. Goed en wel aan den anderen oever, begon het weldra te gieten.

Dat is droefgeestig reizen, langs glibberige wegen stijgen en dalen. Mijn

regenjas droop van ’t nat. Dichtbij Ofoe aangekomen herkende ik de plaats niet

meer, school, goeroewoning en ... ’t viel me ineens in – ook de pasanggrahan,

waarin ik een onderdak moest vinden was afgebrand. Den goeroe vonden we

in een klein onooglijk kinderhuis. Hij was verbaasd en dacht dat we niet zouden

komen. De gemeente was in ’t geheel nog niet gekomen en ook de plaats van

samenkomst een moeilijkheid. Tenslotte: Waar moest ik zelf een onderdak

vinden? Er stond een klein huisje door den radja als bivak gebruikt. Daar trok

ik in, nadat ik enkele uren op de na-komende goederen-paarden gewacht had.

Gelukkig had mijn regenjas mij voldoende bestemd, en was mijn pak maar

weinig nat, alleen voeten en knieën drijf-nat en koud. Zoo gauw de goederen-

paarden mijn blikken met kleeren brachten, kleedde ik mij gauw om, ging even

op het spoedig opgezette veldbed liggen, waarvoor Jet een heerlijke reismatras

gemaakt heeft, stak mijn tot de knieën koude beenen onder de wollen deken en

merkte na een kwartiertje niets meer van regen, wind, koud en mist buiten. Om

drie uur kwam Hermanus  mij eten brengen en stond ik op, ik had heerlijk317

gedut en voelde mij weer frisch. Gauw even gegeten en mij klaar gemaakt voor

de bijeenkomst die gehouden werd in ’t huis van den helper Naboï. Ondanks ’t

ongunstige weer, waren een tachtig menschen opgekomen. We hadden een

goede bijeenkomst, de goeroe sprak over Kaïn en Abel;  ik over “de rijke318

dwaas”.319

U begrijpt dat ik in deze omstandigheden niet langer in Ofoe bleef, maar reeds

Maandag naar Kolbano opbrak. Daar waren juist alle menschen voor heeren-

dienst opgeroepen en kon ik dus alleen de school inspecteeren, tevens (gelukkig

dat ik niet vergat ernaar te vragen) voorkomen dat een geheel ongeschikt terrein

als speelterrein voor het feest van 31 Aug. gekozen werd. Op mijn aanwijzing

werd nu een mooi grasterrein, een kwartier loopens van de school, gekozen en

bestemd voor speel-feest terrein. Dinsdagmorgen terug naar Ofoe. De stijging

317 Hermanus, een der anak piara, die sinds 1 mei 1923 bij Middelkoop in huis was.
318 Gen. 4.
319 Luc. 16: 19-31.
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van Kolbano naar den top is een van de langste en zwaarste in dit gebied; het

terrein aan de Zuidkust is trouwens berucht in dit opzicht. Dien avond wederom

bijeenkomst in het huis van den temoekoen Ofoe, waar we de tien geboden en

het Onze Vader besproken hebben met bevredigend resultaat. Den volgenden

morgen heb ik van voor achten tot over half een Timoreesch zitten pennen; de

oude mafèfa (woordvoerder) heeft me, door anderen aangevuld, uitvoerig

meegedeeld inrichting en regeling van lijkbezorging, begrafenis en daarmee

samenhangende riten en gebruiken. De eerste helft, d.w.z. tot de dag der

begrafenis en de terugkomst dergenen die gingen begraven. Het resteerende zal

ik nu een volgend maal in Ofoe komend, waarschijnlijk September e.k. ook

machtig worden.

De barang-paarden waren reeds vooruit en ik had weldra een eenvoudig maal

gebruikt. De paarden stond gereed en om half twee, Woensdag, vertrokken we

naar Niki-Niki. Onderweg dacht ik nog na over de moeilijkheden om den

Timoreeschen vorm voor een begrafenisformulier te vinden in aansluiting aan

de bestaande adat. Ofschoon moeilijk, geloof ik dat het mogelijk is, mits een

grondige kennis van het Timoreesch verworven en door de bezieling van Gods

Geest inhoud en gedachtenschakeling gevonden worde,

’s Middags tegen zessen kwamen we in Niki-Niki, waar nog een en ander met

den goeroe te bespreken viel. Den volgenden morgen nog enkele dingen in de

school geregeld. Na afloop naar Pene, ook daar een vluchtig bezoek aan de

school (de mannen zijn reeds allen in heerendienst opgeroepen) en vervolgens

door naar huis op een versch paard. Al deze omstandigheden, nl. in Ofoe geen

huis of verblijf, Kolbano, Niki-Niki, Pene gemeente in heerendienst, maakten

een spoedige terugkeer naar huis mogelijk en zelfs wenschelijk. Vandaar dat ik

Jet met een ongedacht vroege thuiskomst verraste. – – – 

41. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 30 augustus 1925

– – – 

Deze week was een vreemde week, waarin m’n oorspronkelijke plannen geheel

in de war werden gestuurd, en dat door een enkele dagen verschooven dooden-

feest. Tengevolge daarvan nu moest ik mijn reis van Bidjeli naar Pene opgeven

en in plaats daarvan naar Poe Basoe reizen. ’s Maandagsmorgens vroeg naar

Bidjeli en Dinsdags om circa 8 uur over Tofoe naar Poe Basoe. Te Tofoe, had

men mij bericht, was een man dien ik goed ken, wiens arm bij de schouder uit

de gewrichtskom geschoten was. Men had getracht door trekken de dislocatiet

te repousseeren, doch tevergeefs. Jet zag het in haar komop-handleiding even

na en vond de schrale troost dat repositie alleen onder narcose door een dokter

geschieden kon. Nu met een zwaar hart ging ik dus die zieke zien; ’s morgens
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in gebed om kracht en wijsheid smekend nochtans een hard hoofd in dit geval

hebbend. Aangekomen vond ik den patiënt, bij aanraking van het ontwrichte

lichaamsdeel keek hij zeer benauwd. Wat zag ik er tegenop dien man te gaan

kwellen. Edoch, in dit geval voelde ik: zachte heelmeesters maken stinkende

wonden. Eerst gaf ik mij rekenschap van de richting waarin het been afweek en

op welke wijze de spieren nu tegenwerkten, toen liet ik twee mannen den patiënt

vasthouden, een hunner tevens de onderarm stevig steunen en daarna trok ik

geleidelijk in kracht toenemend. Èn mij èn den patiënt brak het zweet uit; opeens

een doffe klank als van been dat tegen been slaat. De Atoni’s die hem vasthiel-

den juichten, doch te vroeg. Toch liet ik den man eerst zitten om uit te rusten.

Men dacht stellig dat het been reeds op zijn plaats gekomen was, doch de rand

van de gewrichtskom bleef uitsteken en gaf aan den schouder een eigenaardig

rechthoekig voorkomen. Na een poosje knielde ik bij hem neer waar de patiënt

zat, tastte met de vingers in z’n oksel en voelde het gewrichtshoofd duidelijk

in den oksel tegen den rand van den gewrichtskom. Het lukte mij met de vingers

tegen de kop van het been te drukken, en met de eene hand trekkend, de andere

drukkend, schoot ineens de kop in de kom en zuchtten wij, patiënt en ik, beiden

van verlichting. Het was gelukt; met meer geluk dan wijsheid. U begrijpt hoe

dankbaar ik ben; God geve dat enkelen der Atoni’s daardoor gesterkt mogen

worden om hun vertrouwen te stellen op Hem, die in nood en dood over ons

waakt met eindelooze liefde.

Na nog enkele zieken behandeld te hebben in Toboe, trokken we verder naar

Poe Basoe, waar een groot doodenfeest gevierd werd. We zaten nog niet lang

of weldra begon men van de zijde der overledenen met het z.g. “mantonan”,

waarbij men aan de pasgekomenen, in dit geval de temoekoen Bonle’oe,

meedeelt dat deze of die ziekte naar raadsbesluit van Oeis Neno hem, de

overledene, heeft geveld; dit wordt van de zijde der gekomenen beantwoord. Het

zou te ver voeren om hierover uit te weiden, maar de door mij verzamelde

gegevens over de doodencultus beginnen tamelijk omvangrijk te worden en ik

blijf niet aan den buitenkant van de stof staan. Het is mij erom te doen in de

gedachten achter deze taal door te dringen en zoo mogelijk wat daartoe zich

eigent aan de Evangelieprediking dienstbaar te maken. Dat is heerlijk, opschoon

moeilijk werk. Dien avond maakte ik ook mee het “asan” aan den tafel. Dadelijk

na afloop ging één dergenen, die Mafèfa is, met mij mee en ik zat tot ver na

middernacht te pennen aan hetgeen hij mij achtereenvolgens duidelijk en niet

te vlug meedeelde. Het was een mooie koude maannacht; wonderbaar de spheer

die je aanvoelt. De vele vuren, het slaan der gongs, de lange bamboe tafels, en

daar zaten de Mafèfa en ik apart in ’t holst van den nacht, en de rythmische

zinnen door mij neergeschreven vertolkten iets van de mentaliteit die achter zulk

een feestviering zit. Ernst en vrees aan den eenen kant, die echter spoedig in

lichtzinnigheid dreigen over te slaan als hun tegendeel. Toen ik eindelijk

moegeschreven en moegedacht, vanwege de inspanning om die andere geestes-
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wereld te verstaan, mijn vulpen opborg, en den Mafèfa die nu aan het einde van

zijn confidentie’s was, diep in zijn donker schitterende oogen keek, knikte hij

mij toe en vroeg mij nog eens te lezen, ’tgeen hij mij alles gezegd had. Dit

geschiedde en duidelijk was op zijn gelaat leesbaar de vreugde, die hij beleefde

toen het papier zijn taal trouw weergaf. Hier en daar bracht ik een enkele

verbetering aan. Tenslotte aten wij met enkele temoekoens aan één tafel; alleen

gebruikte ik mijn eigen eetgerei en eten door mijn jongen klaargemaakt. We

bleven nog wat napraten en daarna ging ik ter rust; het was ongeveer naar

schatting half vier. Helaas had ik dien nacht een ongelukje, kwam bij ’t gaan

langs een huis in een ongezien gat, sloeg tegen den grond en deed toen tenslotte

geen oog meer toe.

Den volgenden morgen dacht ik na over ’t geen ik als onderwerp van onderwijs

kiezen zou. Reeds was mij opgevallen hoe schilderachtig het is, wanneer een

dorp samenkomt in z’n geheel en betiteld wordt met: één weg. En plotseling

greep mij de grootsche gedachte aan dat bij de wederopstanding elk volk, ieder

als “één weg” voor het aangezicht Gods zou staan. Mijn onderwerp was geko-

zen, het gastmaal volgens Lukas 14. Dien middag, toen de goeroe kwam,

verzamelden zich de meesten der feestgangers en sprak eerst de goeroe hun toe,

onderwerp Job. ’t Is zoo jammer dat hij nog zeer gebrekkig de taal spreekt.

Daarna behandelde ik mijn onderwerp, geïnspireerd door de gedachte dat wij

hier als Godsgezanten stonden om dit land op te roepen voor het feest der

wederopstanding. Verrassend leende zich een deel van de taal der doodencultus

om die gedachte in ’t Timoreesch te vertolken, nl. dat Jezus Christus den eenigen

weg ten eeuwigen leven geopend heeft, en eenmaal alle volken zullen samenk-

omen door God geroepen voor Zijn troon, de blanken “één weg”, de Timoreezen

“één weg”. En zooals volgens uw adat degenen die een uitnoodiging tot een

feest afslaat een onvergeeflijke fout begaat, zoo ook hij die deze uitnoodiging

van God in den hemel tot hem komend, afwijst. Diens gezicht, diens aanschijn

zal verdwijnen.

Er was een voelbaar contact en na afloop kwam de temoekoen van Bonle’oe,

die reeds lang twijfelde of hij Serani wou worden ja dan neen, plotseling tot me

en zei: “Nu begrijp ik het en ik wil Serani worden!” Ofschoon we niet te veel

bouwen mogen op en verwachten van zulk een momenteele emotie, verblijden

we ons toch en hopen dat Gods Geest zal voortarbeiden aan de harten. Dezen

morgen (31 Aug.) kwam de temoekoen van Bonle’oe voor ’t eerst in de kerk en

er ging een gemompel van verwondering door hen, die hem daar zagen binnenk-

omen. (U ziet nu meteen, dat ik Maandag op Koninginnefeest dezen brief

afmaak, we hebben daar straks nog zitten napraten en de temoekoen Bonle’oe

verzekerde dat hij zelfs al zijn le’oe², dat is al zijn magische machts- en afweer-

middelen, wilde uitleveren en verbranden om gedoopt te kunnen worden).

Na afloop reisde ik Woensdagavond nog terug naar huis, waar ik Jet verraste,

die me niet meer verwacht had. Terwijl ik verlangde de gegevens aangaande de
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begrafenisgebruiken c.a. te gaan uitwerken, viel ik met mijn neus in de dienstad-

ministratie en voelde plotseling heel sterk, hoe hier een collisie van plichten is.

– – – 

42. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 27 September 1925

[Mijn tot nu toe gedane pogingen om adequate vormen voor de evangelieverkondiging
in het Timorees te vinden zijn in betrekkelijke haast gedaan en daarom onvermijdelijk
eenzijdig en onvolkomen. Daarom kan ik nu nog niets schrijven dat geschikt is voor de
Scheveningse Kerkbode.] 

Reeds dikwijls heb ik mezelf van ondankbaarheid beschuldigd, maar de belang-

stelling en de liefde der Scheveningsche gemeente voor ons werk en ons voel

ik belichaamd in de domineesfamilie van de Badhuiskade.  Tot U uit ik mij320

en durf ik mij te uiten zonder vrees verkeerd verstaan te worden en daarom geef

ik mij in mijn brieven aan U, zooals we zijn en werken, in de hoop dat de dank

die we uiten, in de gesprekken met Uw gemeenteleden verder zijn weg zal

vinden tot de harten van hen, wien wij dien dank verschuldigd zijn en die ook

in ons hart leven – dat is geen phrase.

Na deze uitweiding keeren we terug tot den Zondagmorgen. Jet gaf de geplukte

rozen een plaatsje en nu prijken ze op het orgel en de ronde rotantafel, waaraan

ik zit te schrijven. Jet zit aan het bureau andere correspondentie weg te werken,

vanmorgen bleef Jet thuis en ging ik ter kerk. Jet bleef met Manneke op ’t

grasperk voor het huis, waar hij zich uitstekend vermaakte.

De toespraak van den goeroe  was niet kwaad, maar hij spreekt nog steeds321

ongelukkig Timoreesch, en is daarbij zeer eigenwijs en koppig. Van harte had

ik gehoopt hem mettertijd Inl. leeraar ter beschikking te kunnen maken, maar

hij is zoo weinig ijverig, dat daarvan geen sprake kan zijn. Dat heb ik hem

eergisteren, in verband ook met andere fouten doen verstaan. Toen gedroeg zich

de man zóó onbeschoft, dat hij mettertijd, misschien wel vrij vlug zal overge-

plaatst moeten worden. Zijn houding vanmorgen na den dienst althans doet

vermoeden, dat hij niet van plan is zich te schikken. Gisteren deed ik de verras-

sende ontdekking dat deze man doortrokken is van de communistische geest,

die helaas ook hier rondwaart, zoekende wien hij kan verslinden. Wel vroeg hij

tenslotte om vergeving, maar zijn houding achteraf doet het voorkomen dat dit

slechts een phrase is.

Morgen zal ik nog eens met hem zien te praten, we zullen afwachten. Dit is een

groote teleurstelling voor me. Het is misschien ten deele m’n eigen schuld,

omdat ik in goed vertrouwen te vriendelijk voor hem geweest ben, en daarvan

320 D.w.z. zijn schoonfamilie De Zwart.
321 D. Adoe.
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– door schade en schande begin ik in dit opzicht wijs te worden – maken ze

misbruik. De omgang met de goeroe’s is een moeilijk chapiter in mijn leven,

ik wil ze graag als mijns gelijken beschouwen en heb daarvan al heel veel

verdriet gehad. Ze worden dan tenslotte hoogmoediger dan ooit en onvatbaar

voor terechtwijzigingen, je meent op hun hart, hun liefde voor den arbeid te

kunnen vertrouwen, en dan blijkt dat ze zichzelf zoeken in alle opzichten,

althans de meesten dergenen die in dit ressort arbeiden. De vrije liefde tot den

arbeid ontbreekt en ze kennen alleen dienst, zooals een klerk op kantoor.

Gelukkig toonde Adoe vroeger te voelen voor waarheidszin, maar wat in z’n

woorden toen mij zoo veel hoop gaf, blijkt nu grootendeels “mere words” te zijn.

Het blijkt me nu duidelijk, dat deze man voor een zendingstaak ongeschikt is.

Voor een gevestigde gemeente, van welke hij goeddeels ontvangt wat hij te

geven heeft, past hij stellig wel, maar hier is hij schijnbaar door het gemis aan

contact met een meelevende gemeente zijn vuur kwijtgeraakt. Dit hangt weer

samen met de eng-dogmatische opleiding der Inl. leeraars van vroeger, die geen

rekening hield met de behoeften van den zendingsarbeid. We zullen hopen, dat

hij voor rede vatbaar zal blijken. – – – 

43. Jet Middelkoop aan haar ouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan, woensdag

25 november 1925

– – – 

Verder hopen we dat 6 Dec. op Kapan een 50 menschen gedoopt zullen kunnen

worden. De kampongs Toboe en Hoeé Teta hadden het al lang gevraagd, maar

Piet heeft lang geaarzeld en doet het eigenlijk nog. Over het geheel komen de

menschen weinig trouw in de kerk. Wel een groepje van een 20 menschen soms,

maar dit wisselt iederen Zondag. Ze schijnen het bij beurten te doen, zoodat door

elkaar ieder misschien eens per maand komt. Natuurlijk is het een groot bezwaar

de afstand van 12 KM iedere Zondag, vooral voor vrouwen en oudere menschen.

Daarom heeft Piet dan nu ook maar besloten de meest getrouwen te doopen. Te

meer, omdat Adoe zegt dat de samenkomsten in de kampong trouw bezocht

worden door gemiddeld een 70-tal menschen. Er zullen nu waarschijnlijk een

30 menschen van daar + nog enkele andere menschen van andere kampongs

gedoopt worden + de schoolkinderen die de school gaan verlaten. Dan onze drie

pleegkinderen Toli, Loka en Thomas. De laatste draagt sinds jaren een Christen-

naam, maar was nog steeds niet gedoopt. We zullen ook hopen dat Adoe straks

de hand aan hen houdt, want tot nog toe was dat wel wat weinig. ’t Is o.i.

grootendeels zijn schuld, dat er nu zoo weinig gedoopt kunnen worden. Hij trekt

ze niet, ze begrijpen hem niet, hij heeft geen tact. Piet is thans ook maar besloten

hem over te plaatsen. Hij kent nu wel een beetje de taal, dat is natuurlijk jammer,

of liever het is moeilijk als we er weer een krijgen die van meet af moet gaan
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leeren. Maar met Adoe gaat het toch niet op den duur. Hij is ons erg tegengeval-

len, vooral door zijn vasthoudendheid en koppigheid, terwijl hij niet vrij is van

brutaliteit en per slot niet te vertrouwen. D.w.z. je weet niet wat je aan hem hebt.

Dit is bijna met alle goeroe’s zoo, en met iedere andere Inlander, maar we

meenden eerst dat hij een gunstige uitzondering maakte. Dit blijkt niet het geval

te zijn. We hopen nu maar dat we niet iets minders in de plaats krijgen. Als zijn

opvolger maar minder eigenwijs is en zich meer laat leiden, zijn we al veel

gewonnen. 

De Inl. leeraars zijn per slot van rekening nog vervelender dan de gewone

goeroe’s, omdat ze zich zoo ontzettend veel verbeelden en de meesten het

worden om de pangkat (= betrekking, ambt), vooral nu de salarissen zooveel

omhoog gegaan zijn. De nieuwe salarisregeling is overigens een paskwil,

tenminste voor de hulppredikers. We zijn blij gemaakt met een doode musch.

Maar ik schreef U hier geloof ik al over. Het aanvangssalaris is ƒ 20 lager dan

vroeger, daar er geen vergoeding voor huishuur wordt gegeven (vroeger was het

ƒ 200 + ƒ 50 huishuur). We zijn iets vooruit gegaan, aangezien nu na 3 jaar het

tractement ƒ 280,- per maand is, terwijl we vroeger pas na 4 jaar de eerste

verhooging kregen van ƒ 50. Alleen het eindsalaris is vrij veel gestegen,

waardoor Piet nu na 22 jaar volle dienst een behoorlijk pensioen kan krijgen,

ik geloof van ruim ƒ 3000 per jaar. Dat is dus heel wat beter dan het Uwe,

Vader, als U 2 x zoolang gewerkt hebt. – – – 

Van ’t gezanik met Adoe, die N.B. een tuin gemaakt heeft om, eigenlijk binnen

het Kerkhof der Christenen, dat geen omheining heeft, maar dat toch zijn gemis

van piëteit tegenover de dooden duidelijk doet voelen, over dit alles zal ik maar

niet schrijven. ’t Is niet verkwikkelijk en heeft ons erg gehinderd. ’t Was juist

zoo’n mooi afgesloten plekje tusschen een paar heuvelen en omringd door

boomen. Nu is ’t een dorre plaats geworden vol rommel, van half gebrande

boomen en bezaaid met steenen. ’t Is droevig. We zullen het nu eens schoon

laten maken, natuurlijk met zijn hulp en dan den Resident verzoeken er een

omheining om te laten zetten. Maar jammer en hinderlijk blijft het. Zoo zijn er

vele ergernissen en soms word je wel eens wanhopig dat je altijd moet vechten

met die kerels en niets geen steun van ze hebt. We zeggen dikwijls tegen elkaar:

als Adoe en Toto nu hier onder onze oogen dergelijke dingen durven te doen,

wat kun je dan van de anderen verwachten, die tweemaal per jaar door je

bezocht worden. – – – 

44. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 4 december 1925

– – – 

Wat Vaders opmerking betreft over het gebruik van den naam “Oesif Neno”,

moet me van het hart dat het gebruik van Jahwe of Jehova me ondoenlijk en
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onpsychologisch voorkomt. We moeten bij de prediking aansluiten bij de

bewustzijnsinhoud der hoorders. Een vreemd woord als Jahwe is voor hen

zonder inhoud en zou een magische opvatting in de hand werken. Waar we

echter Oesif Neno prediken als den Almachtige die vanuit den hemel ons

gadeslaat, krijgen we de gelegenheid een nieuwen machtigen inhoud aan de oude

en tegenstrijdige voorstellingenreeks der Timoreezen van Oesif Neno te geven.

Als in dit verband een studiewerk bestaat over de geschiedenis en de beteekenis-

(de inhouds-)wijziging van het woord God in onze taal, dan zou ik dat graag

lezen. Maar neemt U bijv. het Arab. woord “Allah”, nu ook in ’t Maleisch

gebruikt. De oorspronkelijke Arab. voorstelling daaromtrent was ook kort

gezegd “veelheid”. Mohammed nu gegrepen door Joodsche en Christelijke

prediking begint Allah te prediken als den eenige en almachtige. Welk een

invloed heeft hij gekregen juist doordat hij de in hem gewekte gevoelens en

gedachten goot in een vorm, die geheel aansloot bij den bewustzijnsinhoud

zijner hoorders. Dat is wel eerst door veel moeite heengegaan, maar daarop moet

ook de Evangelieprediking rekenen. Als U verder denkt hoe Paulus en zijn

prediking woorden en termen gebruikte, die sommige exegeten aanleiding geven

te zeggen dat Paulus onder invloed stond van heidensche mysteriediensten als

de Mithrascultus e.d., maar naar mijn overtuiging in het gedachtenverband,

waarin ze worden geplaatst, doen zien hoe het Evangelie een nieuwe levensvol-

heid giet in haar vreemde woordvormen, dan geloof ik dat Gods Geest zal

werken in de harten, opdat ook hier zich het wondere innerlijke groeiproces van

geloof in en leven uit God zich ontwikkele uit het woordzaad, het gedachtenzaad

in landstaal en idioom uitgestrooid.

Soms had ik ook een bijna angstwekkend besef, dat het gedurfd, haast roekeloos

is en toch weet ik innerlijk zeker dat ik op deze wijze in Gods wegen ben. Waar

nu mijn taalkennis vordert ben ik zekerder geworden in het wegen van de

gedachten die mijn toespraken kunnen wekken, weet ik ook waar ik paaltjes

moet zetten om de gedachten van mijn hoorders te verhinderen zich in een

verkeerde richting te bewegen. Het gaat hier soms om kleinigheden, die toch zoo

gewichtig zijn. Bijv.: Als wij spreken van opstanding en opstaan (in de eeuwig-

heid) dan gaan onze gedachten ook zonder dat we dit nader aanduiden uit naar

het leven in heerlijkheid bij God, dus niet op deze aarde. Ga je nu in ’t Timo-

reesch daarover spreken, dan moet je er duidelijkheidshalve steeds bijzeggen,

dat dit opstaan niet hier op aarde, maar bij God in heerlijkheid geschiedt. Dit

levert geen moeilijkheden en de voorstellingen omtrent Oesif Neno bieden hier

een veilig aanknopingspunt. Toen hier onlangs eigenaardige vreemde heidensche

stroomingen ontstonden, die een opstanding van dooden maar hier op aarde

beloofden en verkondigden, werd ik mij opnieuw bewust hoe voorzichtig en in

de landstaal doordacht onze toespraken moeten zijn, zoodat we, waar we

vermoeden met een woord of zin verkeerde gedachten te kunnen wekken, deze

afsnijden door een verklarende toevoeging, die de harten onzer hoorders wijst
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in de richting welke de prediking bedoelt en inslaat. Natuurlijk kleeft mijn werk

veel gebrekkigs aan, heb ik ook veel te weinig tijd voor deze studie. Maar de

Heiland wien wij onszelf en onzen arbeid toevertrouwen, staat ons bij, zoodat

al pratend met de Atoni’s over een onderwerp, waartoe ik mij voorbereid, soms

ingeving en juiste vorm voor de boodschap die ik hun brengen wil, mij door

Gods Geest geschonken worden. Nu na drie jaar heb ik het gevoel of ik eerst

heden werkelijk begin met den arbeid en het andere slechts gebrekkige voorbe-

reiding is geweest. Van harte hoop en bid ik dat God ons de genade zal geven

om hier ons leven te wijden aan een grondige, ernstige Evangelieprediking in

de landstaal, opdat het Evangelie innerlijk eigendom van menig Timorees mag

worden en bijbelsche verhalen van Oud en Nieuw Testament in de landstaal

geschreven of misschien later gedrukt, een basis mogen worden voor het

geestelijk leven der Atoni’s. Dat onze Heiland, de Gekruisigde en Opgestane,

daarbij in ’t middelpunt zal komen te staan, spreekt van zelf.

Vanmorgen had ik weer eens een moeilijk onderhoud met den Radja Molo. Het

is zoo moeilijk dezen man te leiden; hij is gewoon te doen wat hij wil, hij voelt

zich “Koning”, is een heel potentaat. Nochtans ging ik innerlijk rustig naar hem

toe, mij met gebed voorbereidend en voelend, de Heer staat mij bij. – – – 

45. Jet Middelkoop aan haar ouders en Dien de Zwart, Kapan, zondag 20

december 1925

– – – 

U weet hoe vele maanden wij gezucht hebben onder de aanhoudende regens en

hoe blij wij waren toen ’t eindelijk “zomer” werd. En nu snakken we al weer een

maand naar regen. Alles was door en door droog, we hadden zelfs geen water

meer in onze putten, de jongens moesten er een flink eindje voor loopen. Het

was de laatste maand ontzettend drukkend, telkens onweersbuien en dreigende

luchten, maar den regen kwam niet door. En ’t voornaamste was, dat de men-

schen snakten naar regen. De tuinen waren alle gebrand, maar men kan niet

planten voor de regens goed doorkomen. En er is al zoo’n voedselschaarste,

vooral hier in Molo. De oogst van ’t jaar was hier slecht. De menschen trekken

er voortdurend op uit om djagoeng te koopen, maar kunnen haast niets krijgen,

bovendien heel duur, want de Chineezen hebben ’t ook noodig, die koopen ook

op wat ze krijgen kunnen. Daarom hoopten ze dat de regen vroeg zou komen,

dan hadden ze ook een vroege oogst, nu zal het wel April worden voor de

djagoeng goed is. Als ze nu maar eens een goede oogst mogen maken, dat ze

’t komende jaar tenminste het uit kunnen zingen. Gelukkig hoorde Piet van de

goeroe van Manoefoei dat daar nog djagoeng te krijgen was. Hij heeft het nu

laten koopen voor de Christenen van de omtrek. Die gaan het halen en dan wordt

het hier verdeeld. De kerkekas betaalt het. Met de nieuwe oogst geven de
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menschen een blik djagoeng terug. Die kan dan weer worden verkocht ten bate

van de kerkekas, en lijdt deze niet te veel, want veel kan er ook niet af. En de

menschen zijn weer een tijdje geholpen. Aangezien de menschen erg tobben

over het feit dat er nog geen regen gevallen was en sommige heidenen al het

hoofd opstaken en naar Toboe gegaan waren om de Christenen te beschuldigen,

dat het hun schuld was, omdat zij niet aan de geesten geofferd hadden enz., wat

natuurlijk oogenblikkelijk invloed had op de “zwakkeren”, besloot Piet verleden

week, dezen Zondag een bidstond te houden met de menschen die het begeerden,

Dat is hedenmorgen gebeurd. De opkomst was niet heel groot, het waren

grootendeels de getrouwen, die geregeld komen. 

[Piet:] 

Vanmiddag om drie uur begon het te gieten; een zware onweersbui met felle

bliksemschichten. De lichtschichten werden op slag door knetterende dondersla-

gen gevolgd. De kinderen kwamen allen binnen. Manneke namen we slapend

op en we voelden zelf hoe ernstig en gevaarlijk het felle lichten, dat soms langs

ons huis scheen te schieten, voor onze hooggelegen hoeve met rieten dak is.

Diep onder den indruk van het zware weer bleven we luisteren. Kort voor de bui

aankwam stak een heftige wind op; reeds menigmaal heeft zulk een snel

opstekende stormwind den regen verjaagd. In m’n hart, en mij zelf afzonderend,

bad ik dat ditmaal de regen toch doorkomen mocht. We ervoeren dezen dag een

kennelijke gebedsverhooring, en we hopen dat het geloof der jonge Christenen

erdoor gesterkt zal worden. Ofschoon ik heel ernstig in ons gemeenschappelijk

gebed in de Kerk opende, en in m’n onderwerp, de gelijkenis van de onrecht-

vaardige rechter,  en het aanhouden in den gebede, daarbij aansloot, was ik na322

afloop zóó mat en onvoldaan, dat ik vreesde niet het contact met mijn gehoor

gevonden te hebben. Je kunt je dan zóó twijfelmoedig en onvoldaan voelen,

alsof je tevergeefs gearbeid en gebeden hebt. Ofschoon we ons dus onder indruk

van het zware weer met diep en stil ontzag verblijdden, werden we gesterkt door

de openbaring van Gods macht als antwoord op ons gebed. Juist omdat de jonge

Christenen door een oude man, een adatkenner, in verzoeking gebracht waren

om offers te gaan brengen op een oude geheime plaats genaamd “Nioef Sonaf”

= het “paleis-meer” om geesten en hemelheer te bewegen tot regen geven, vroeg

ik in het voorgebed onzer bidstond of de Heer ons gebed, gedaan zonder offers,

maar met een schuldbewust hart, wilde verhooren en toonen dat hij zulk een

gebed niet laat verklinken. En nu heeft God gesproken en we hopen en bidden,

dat er nieuw geloof gewekt zal worden in de harten dergenen, die den geesten-

dienst hebben opgezegd.

Deze week was een zware, zoowel voor Jet als voor mij; Woensdag en Donder-

dag (16 en 17 Dec.) waren hier weer alle goeroe’s. Jet zorgde beide dagen voor

een gemeenschappelijke middagtafel en voorts voor koffie en thee; hielp met

322 Luc. 18: 1-8.
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de uitreiking der leermiddelen op door mij afgeteekende en gecorrigeerde

aanvraaglijsten (de goeroe’s vragen altijd te veel van je in alle opzichten, ook

wat leermiddelen betreft). Nu ik hield een openingstoespraak naar aanleiding

van Psalm 90, vergankelijkheid en de bede om bevestiging van het werk onzer

handen, mits wij dat hebben gedaan met een door den Heiland verlost en

vernieuwd hart, gedreven en gedragen door Gods Geest. Den vorigen avond

werden vier goeroe’s, die nog geen lidmaten waren, door mij onderzocht en

aangenomen. Na de opening las Adoe de notulen der vorige vergadering en

behandelde ik het onderwerp “dynamisme” dat ik in ’t Mal. ongeveer aldus

vertaalde: “het geloof in een overal tegenwoordige verborgen en bovennatuurlij-

ke macht”. Een reeks van voorbeelden, ten deele aan eigen arbeidsveld ontleend,

werd aangevoerd en in verband daarmee besproken hoe we trachten moeten door

de Evangelieprediking nieuw geloof te wekken in de macht Gods.

We hadden een zeer goeden ochtend, de besprekingen, de vragen en gedachten

door de goeroe’s geuit, deden me voelen hoezeer het vitale belang van het

behandelde door hen mee doorleefd werd! Bovendien werd aan allen opnieuw

duidelijk, hoe we steeds moeten trachten ons in te denken in de gemoedsgesteld-

heid van hen, die nog geen Christenen zijn en willen worden, opdat we het

contact met hen niet geheel verliezen en geen heillooze verwijdering tusschen

Christenen en heidenen doen ontstaan.

’s Middags werden gemeentezaken, kerstfeestvieringen enz. behandeld. De

volgende morgen een drukke ochtend, uitbetaling van de salarissen, allerlei

inhoudingen, uitreiking kalenders en gedrukten; de noodige toelichtingen

daartoe, regelingen voor de scholen en de administratie, van half acht tot eenen

een overvolle morgen. Toen ’s middags bevestiging der vier nieuwe lidmaten

en Avondmaal, naar aanleiding van Fil. 3: 12-14.

Eigenlijk voelde ik me moe en mat. Maar ik ben bijzonder gesterkt geworden.

Trouwens tegen elke conferentie zie ik op, omdat ik besef hoe moeilijk en voor

een zwak mensch onmogelijk het is leiding te geven aan een 25 menschen, die

zóó uiteenlopend van karakter zijn. Bovendien is de uitwerking van de grond-

waarheid, waarover Kraemer in de Opwekker  schreef ook hier merkbaar. Bij323

de Inlandsche bevolking, i.e. onder de geschoolden, ontwikkelt zich een stem-

ming van wantrouwen, die noopt tot een zich geheel terugtrekken in eigen kring

met een geprononceerde neiging tot non-coöperatie. Iets daarvan is ook bij de

goeroe’s merkbaar en wat Kraemer in dit verband schrijft is ook mij uit het hart

gegrepen nl.: Wie deze stemming en haar uitwerking om zich heen ziet grijpen

voelt zich eenzaam. Wij voelen ons tegenover en onder de goeroe’s ook soms

eenzaam, juist omdat iets van die van ons afgekeerde houding steeds speurbaar

blijft. Dat in aanmerking genomen, zult U begrijpen hoe ik steeds weer tegen

323 Waarschijnlijk H. Kraemer, “De positie der Christen-Javanen temidden van hun volk”,
De Opwekker, jrg. 69 (1924) 313-326. 
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een goeroe-conferentie opzie en tenslotte verbaas ik me achteraf hoe wonder wel

God het maakt en kracht geeft boven bidden en denken. – – – 
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1926

46. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, dinsdag 5 januari 1926

Jet zit aan Henk en Dien te schrijven en we hebben afgesproken, dat ik het

ditmaal aan U zou doen. Er is overigens zooveel werk en je taak als Evangelie-

dienaar hier zoo veelzijdig, dat het verkwikkende en gezellige der particuliere

correspondentie steeds in het gedrang komt. Bovendien krijg je soms werkelijk

dorst naar goede opbouwende lectuur in den breeden zin van het woord, omdat

je tijd tekort komt de geestelijke stof, die anderen in levende en mondelinge

gedachtenwisseling te beurt valt, uit boeken te putten.

In gedachten hoor ik Moeder zeggen: “Lees je bijbel, jongen!” Dat doen we en

we vinden daarin bijna altijd den steun die we noodig hebben. Vooral de

profeten, de brieven van Paulus en het N.T. überhaupt verkwikken ons en

bezielen tot gebed en toewijding. Maar toch blijft daarnaast de behoefte bestaan

om onzen tijd te verstaan, te leven in contact met de vragen van het heden.

Bovendien is studie noodig om de geestesgesteldheid van het volk, waaronder

je werkt, te verstaan; waar liggen de hoofdmoeilijkheden om tot het Evangelie

te komen, voor het volk waaronder we werken.

U zult mij zeggen: “De zonde”. Maar, ofschoon ik het in beginsel daarmee eens

ben, helpt een dergelijk algemeen begrip ons hier niets. Wanneer een afgedwaald

kind, door schande en schuldenlast, vreest zijn ouders te ontmoeten, dan spreekt

zijn geweten mee en is het niet alleen de zonde maar kan het ook schaamte of

trots en allerlei vaags daarbij zijn, dat hem weerhoudt. Hoe moeilijk kan het in

zuiver menschelijke gevallen soms zijn het rechte contact weer te vinden, dat

de deur voor de werkelijke en onmisbare intimiteit tusschen ouders en kind (of

broers en zusters onderling) opent.

In de verhouding van mensch tot God laten zulke moeilijkheden zich gelden in

veel grooter afmeting. Heidenen, onze Timoreezen, zijn vervreemd van God en

Zijn heiligen dienst. Niet alleen hun schuld, de last hunner zonden, waarvan ze

nog zoo weinig besef hebben, maar de diepe schemering van denken en voelen

waarin ze nu reeds zoo lang geleefd hebben, maakt hen lichtschuw. En nu

loopen we gevaar dat het licht der Evangelieprediking slechts even langs de

nevels en alle mogelijke andere lichtbeletselen strijkt, niet doordringt blijvend

en overwinnend. Studie, door Gods Geest gezegende en geheiligde studie is

noodig om in de landstaal en met bezonnen takt weg te breken en op te lichten,

wat het doordringen van het licht des Evangelies in den weg staat!

Dit zijn overpeinzingen, die in het algemeen gehouden worden, in bijzonderhe-

den te treden hoeft niet, zou hier ook te veel tijd kosten en voor U, die in deze

dingen leeft is een dergelijke algemeene aanduiding klaar genoeg. – – – 
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Dina en Nico hebben ons diep teleurgesteld. We dachten en hoopten zoo stellig,

dat ze getrouwe en toegewijde dienaars van het Evangelie onder hun volk

zouden worden. Het blijkt dat ze ons nu reeds ruim drie jaar, bijna vier, bedro-

gen hebben; dat Nico Dina ’s nachts in de meisjeskamer steeds bezocht en ze

met elkaar leefden, ofschoon ze beiden voortdurend onderwezen werden in den

weg des Evangelies en ze steeds den schijn hebben gewekt en willen wekken,

dat ze de eischen des Evangelies in dezen verstonden en er zich van harte aan

onderwierpen!

Door een twist tusschen Dina en Ruth kwam het plotseling uit op den dag der

conferentiesluiting. Tot tekst daarvoor had ik gekozen 2 Cor. 12: 7-9. Die dienst

is me zwaar gevallen; beiden, Jet en ik, waren we diep teleurgesteld en innerlijk

gewond. Wie had dat kunnen denken, we vertrouwden hen en vooral haar

volkomen. 

Nu zijn ze in de kampong; Nico is niet komen opdagen. Liet de schande alleen

aan haar, ofschoon ik hem liet roepen om Dina te halen en hem onder handen

te nemen. Ook Ruth is ons gaan verlaten! Ondanks onze pogingen haar te

overtuigen dat het beter is als zij hier bleef. – – – 

47. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Djokjakarta (Midden-Java),

maandag 22 februari 1926

[Op uitnodiging van het kerkbestuur hebben Jet en ik een zendingsconferentie te
Djokjakarta bijgewoond, die op 20 en 21 februari jongstleden georganiseerd was door
de Nederlands-Indische Zendingsbond en die ook werd bijgewoond door dr. John Mott.
Mott is voorzitter van de World Student Christian Federation en voorman van de
International Missionary Council. Eind april waren we in Kapan terug. ] 324

We zijn zoo dankbaar, dat ons deze gelegenheid gegeven is om hier op Java de

conferentie bij te wonen. De aanraking met menschen, het besef, thans versterkt

en verdiept, dat we leden zijn van het leger dat optrekt in de verwachting van

Jezus Christus en de komst van Zijn Koninkrijk, doet ons goed en roept tot

nieuwe toewijding. Het onderwerp van Mott Zaterdagavond jl. was: The present

world situation. Het fundament van zijn betoog, dat de huidige wereld verkeert

in een toestand van vloeibaarheid en nieuwe vormbaarheid. Groote gevaren zijn

de wrijving, de achterdocht, ergernis en rassentegenstellingen in en door den

oorlog ontwikkeld en nog doorwerkend. Gevolg daarvan is een economisch

debâcle. De staten zuchten onder een last van schulden, waaraan de opkomende

geslachten diep gebukt zullen torschen. In verband daarmee staat de opkomst

van het Bolsjewisme. Vóór dertig jaar was Rusland het land, waarvan ieder het

minst verandering verwachtte. Men dacht, dat dáár het laatst ingrijpende

wijzigingen zich voltrekken zouden; en nu? De diepst ingrijpende wijzigingen

324 Hopkins, John R. Mott, 652.
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voltrekken zich daar thans. Zoo ook China. Toen ik (i.e. Mott) vóór dertig jaar

in China kwam, geleek het een hermetisch gesloten kamer, waar het stoffig en

muf was, zonder eenige neiging tot ontvankelijkheid voor invloeden van buiten.

En nu? Pas geleden was ik (M.) er weer en voor mij rees het beeld van een naar

alle kanten opengegooide kamer, met gapende open deuren en ramen, waar de

wind vrijen doortocht heeft.

Groot gevaar dreigt er van het Bolsjewisme, dat als een kwaadaardige ziekte

rondwaart en reeds alle staten der wereld heeft aangetast. Dit Bolsjewisme is

een zeer kwaadaardige ziekte, waartegen we op onze hoede moeten zijn. 

In Rusland heerscht onder de studenten finantieelen, maatschappelijken en

zedelijken nood. Een systematisch doorgevoerde propaganda, die ons aan alle

stations uit Bolsjewistische periodieken bleek, trekt velen onder de vanen van

die satanische beweging.

We leven in een wondervolle wereld, vol gevaren, vol mogelijkheden en

gelegenheden ook voor het Evangelie. De wereld heeft noodig Christelijke

karakters, waarachtige Christenen vooral onder de leiders. Het gaat erom een

Christelijke strategie te voeren, opdat God Zijn hand zou kunnen leggen op alle

universiteiten en inrichtingen van onderwijs, op de trusten en finantieele

ondernemingen. We hebben noodig Christelijke leiders, die in volle zelfver-

loochening en Christelijke liefde leiding kunnen geven in deze tijden van

gisting, opdat de wereld bewaard blijve voor ondergang en gemaakt worde tot

een veilige plaats.

Tot zoover de kern van het betoog van Dr. Mott, wiens geloof en enthousiasme

iets bijzonders tot ons zeggen in dezen ernstigen tijd.

Zondagmorgen sprak hij over karaktervorming; de gevaren die daarbij dreigen,

de verzoekingen, waaraan we blootstaan en de noodzakelijkheid om een

symmetrisch karakter te krijgen, d.w.z. zeggen naar alle kanten gelijk sterk, op

de zwakke plaatsen dus door oefening en dubbele waakzaamheid versterkt en

daarom niet minder sterk dan andere punten.

Hij gaf zeer goede, praktische wenken, je voelt hoe die man veel met de jeugd

verkeerd heeft. Je kon zoo merken hoe hij, zich bewust voor een neutraal gehoor

te spreken, tastend zijn voelhoorns uitstak om den rechten vorm voor een

Christelijke prediking te vinden. Fijn leidde hij het ertoe zijn gehoor te doen

voelen hoe wij in dezen strijd om een waarachtig Christelijk karakter te doen

hebben met een onzichtbare macht (of onzichtbare machten), die ons te sterk

zijn. En daar stelde hij dan Jezus Christus, als onze toevlucht, als degeen die ons

kracht schenkt en tot overwinnaars maakt. Ernstig en pakkend klonk zijn

slotwenk: Als gij deze lessen, die ik heden gaf, ter harte neemt en die niet mijn

standpunt op den voorgrond dringen maar de innerlijke ervaring van menig jong

mensch in zijn strijd om karakter, dan zult gij later wanneer wij elkaar, wie weet

waar, weer ontmoeten, zeggen: John Mott heeft ons op dien Zondagmorgen niet

misleid, maar ons de waarheid gezegd.
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Wel heel bot voor m’n Christelijk gevoel klonk het applaus op die toespraak van

godsdienstigen en zedelijken ernst. Wie Christen is, klapt niet, maar keere tot

zich zelf in en gorde zich opnieuw tot den strijd.

Vanavond zal het weer bijeenkomst zijn, ontmoetingsavond. We hopen een

zegen te zullen ontvangen. – – – 

48. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Tjideres

(West-Java), maandag 1 maart 1926

[De tweedaagse zendingsconferentie die Jet en ik in Djokjakarta bezocht hebben, is
achter de rug. Het was een nuttige conferentie al was er nauwelijks tijd voor een goed
gesprek met collega’s. Afgelopen maandagavond, een dag na de conferentie, hebben
we veel oude bekenden gesproken.] 

– – – 

Over ’t algemeen is de aanraking op zoo’n avond vluchtig; alleen met Barend

Schuurman had ik even een diepergaand gesprek over de goeroe’s. Dan sta je

even verwonderd, hoe wederzijdsch begrijpen van de moeilijkheden een steun

is, moedgevend om in de eens ingeslagen richting voort te gaan. Zoo dikwijls

twijfel je: “doe ik het wel goed met m’n goeroe’s!” Soms weet je zeker: “Ik heb

het verkeerd gedaan!” Maar er komt iets over je van innerlijke rust, wanneer je

de zekerheid weer wint, dat de hoofdrichting toch goed was en je weer zegt:

“Dien kant van vertrouwelijken omgang met de goeroe’s ondanks alle moeilijk-

heden, moet het op, het moge zoo moeilijk en soms pijnlijk en wondend zijn als

het wezen kan”. Wat Mott dien avond gezegd heeft, staat mij thans niet meer

voor den geest. De veelheid der indrukken werkt op ons, die de stilte gewend

zijn, verbijsterend. En de aanteekeningen die ik wilde maken, kwamen nooit op

papier, door het drukke en gejaagde, dat de conferentiedagen karakteriseerde.

In mijn dagboek heb ik enkele dingen vastgelegd, maar de tijd ontbreekt ons om

daarover nu te schrijven. – – – 

49. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, donderdag 20 mei 1926

– – – 

Boven mijn leven zou ik kunnen schrijven: “Het leven is een staag verreizen en

vertrekken”. Na onze terugkomst  hard moeten werken om door de administra-325

tie heen te komen. Daarna weer tien dagen op reis en nu weer precies vier dagen

thuis met het vooruitzicht van nog vele reizen. Wilt U gelooven, dat dit iets

onrustigs geeft; den arbeid hier heb ik van harte lief, maar soms wenschte ik een

half jaar achtereen thuis te mogen zijn. Die onrust, dat trekkende, geeft een

325 Van de reis naar Java. Zie de twee vorige documenten.
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droomachtig iets aan je ervaringen en voor je herinnering wordt het te veel. Je

opmerkingsvermogen schijnt soms verdoofd. Henk schreef, we verwachten dat

als de indrukken, eenmaal terug in de eenzaamheid, bezonken zijn, er een brief

met den terugblik daarop zal geschreven worden. Wilt U gelooven, dat ons tot

nog toe de rust ontbroken heeft om goed tot onszelf te komen en te mediteeren

over de reeks van ervaringen die we doorleefden. Bij gelegenheid hopen we het

te doen, maar wanneer, dat kunnen we nog niet vaststellen.

Wel viel me dit keer het reizen te paard erg lang. Op Java weet men niet wat

rimboe is; de wegen door het bergterrein zijn eenzaam en zwaar. Wanneer je de

snelle vervoermiddelen van Java pas hebt meegemaakt, dan denk je: “wat zou

ik veel meer kunnen afdoen als hier per motor gereisd kon worden”. Juist

ditmaal kreeg ik onderweg vrij veel regen, modderwegen en glijbanen langs

soms steile hellingen, waartegen de paarden bijna niet op konden komen.

Onderweg kwam ik den inlandsch Schoolopzichter Warouw tegen, die al vrij

oud is, reeds vergrijsd in den dienst. “Kranig toch die oude man langs zulke

wegen”, dacht ik. Hij zit nog keurig kaarsrecht te paard.

Op mijn laatste reis bediende ik eenmaal den doop te Kolbano en hield daar een

voor mij wijdingsvolle doopdienst. In ’t geheel sprak ik op vier plaatsen de

gemeenten in de landstaal toe en mag erop vertrouwen dat ze mij over ’t

algemeen goed begrijpen. Tijd voor de noodige taalstudie ontbreekt me helaas.

Wel verzamel ik trouw en ligt er dus een tamelijke stapel Timoreesche gegevens,

alles in de landstaal, ter bewerking te wachten, maar ik zou er voor de prediking

zoo veel meer aan kunnen hebben, als ik mij aan een grondige bewerking

daarvan zou kunnen wijden. Het doet me overigens goed en het moedigt me aan

te merken dat het Onze Vader en de 10 geboden er vlot ingaan en goed geleerd

worden. Een grondslag voor een Timoreesch bijbelsch leesboek  heb ik gelegd,326

maar ik acht het noodig nog te wachten tot ik meer toeneme in wijsheid en

verstand betreffende taal- en adatkennis, alvorens een poging te doen het

voorloopig gereed gemaakte gedrukt te krijgen. Met Ds. Mooy sprak ik af tot

m’n verlof te wachten en dan tijdens ons eerste verlof in Holland een Bijbelsch

leesboek in ’t Timoreesch voor druk klaar te maken. Het geloof hier te mogen

arbeiden voor de komst van het Koninkrijk Gods en daarvoor een hechte

grondslag te mogen leggen, het geloof de levende Heiland in woord en geschrift

een weg te mogen banen tot de harten der Timoreezen, opdat zij in Hem het

eeuwige leven vinden, dat maakt tenslotte sterk tot het dragen van lichamelijke

en geestelijke inspanning. Zoolang ik geloof hier een van God gegeven roeping

te mogen vervullen, wil ik hier niet weg, welke dan ook de moeilijkheden mogen

zijn of worden. Laat me niet te veel zeggen, want God weet hoe zwak van moed,

hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Maar

de leiding in de roeping tot deze speciale taak is mij zoo wonderbaar, de

bewaring temidden van vele moeilijkheden zoo treffend, dat Jet en ik telkens

326 Lasi Soel Aknino (1930).
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en telkens weer voelen en zeggen: “de Heer staat bij ons en Hij wil ons en ons

werk hier bevestigen”. En daarom, lieve Vader, begeer ik geen plaats op Java

of waar dan ook; want menschenzielen te mogen brengen tot den Heiland is op

Timor niet minder heerlijk dan op Java. – – – 

50. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 18 juni 1926

Begin juni 1926 werd te Koepang een conferentie van hulppredikers gehouden. 

Te Koepang had ik het secretariaat en dat was me eigenlijk te veel. Midden in

een chinine-kuur en nog slap van de pas doorgemaakte attaque van malaria,

voelde ik me tijdens de vergaderingen zoo beverig en onvast van hand, dat het

maken der notulen me eigenlijk te veel werd. En dan naderhand de net-bewer-

king, die mij noodzaakte alles behoorlijk geformuleerd nog eens over te schrij-

ven. De stemming der vergadering was gedrukt. De schijnbare vroolijkheid van

den voorzitter was alleen een masker en dit bleek telkens en telkens uit den

geprikkelden toon, waarin hij (Ds. v.d. Wijngaard) dan verviel.

Er is veel tragiek in het leven van onzen dominee. Na een scheiding van meer

dan 12 jaar van vrouw en kinderen, is hij afgezakt, drinkt een fiksche borrel,

komt van feestavondjes wel eens dronken thuis en loopt dan zingend langs de

straten van Koepang, een dominee van bijna 60 jaar oud. Zoo heeft Van Alphen

hem eens gehoord en gezien. Hij is van zichzelf onrustig en ongedurig gewor-

den; hij doet me denken aan het karakter van Saul, vol achterdocht en verborgen

voornemens, ontspruitend aan een onrustig geweten. Spreekt U maar met

niemand hierover, ’t is te droevig; die op Koepang zijn, alle drie, Van Alphen,

Vermeulen en Doxie  voelen zich opgelucht als de dominee op dienstreis gaat.327

Dan gaat er een zucht van verlichting: “Hè, hè, dien zijn we tenminste een

poosje kwijt!” Het Kerkbestuur weet veel van hem, maar laat hem uit medelij-

den, schijnbaar hem willende helpen in zijn finantieelen nood, hier op Koepang

zitten. We trachten, en zoo hebben we onderling ook te Koepang gezegd, hem,

den dominee, te dragen in zijn moeilijke kanten en bidden voor zijn bewaring,

want zijn moedelooze buien zijn voor hemzelf gevaarlijk; hij neigt dan zoo licht

tot volslagen onverschilligheid. Het eigenaardige is, dat hij zichzelf humanist

noemt. Hij leest nog trouw Caesar, Xenophon, prepareert zich voor Homerus,

maar heeft geen echte belangstelling voor zijn eigenlijke taak, past zich ook

volstrekt niet aan, spreekt zeer onvoldoende Maleisch. Maar juist dit “humanist”

zijn staat hem in den weg tot eerlijk en echt schuldbesef en bewustzijn van zonde

te komen. Dit laatste is zijn eenige redding en daarvoor bidden we. – – – 

327 Doxie, J.K.; Duitser; geb. 1887; 1923 te Toeal (Kei-Eilanden); 1925 te Koepang (Timor),
tevens t.bv. STOVIL; 1927 te Saparoea; 1928 verlof en gerepatrieerd.
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51. Jet Middelkoop aan haar ouders, Koepang, donderdag 9 september 1926 

Hulpprediker Richard van Alphen was met de handschoen getrouwd met de verpleegster
Grietje (Greet) Haandrikman. Hij bevond zich te Koepang, zij te Tobelo (Halmahera), waar
ze een jaar (1925-1926) namens de Utrechtse Zendingsvereniging in de gezondheidszorg
gewerkt had. Hun kerkelijk huwelijk vond plaats te Koepang op 7 september 1926. 

De groote dag voor Richard is voorbij. U begrijpt dat hij vol emotie’s was. ’s

Morgens 7 uur kwam de boot binnen en was hij al aan boord. Ze reden wat rond

samen en gingen daarna naar de Doxie’s. Ik kwam er ook om 11 uur. Er was

toen nog heel wat te beredderen. Grietje lijkt ons een heel geschikt type.

Eenvoudig en natuurlijk en flink. ’t Is een klein ding. Ze zei met recht 1½ cent,

maar ze is best tegen hem opgewasschen. We denken dat we wel goed met haar

op zullen kunnen schieten. ’s Middags maakten Hennie  en ik de tafel klaar,328

’t was nog een heel werkje, toen gauw baden en kleeden en de bruid helpen bij

haar sluier en toen was het 5 uur. Toen nog een kiek maken bij de Doxie’s door

den Chinees. Als ze goed uitvallen zullen we U er eentje sturen. Daar Manneke

dien dag op mocht, daar zijn bronchitis over was, reden we voor we naar de kerk

gingen even langs opdat Manneke de bruid zou zien en haar eenige bloemen

geven. Maar achteraf had ik er erge spijt van. Want hij dacht toen de auto

voorreed dat hij mee mocht natuurlijk en toen dat niet gebeurde kwamen de

tranen, zoodat we onder een hevige huilbui afscheid namen. Dus de gebruikelij-

ke tranen zijn toch geweend bij de bruiloft. De bruid zelf was heel kalm, Piet

heeft ze getrouwd met de tekst: Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God,329

en voornamelijk naar voren gebracht de trouw in het huwelijksleven, tegenover

elkander en jegens God. De kerk was vrij goed bezet, want de Europeanen lieten

van hun belangstelling blijken. En er was heel veel bekijks van de Maleische

gemeente. Na de dienst werden ze gefeliciteerd in de kerk, ze reden even om en

bij aankomst ten huize Doxie brachten de leerlingen der S.T.O.V.I.L = oplei-

dingsschool een serenade, d.w.z. ze zongen een toepasselijk lied, waarin hun

veel “selamat” = heil gewenscht werd. Om 7½ uur gingen we aan tafel tot 10½.

We improviseerden een paar stukjes, één door Julius en Hennie Doxie, een door

Adri Vermeulen en mij, daar Piet vanwege de preek liever niets meer wilde

doen. Preeken, vooral Holl. preeken, is nogal een inspanning voor hem en vraagt

veel voorbereiding. Het onze had ten doel om op een eenigszins koddige wijze

ons gezamenlijk cadeau, n.l. een tochtscherm aan te bieden. Het dinertje viel

goed uit. Helaas nam Piet de beide menukaarten mee, maar ik zal U, als we op

Kapan zijn, één sturen voor de aardigheid. Misschien zal U de diepe zin ervan

niet heelemaal snappen, maar ik zal er dan de verklaring wel bijdoen. 

Na het eten vertrok het jonge paar, wij een half uurtje later allen te samen en we

reden nog heerlijk een half uurtje om, om even uit te waaien. Toen was de dag

328 De vrouw van hulpprediker Julius K. Doxie.
329 Ruth 1: 16.
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weer voorbij. Het was werkelijk een aardige, prettige dag heelemaal onder

elkaar, zonder menschen waar je niets aan hebt of die je moet dulden. Wat waren

we blij dat de v.d. Weterings noch de dominé er waren, want dan hadden ze erbij

moeten zijn. Richard had ze onmogelijk kunnen passeeren, al bood hij dan zelf

het dinertje niet aan; we hadden ze moeten vragen en ’t zou een obsessie

geworden zijn. Nu was het echt leuk. – – – 

52. Jet Middelkoop aan haar ouders, Koepang, vrijdag 17 september 1926

[Ik ben nu drie weken in het hete Koepang, terwijl ons huis in Kapan opnieuw gedekt
wordt. Piet gaat voor een week op reis naar Nefekoko, Nifoe en Kaslioe.]

Verder bracht deze post het verblijdende bericht, dat de Dominee overgeplaatst

is naar Makassar.

Het bericht dat volgde was minder prettig, n.l. dat Frits van de Wetering belast

is met ’t wnd. predikantschap, tevens voorzitter van de conferentie van hulppre-

dikers en nog hulpprediker-opleider . Het laatste wisten we al, het eerste330

vreesden we toen we hoorden dat dominee overgeplaatst zou worden. ’t Is een

onhoudbare toestand. En hoe één man dit kan doen is ons een raadsel. ’t Is

absoluut onmogelijk om dit alles goed te doen. Zijn eigenlijke werk op de school

komt heelemaal in de verdrukking. Wat dat in de toekomst moet worden met

de jongens! En als Frits niet zoo grenzeloos verwaand, eerzuchtig en

heerschzuchtig was, had hij tegen het Kerkbestuur moeten zeggen, dat hem dit

voorstel deed: “het is mij onmogelijk heeren, dit alles te doen”. Maar hij was

natuurlijk veel te vereerd; hij heeft bovendien daar voortdurend op gespeculeerd,

Julius Doxie is ook erg verontwaardigd, en daar hij erg zenuwachtig is, is er

bijna geen huis met hem te houden. Hij praat den geheelen dag over niets anders,

neemt allerlei plannen voor en verwerpt ze eenige uren later weer, praat dag en

nacht erover tegen zijn vrouw, ’t is werkelijk wanhopig. Hij wordt bovendien

ook gedupeerd door deze regeling. Want het verzoek van het Kerkbestuur aan

hem (welk verzoek niet veel anders is dan een zacht bevel) is dat hij de school

moet waarnemen als Frits voor dienstaangelegenheden op reis moet. ’t Is

werkelijk een mooie boel. Frits kan op reis gaan, declareeren, krijgt nog zijn

toelage als opleider, en Julius krijgt niets en moet maar invallen als ’t Frits

behaagt en kan dus zijn eigen afdeeling ook weer niet behartigen zooals ’t moet.

U begrijpt dat de lucht dus geladen is, zooals trouwens altijd op Koepang en ik

blij zal zijn als we weer rustig boven zijn. Al zullen we een zeer moeilijken tijd

krijgen, met onze verhouding tot Frits, die ons haat op ’t oogenblik, geloof ik.

Maar God weet alles, en misschien wordt nu de maat vol. ’t Is in ieder geval

gelukkig dat Dominee weggaat, ze steunden elkaar altijd in alles en stonden

330 Tw. van de STOVIL.
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zoodoende sterk. Nu staat Frits alleen en hij blijft tenslotte je collega, en dus

staan wij allen ook sterker dan tegenover dominé, te meer daar een dominé bij

het K.B. nu eenmaal altijd wordt gehandhaafd tegenover een hulpprediker.

Enfin, ik zal U maar niet langer vermoeien met deze onverkwikkelijke geschie-

denis, we hopen dat U ons niet vergeet in Uw gebed, ook in deze zaak en God

zijn: “tot hiertoe en niet verder” zal spreken. Want U begrijpt dat dit alles een

druk legt op aller werk en het heel moeilijk is om rustig en blij door te gaan en

alle gedachten aan je werk te wijden. – – – 

53. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, woensdag 27 oktober 1926

Jets jaardag is nu alweer een week achter ons en toch zijn we er nog niet toe

gekomen de pen op te nemen, omdat we door allerlei in beslag genomen werden.

Zelfs kwam ik er dit jaar niet toe een kiekje te maken, en dat wel door een

bijzondere gebeurtenis.

Zondag voor een week, twee dagen voor Jets jaardag, zaten we beiden rustig een

kopje thee te drinken; ’t was bij vijven, toen er geklopt werd en een Timorees

op onze vraag mededeelde: “Er is een wond mensch”.

Hij zette er een zeer bedenkelijk gezicht bij ’t geen ons vermoeden deed, dat het

nogal ernstig was. We stonden op en buiten gekomen zagen we onder den

omloop van ons huis een vrouw staan, geleund tegen een paal van ons huis. Het

hoofd met een doek omwonden, zoo, dat nauwelijks het rechter oog uit de

doeken de wereld in keek. Het even zichtbare oog stond dof, als van iemand die

zich zeer ziek en slap voelt. Ze was overigens geheel ingewikkeld en deed je

denken aan plaatjes van zwaar gesluierde Arabische vrouwen.

Haar man vertelde me, dat zijn eerste vrouw met een zwaard deze zijn tweede

vrouw te lijf was gegaan. De oudsten in zijn dorp hadden nu deze vrouw willen

bemedicineeren, maar hij vond het veiliger om haar bij mij te brengen. Het was

de temoekoen van Bidjalpoenoe, een kampong hier ± 15 K.M. vandaan, die mij

aldus vertelde en de man bleek te zijn van de zwaargewonde vrouw.

We gingen achter het huis en maakten eerst het hoofdomwindsel, bestaande uit

een vieze, zeer onhygiënische sarong open, toen nog een dito lap, en ... ik

schrok, een groote hoofdwond gaapte me tegen. Vies en griezelig zag die eruit

en zat vol met iets, wat ik nog niet kende. Daarom vroeg ik dan ook: “Wat

hebben jullie erin gedaan?” En het antwoord luidde: “Gekauwde kemiri-noot!”

Ofschoon ik mijn best deed dat vieze boeltje eruit te krijgen, waren de kantige,

vrij groffe kemiri-deeltjes zoo stevig in de wond gedrukt, dat ik ze er niet uit kon

spoelen en wrijven.

Na dus de hoofdwond zoo goed mogelijk gereinigd te hebben, begon ik de

omwikkelde handen open te maken. Na de linkerhand uit de doeken gedaan te

hebben, alles even frisch, griezelde ik weer; de duim en de muis van die hand
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hingen los, terwijl èn aan de palm èn aan de buitenkant van de hand tusschen

duim en wijsvinger de wondranden eveneens ver uiteen gedrukt waren door

stevig ingedrukte gekauwde kemiri-noot. Een parang (zwaard) houw was

tusschen duim en wijsvinger ingedrongen, had die verbinding verbroken en was

er toen diep ingegaan.

U kunt U zeker voorstellen, dat het me niet bijzonder prettig te moede was.

Wonden zien, zulke althans, en pijn lijden is niets voor mij. Maar ik deed mijn

best, trachtte alles zoo goed mogelijk te reinigen en maakte tenslotte ook de

andere hand open, waar ook tussen duim en wijsvinger maar hoofdzakelijk aan

de palmkant een flinke wond was, maar in deze zat gelukkig geen kemiri, alleen

maar erop. Het arme mensch had de paranghouw, voor haar hoofd bestemd,

getracht op te vangen met haar handen; met één houw kreeg ze daardoor drie

wonden. Door de pijn moeten haar handen die achter elkaar opgeheven werden

(d.w.z. in één lijn achter elkander) neergezakt zijn, beide getroffen en daarna

haar hoofd. Toch is het haar geluk geweest, dat ze getracht heeft, zij ’t met

bloote handen, de zwaardhouw af te weren, want daarmee is de kracht van den

slag ten deele gebroken. Zoo niet, dan zou waarschijnlijk haar schedel gespleten

zijn en had het haar misschien haar leven gekost.

Wat de hand betreft, den volgenden morgen het gelegde verband openend, zag

ik in dat de hand genaaid zou moeten worden. Maar de wond was nog zoo

onzuiver, er zaten nog kemirirestjes in en dus wachtte ik liever tot de zaak

schoon zou zijn, anders sluit je de weg voor afvoer van onzuiver wondsecreet

af.

Den tweeden dag, Jets jaardag, zag de wond er niet beter uit, maar de wijze

waarop de duim erbij hing, deed me besluiten voorzichtig en los de wond te

hechten, zóó dat die viezigheid van boven eruit kon en de wond in de diepte toch

aan elkaar kon groeien.

Hechtnaalden en draad (catgut) had ik, maar ik zag er geweldig tegen op. Nog

nooit heb ik een wond gehecht en ik heb zelf een herinnering aan den pijn, die

de kromme driekantige hechtnaalden veroorzaken.

Biddend bereidde ik mij voor om rust en moed voor deze voor mij zeer moeilijke

onderneming. Daarna heb ik gewerkt, drie steken gelegd, één aan den binnen-

kant, twee aan den buitenkant. De vrouw huilde van den pijn en – daarover

straks nog iets anders – zong op den toon van de bevend-huilerige weeklacht

bij sterfgevallen gebruikelijk. Het ging me door merg en been; het zweet brak

me aan alle kanten uit.

Goed en wel klaar, was ik zoo van streek dat ik eigenlijk niets meer waard was.

Dat was op den morgen van Jets jaardag. We hebben toen samen gezongen en

dat heeft ons beiden goed gedaan.

Den volgenden morgen de wond openmakend, bleek er een nekrotisch beslag

(de wondoppervlakte ging tot rotten over, zag er groen-zwart uit). We schrok-
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ken. Het was me onmogelijk geweest de kemirideeltjes er allen uit te krijgen.

Jet werd zeer ongerust en zei: “Het mensch moet naar den dokter!”

“Maar daar krijg je ze niet heen!” verzekerde ik. “Herinner je maar Efi Kasé met

zijn gebroken arm. Hij kwam hier bij den dokter, toen deze op Kapan was, die

de arm spalkte en hem zelf beval naar Soé te gaan. Hij ging niet!”

Ér zijn zoo vele gevallen; de dokter kent geen Timoreesch en geen Maleisch,

laat veel aan zijn “oppas” (zoo noemen ze de verpleger) over, en die is vaak zeer

ruw.

Maar zei Jet weer “Ze kan er koud vuur bij krijgen en wat moet je dan begin-

nen?” Ze had schoon gelijk en toch wist ik al dat de temoekoen en zijn vrouw

niet te bewegen zouden zijn naar Soé te gaan. Toch riep ik hem en zeide:

“Temoekoen ga nu paarden halen en breng je vrouw naar Soé, want de wond

ziet er niet goed uit!” “Ik zal paarden gaan halen, mijnheer!” antwoordde hij en

niet lang daarna ging hij.

Intusschen zagen Jet en ik ieder ons boek na, Jet de homeopathie en ik mijn

chirurgisch dictaat. Beiden kwamen we tot hetzelfde resultaat; natte omslagen,

volgens Jet met arnica,  volgens mij alcohol. We besloten arnica en alcohol331

te combineeren. Terwijl dus de temoekoen ging en, als hij paarden bracht, eerst

over 24 uur op z’n vlugst zou terugkeeren, zijn we om de 3/4 uur natte omslagen

gaan aanleggen. Het deed ons pijn te moeten denken dat het vertrouwen der

menschen, dat zoo duidelijk sprak uit hun komen tot ons, beschaamd zou

worden. Dit zou stellig in de eerste plaats schade doen aan ’t vertrouwen in de

boodschap van het Evangelie, van den Heiland. We baden dan ook ernstig dat

ons pogen gezegend zou worden.

We werkten en baden dus in afwachting van de terugkomst van de temoekoen.

Den volgenden middag kwam hij, juist toen we ’t verband verwisselden, en

zeide: “Mijnheer, de oudsten willen niet dat we naar Soé gaan; paarden heb ik

niet meegebracht, laat ons dan liever maar in de kampong onze Timoreesche

geneeswijze aanwenden.”

Natuurlijk schoof de temoekoen de oudsten er voor. In de eerste plaats wilden

hij en zijn vrouw niet, dan waren ze zich bewust dat die onwil geheel wortelt

in en samenhangt met de tegenzin der “oudsten”, de “adatbewakers”, om zich

aan een vreemde, niet-heidensche geneesmethode toe te vertrouwen. Dit laatste

werd nu als het motief dat overtuigend en onweersprekelijk is in deze maat-

schappij aangevoerd, als de “oudsten” iets niet willen gebeurt het niet en nooit.

Reeds meermalen en nu pas weer zeiden onze kinderen; als we er bij hen op aan

drongen een ziek familie-lid naar Soé te brengen: “We moeten het eerst onze

‘orang toea’ (de oudsten) vragen!” En het resultaat is steeds: “De oudsten willen

het niet!” Dan is er geen praten meer aan. En eerder gaat een zieke dood dan dat

iemand zich tegen dit veto der oudsten verzet of er tegen in gaat. De oudsten zijn

331 Gedroogde en fijngestampte wortelstokken en wortels van het Valkruid (Arnica mon-
tana). 
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en blijven de naaste schakel tusschen de dooden (de geesten) en het jongere

levende geslacht en hebben over dit laatste in kardinale gevallen een dwingende

gemoedsmacht!

“Het wil al heel wat zeggen dat we bij U gekomen zijn!” liet de temoekoen

verder doorschemeren, “want”, vervolgde hij, “de oudsten wilden eigenlijk niet

dat we naar U toe gingen.”

Gode zij dank werd de wond onder de “omslagenbehandeling” goed schoon en

frisch bloedrood! We hebben moeilijke dagen van spanning, gebed en arbeid

doorgemaakt en werkelijke gebedsverhooring beleefd. Íntusschen kwam ik door

een gesprek tijdens het verbinden erachter wat de hoofdreden was, die de

temoekoen noopte naar ons toe te komen. Na eenige zeer plastische uitingen

over de wijze waarop de eerste vrouw haar iederen dag hoonde, vervolgde zij:

“Iederen dag werd ik geplaagd en getreiterd! De heele kampong heeft zij tegen

mij gemaakt. Ze beschuldigt mij, dat ik na het ‘gong slaan’ en de reidans ’s

nachts wegloop. En de heele kampong volgt haar in hoonend schreeuwen en

tarten. De morgen dat zij mij met haar zwaard toetakelde, kwamen anderen en

hielpen haar; ze drukten mij op den grond, de aarde drong in mijn wonden en

het spierweefsel puilde uit naar buiten door hun woest duwen, stompen, druk-

ken.”

Dat zij waarheid sprak, bleek o.a. uit het door mij waargenomen en mij veel last

bezorgende naar buiten puilende wondweefsel, zoodat de beide wondranden niet

meer behoorlijk tegen elkaar te brengen waren.

De quintessens van dit betoog nu toont duidelijk aan dat ze, de temoekoen en

zijn verwonde vrouw, in het uur van gemeenschappelijke haat en woeste hoon

tegen de jongere vrouw, niet wisten waarheen zich te wenden. Toen dachten ze

aan den Pandita te Kapan en gingen. Dat dus was de hoofdreden. En later, toen

ze hoorden, dat ze misschien naar Soé moesten, schijnt de familie van de

mishandelde vrouw dadelijk zeer stellig geëischt te hebben dat zij naar de

kampong terugkwam. Gelukkig is dat niet noodig en willen ze dat zelf ook niet

meer, nu ze zien dat de wonden goed vooruitgaan en hun niet meer gevraagd

wordt naar Soé te gaan.

Het vertrouwen te winnen en dat te merken is heerlijk, maar zonder Gods genade

win je het niet en kun je het ook niet dragen; we hebben juist in deze dagen

gevoeld, hoe zwaar het is en werden erdoor gedrongen tot ernstig gebed. 

In deze uitvoerige mededeeling van ’t geen ons een week lang werkelijk in

beslag nam, vindt U de reden, dat er ditmaal op Jets jaardag geen kiekje gemaakt

is. Hierna beter. – – – 

De zoon van de Radja  is ook nogal ondeugend, maar die tracht zich achter332

Manneke te verschuilen; hij laat dan Manneke iets doen, zegt: “Haal dit of doe

332 De zoon Wim van de radja van Molo. Anders dan hun overige anak piara leefde dit kind
wel in het gezin van Piet en Jet Middelkoop. Die was sinds begin 1926 bij hen in huis.
De andere zoon van de radja, Theos, was bij Van de Wetering in huis.
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dat!”, wel wetende zich op verboden terrein te begeven, maar dekt zich dan later

met: “Sinjo heeft het gedaan!” We hebben hem in de gaten in dit opzicht en

trachten ’t hem af te leeren.

We hopen en hebben al eens erover gesproken (Jet en ik alleen) of dit kind

misschien tot Pandita onder zijn eigen volk zou kunnen worden opgevoed. De

roeping daartoe voor hemzelf kan alleen van God komen, maar als wij voor hem

bidden en hem trachten te leiden op den weg van den Heiland, dan zal de zegen

daarop zeker niet uitblijven, te meer daar hij een oprecht vrome Moeder heeft,

die dagelijks voor hem bidt en van wie ik U in Holland wel meer vertellen zal.

Nog twee jaar en dan kunnen we ongeveer in Holland zijn.

De belangstelling in en de opkomst van de gemeente neemt geleidelijk toe.

Zondagmiddag ll. hield ik weer eens dienst in Adjobaki; Jet ging mee. De Radja

en de Njonja Radja waren er beiden. Dat is in lang niet gebeurd, of liever ’t is

de eerste maal dat wij ’t beleven (zij samen ter godsdienstoefening komen, nl.).

Anders wil hij nooit hebben, dat zij meegaat.

Er is verandering bij den Radja te merken, moge op Gods tijd de genade van

onzen Heiland openbaar worden en de werkelijke bekeering van een oude

zondaar, die zeer slim is en gewend aan zeer kronkelige en sinistere paden. –

– – 

54. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, dinsdag 9 november 1926

[De vrouw met haar wonden, waar Piet U een vorig keer over schreef (zie document
53), gaat goed vooruit. De wonden beginnen zich mooi te sluiten. Het moeilijkste is om
er nu huid op te krijgen, want het vlees begint aardig te woekeren, zodat er elke dag met

“helsche steen” gebrand moet worden.] 

Nico werkt nu eerst nog een half jaartje op proef in de kampong en omgeving,

om te zien of hij als oetoesan Indjil, zooveel als hulp-godsdienstleeraar, kan

gebruikt worden. ’t Is uitgesloten dat hij schoolgoeroe wordt, hij is te oud om

ergens nog een acte voor te halen, dit is dus de eenige weg om hem nog iets te

laten worden. Ze krijgen niet veel tractement, maar ze moeten ook maar eenvou-

dig blijven leven, en geen heer willen worden, met witte pakaians en dergelijke.

Dat zit er vreeselijk in bij die menschen. Witte pakken voor de mannen, en

kanten kabaja’s en sloffen voor de vrouwen, dat is het ideaal en in een moede-

looze bui zeggen we dikwijls: dat is nu hun eenig ideaal en daarom worden ze

goeroe. De rest laat hen koud. U moet ook niet denken dat een goeroe met een

pakje zal loopen, neen, dan wandelt er een schooljongen of anak piara achter

hem aan. Als goeroe Adoe naar de kerk ging, droeg hij nog niet eens zijn eigen

bijbel en gezangboek. Dat werd altijd door het gevolg gedaan. Daar zijn ze veel

te voornaam voor. En zoo gaan de goeroe’s voor en hun moerids volgen: Nico

kwam van Nifoe terug. Twee jongens vergezelden hem, die zijn barang droegen
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tot Kapan. Toen keerden ze terug. Maar denkt U niet, dat Nico het verder zelf

naar de kampong bracht. Geen sprake van. Hij vertrok zonder zijn goed en den

anderen dag kwam er een jongmensch uit de kampong om zijn barang te halen!

Zulke dingen vind ik altijd onuitstaanbaar en erger ik me vreeselijk aan. Piet

vindt dat ik het niet zoo erg moet opnemen, maar ’k vind het een staaltje van hun

innerlijk. Hier in huis moet ik er altijd vreeselijk tegen vechten bij de kinderen

onderling. Iedereen heeft een ander tot zijn knechtje, vooral de groote de kleinen

natuurlijk, maar de laatsten proberen het ook al onder elkaar, dat begrijpt U. En

je krijgt het er niet uit. Als Hermanus of Dina b.v. een bevel geeft aan een der

jongeren en ik draag die zelfde jongere ook wat op, dan wordt eerst het bevel

van Dina uitgevoerd! Ze zijn veel banger voor elkaar schijnbaar dan voor ons.

En daar wordt door de ouderen, de “voornameren” of hoe je ze noemen wilt,

duchtig partij van getrokken. “Dient elkander”  is een woord dat ze niet kennen333

en waarschijnlijk nooit zullen leeren of liever willen leeren. Dat woord uit den

Bijbel is niet voor hen. Zij kennen alleen maar het: de mindere zal den meerdere

dienen, en een meerdere ben je al heel gauw hier! Piet zou zeggen als hij dit las:

Jet is weer op haar stokpaardje. Maar ’k vind het ook zoo’n dagelijksche

onaangenaamheid, dat ik het moeilijk van mij af kan zetten. Ze hebben niets en

niets en nog eens niets voor elkaar over. En ik weet wel, dat we zelf heel veel

gebreken hebben en dikwijls heel anders moesten zijn, maar ’k geloof toch niet

dat we hen in dezen geen voorbeeld geven. We staan heusch altijd voor hen

klaar, helpen hen bij alles, zonder dat er van eenige dank bij hen sprake is. ’t Is

tenminste een hoogst zeldzaam iets, als we daar iets van merken. – – – 

55. Jet Middelkoop aan Anna Middelkoop,  Kapan, maandag 22 november334

1926

[We hebben Wim, het zoontje van de radja van dit gebied, in huis genomen, die we
tezamen met Herman opvoeden en aan wie hij een speelmakkertje heeft.] 

Behalve dit jongetje hebben we nog een 10-tal Timoreesche pleegkinderen, maar

die resideeren in de bijgebouwen en blijven in hun eigen milieu, tenminste ze

worden in hun stand groot gebracht. Ze doen het werk in huis en tuin. De

meisjes doen de slaapkamers, koken, wasschen en naaien, de jongens verzorgen

de groenten- een bloementuin, halen water en hout, verzorgen zoo noodig de

paarden, terwijl één zooveel als de huisknecht is: vegen, tafeldienen, afwas-

schen, schoenpoetsen enz. In Indië heb je bijna altijd voor dit werk een jongen,

bij uitzondering een meisje. Natuurlijk krijgen ze allen godsdienstig onderricht

en werken de jongens in hun vrijen tijd nog aan allerlei, zooals: schrijven,

333 Gal. 5: 13; I Petr. 4: 10.
334 Anna (of Anne) Middelkoop was een zuster van Roeland Jan Middelkoop, de vader van

Piet.
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rekenen, Arabisch schrift en Hollandsch, opdat ze als ze aanleg hebben en goed

van gedrag zijn, naar een opleidingsschool voor goeroe’s (= inlandsch onderwij-

zer of godsdienstonderwijzer) kunnen gezonden worden. De meisjes probeeren

we op te leiden tot nette, zindelijke, goede huisvrouwen. Maar dit alles gaat niet

zonder strijd en moeite en kost ontzettend veel geduld. En U weet wel, dat dit

nu niet bepaald een deugd van mij is, en ik me nog steeds aan het oefenen ben

met vallen en opstaan. Ze kunnen ook je bloed karnemelk maken! Ze zijn

wanhopig hardleersch, intens makkelijk uitgevallen en grenzeloos slordig en

vergeetachtig. Maar we mogen al dankbaar zijn dat ze bij ons willen blijven,

want als iets niet naar hun zin is, is het eerste wat ze zeggen: ik ga terug naar

de kampong! Dat is zoo’n soort ontevredenheidsbetuiging en dreigement, want

ze weten wel dat we ze niet graag kwijtraken. Niet om het werk dat ze doen, daar

is ’t ons in de eerste plaats niet om begonnen. Anders zouden we niet zoo’n heel

stel er op nahouden. Natuurlijk moet je ze laten werken, dat is heel noodig, dat

zullen ze hun heele leven moeten doen en we probeeren juist hun wat ijver en

plichtsbesef bij te brengen. Want zooals ze in de kampong leven is meer dan lui.

Als ze maar hun maïstuin hebben en wat boontjes of andere groenten, een paar

kippen en pisangboomen, een paar paarden en karbouwen, dan is het allang

prachtig. Het eenige wat hun werk kost is het maken van de maïstuin. Maïs is

hun hoofdvoedsel, daar leven ze grootendeels van. Paarden en karbouwen

grazen in het wild, kosten geen verzorging, kippen dito, dito. Dus U begrijpt,

ze hebben veel vrije tijd, die meest slapende en pratende wordt doorgebracht.

Dan hebben ze nog een maandje heerendienst in het jaar en eenige verplichte

diensten aan hun vorst, waar ze altijd vreeselijk over klagen, maar ze houden

toch nog wel heel wat tijd over en konden heusch wel wat meer uitvoeren, te

meer daar hier in de bergen het klimaat niet afmat. Ze vinden het echter heele-

maal niet noodig en er is weinig aan te doen, al praat je nog zoo goed. Ze zeggen

ja, ja, maar alles blijft bij het oude. De Christenen zijn in dit opzicht niet veel

beter dan de heidenen, helaas. 

Maar ik ben erg aan het afdwalen en geef U geen schoon beeld van de menschen

hier. Toch vinden we het hier prettig en zou Piet nergens anders willen zijn. Zijn

liefste wensch is hier zijn heele leven te mogen arbeiden. Hij kan het ook

uitstekend met de menschen vinden en spreekt het Timoreesch bijna als een

Atoni. Dat is voor hem ook noodzakelijk, vooral in het echte binnenland, waar

zijn reizen hem heenvoeren. Op school wordt wel Maleisch geleerd, maar dat

is de jongere generatie, de ouders kennen alleen hun eigen taal. Kapan is ook

wel binnenland in de oogen van Koepang (de hoofdplaats aan de kust) en echte

rimboe in de oogen der menschen van Java, maar ’t is toch nog heel wat, bij de

rest vergeleken. We zitten nog aan de hoofdweg, al loopt hij hier op Kapan ook

dood en gaat de groote weg dwars door Timor niet over Kapan. We kunnen per

auto van hier naar Koepang komen, sinds twee jaren. Dat is al een reuzen

vooruitgang. Toen wij in ’22 aankwamen konden we maar tot Noilmina = 50
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KM hier vandaan, met een auto, en U moet niet vragen hoe de weg was. De rest

deden we in een draagstoel en Piet te paard. Toch was in die dagen Kapan een

flinke Europeesche vestiging, met Binnenlandsch Bestuur, militairen en Mijnwe-

zen, nu is het een ville morte. Alle Europeanen weg, de bestuursvestiging

overgebracht naar SoE, alle huizen afgebroken, de tuinen verwoest, door de

Timoreezen gebruikt om maïs te planten, alles is een woestenij. Ons huis en de

pasanggrahan is alles wat van Kapan is overgebleven. Gelukkig zitten wij boven

op de heuvel, de andere huizen lagen in het dal, zoodat we deze verwoesting

gelukkig niet dagelijks voor oogen hebben en ze slechts uit de verte behoeven

te aanschouwen. Daar kunnen we onze voorganger dankbaar om zijn dat hij dit

plekje heeft uitgezocht. Het was nog in de goede oude tijd toen je als hulppredi-

ker uitzoeken mocht waar je huis zou staan. Nu moet je er eindeloos over

schrijven en praten om je huis op een beetje geschikte plaats te krijgen, zooals

wij nu op SoE, waar we op den duur ook heen zullen trekken. Maar dat heeft

wat voeten in de aarde! Het Kerkbestuur heeft uitgemaakt, dat wij ook op SoE

moeten wonen, op de plaats van de Bestuursvestiging. Maar eerst hebben we

een jaar gevochten over de plaats waar het huis zou staan. Eindelijk was dat dan

bepaald en vastgelegd. Toen kwam de kwestie wie het huis zou bouwen. [Rest

van de brief ontbreekt]. 
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1927

56. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, dinsdag 18 januari 1927

Op ’t oogenblik is Piet van huis. Vanmorgen vertrokken voor twee dagen naar

Pene. Telkens schreef de goeroe of Piet toch wilde komen, daar vele menschen

den Doop begeerden en Piet hun ’t reeds beloofd had, indien ’t weer ’t toeliet,

in Jan. te zullen komen. Nu Zondag en gisteren was het een beetje droog en dus

besloot hij maar te gaan. Helaas regende het vandaag weer fiks, maar ’k hoop

dat hij voor de ergste bui al aan was. Toch vind ik het niet prettig als hij met dit

weer reist. De vele te overtrekken riviertjes verontrusten me altijd in dezen

regentijd plus de glibberige paden. Ik hoop dan ook, dat hij verder maar thuis

blijft tot het een beetje droog is geworden en het water gezakt. Er is nog werk

genoeg te doen in huis. Het jaarwerk is gelukkig klaar, dat is een heele rust. Hij

kan zich dus nu aan de taalarbeid zetten. De geest is tegenwoordig vaardig over

hem. Hij heeft den laatsten tijd telkens van die gelukkige momenten, waarin de

weergave van ’t een of ander Psalm- of Gezangvers tot stand komt in het

Timoreesch. Als het zoo doorgaat kan hij aan ’t eind van ’t jaar een aardig aantal

klaar hebben. Nu worden ze geleidelijk eerst met de kinderen gezongen, dan

getypt en den goeroe’s gegeven om over te schrijven en ze de schoolkinderen,

daarna ook de gemeente te leeren, opdat op den duur in de eeredienst ook het

gemeentegezang een plaats gaat innemen. – – – 

57. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, dinsdag 1 februari 1927

– – – 

Zooals wij U schreven was en is de uiterlijke vrede met Frits van de Wetering

gesloten,  waarover U zich juist zoo verheugde in Uw laatsten brief. Maar we335

zijn verder geen stap gekomen en hij was in dienst hooghartiger en arroganter

en bemoeizieker dan ooit te voren. Niet alleen tegen ons, maar tegen alle anderen

dito. Piet zwijgt, aangezien schrijven aan hem niets helpt, en wacht maar tot de

conferentie om het zijne te zeggen. Gelukkig dat we hem niet behoeven te

ontmoeten, we zitten ver weg: maar de Doxie’s en v. Alphens moeten dagelijks

met hem verkeeren  en moeten ook al die hooghartigheid dragen, met dit336

gevolg, dat eind Dec. de bom gebarsten is en Julius Doxie naar het Kerkbestuur

335 Zie document 52.
336 Dat Van Alphen, vanaf 1926 hulpprediker te Tjamplong in de plaats van Vermeulen, veel

met Van de Wetering te maken had, kwam doordat het hulppredikersressort Koepang
vacant was en door de hulpprediker van het naburige Tjamplong verzorgd werd. Boven-
dien woonde Van Alphen sinds zijn komst op Timor nog te Koepang. Hij verhuisde in
september 1927 naar Tjamplong.
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geschreven heeft: Eén van beiden hier vandaan of een dominé aan ’t hoofd. Er

was een vergadering van de Beperkte Commissie  waar Julius en Van Alphen337

hem de waarheid gezegd hebben, en waarop Frits geweigerd heeft de notulen

van die vergadering te tekenen. Julius heeft ze toen, door hem en Richard alleen

geteekend, aan ’t Kerkbestuur gezonden, waarop Frits een brief aan ’t KB

geschreven heeft, dat hij verzocht op grond van dit alles van de leiding ontheven

te worden. Julius heeft uitvoerig Ds. Mooy over allerlei ingelicht, ook de nieuwe

voorzitter, een zekere Heer Berendsen.  En dus zijn we allen in spanning wat338

er van zal worden, wie overgeplaatst zal worden, hoe de Heeren het op zullen

nemen, wie de berisping zal krijgen, kortom hoe ’n lange staart deze muis zal

hebben. Maar het is een wanhopige boel op Koepang nu. Doxie en v. Alphen

zijn daar nu de paria’s der maatschappij, aangezien Frits de heele kliek van

Bestuurs- en andere ambtenaren op zijn hand heeft, d.w.z. op zijn manier in die

kring de zaken voorstelt en gereede ooren daarvoor vindt. De dokter b.v. weigert

de v. Alphens te ontvangen. Vindt U het toch niet treurig? ’t Is ook geen hoog

houden van de eenheid der kerk tegenover de wereld. Geloof U maar niet, dat

bestuursambtenaren zoo tegenover elkaar doen, zoo openlijk hun ruzie laten

blijken, al zijn ’t nog zulke groote vijanden. Tegenover anderen houden ze toch

altijd de schijn op. De v.d. Weterings doen alles openbaar worden, groeten de

anderen niet eens als ze ze tegenkomen op straat, zelfs de leerlingen van de

Stovil groeten ook niet! ’t Is toch bar. Dat zijn je toekomstige goeroe’s, die

straks toch ook in het ressort van Julius en Richard moeten werken.

U begrijpt hoe dankbaar we zijn, dat we niet in die “hel” zitten, er is heusch geen

ander woord voor. Ik vrees ook dat ze allemaal over hun zenuwen heen zijn zoo

langzamerhand. Er moet dus wel een oplossing en beslissing komen van Batavia.

Hoe die zal zijn, dat willen we in Gods hand geven, maar we hopen allen dat er

een eind zal komen aan Frits’ heerschappij en de vrede weer onder ons allen kan

wederkeeren. Want ’t is fnuikend voor je werk, met zoo’n gevoel van druk op

je leven. We hopen dat eindelijk de oogen van de heeren in Batavia open zullen

gaan en zij schijn van wezen zullen weten te onderscheiden.

De v. Alphens konden het bijna niet meer uithouden op Koepang, waarom

Richard besloot op reis te gaan, terwijl Grietje hier zou komen. Maar in plaats

hiervan kreeg Grietje hevige koorts (waarschijnlijk malaria, we kregen nog geen

337 De Beperkte Commissie stond de predikant-voorzitter terzijde. Ze werd door de predi-
kant-voorzitter samengeroepen voor overleg in alle gevallen wanneer het Kerkbestuur
dat wenste en in die gevallen waarin de predikant-voorzitter dat noodzakelijk achtte in
het belang van de kerk. Deel van de commissie maakten uit, behalve de predikant-voor-
zitter die voorzitter was: de leider van de STOVIL en de hulpprediker van Koepang, een
of meer Inl. leraars alsmede andere leden en adviseurs v.z.v. nodig geoordeeld.

338 J. Berendsen, een ambtenaar, was begin 1926 toegetreden tot het bestuur van de Indische
Kerk. In 1927 volgde hij mr. C. de Roon Swaan op als voorzitter. Berendsen was sinds
1924 lid van de Raad van Toezicht van de Postspaarbank in Ned.-Indië en beheerder van
enkele overheidspensioenfondsen. Daarnaast vervulde hij nog enkele andere bestuurs-
functies, zowel bij de overheid als (semi-)kerkelijke organen.
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nader bericht) en moest alles uitgesteld worden. ’k Hoop dat ze na herstel nog

komen zal, ’k zal ’t erg prettig vinden. En dan kan Piet weer eens een flinke reis

maken, terwijl ik gezelschap heb. – – – 

58. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan vrijdag 25 maart 1927

– – – 

Laat me U echter eerst vertellen, hoe ’n droeve ervaring we in die enkele dagen

meemaakten. Zaterdag 12 Febr., net thuis van de reis, waarop de pembantoe B.

Leob mij volgde met de barang, komt diens vrouw met hun eenigst kind,

doodziek, de oogen half brekend. Gelukkig kwam de vader met de barang ook

aan en sprak ik dadelijk met hem over den ernst van den toestand, waarin zijn

kind verkeerde. We hebben toen samen gebeden en het in Gods handen gegeven.

Aanvankelijk ging het iets beter en verwonderden we ons, dat het den volgenden

dag haalde. Biddend hoopten we op uitredding en trachtten te doen wat we

konden. U kunt U voorstellen hoe moeilijk de positie was. Jet kon niet helpen,

Grietje van Alphen, de gast, was ook nog half ziek, en ik, pas thuis van de reis,

voelde mijn hoofd omloopen. Het was of ik die dagen in een droom leefde en

ik ben mij bewust van veel te weinig zorg en toewijding voor het zieke kind. In

den nacht van Dinsdag op Woensdag stierf het. De ouders zelf sliepen, ofschoon

ik hen gezegd had te moeten waken; ik zelf sliep ook, helaas. De vader was nog

net bijtijds wakker geworden om de laatste snik van zijn kind op te vangen en

het de oogen te sluiten.

Jet, die toen al een beetje beter was, en ik maakten samen een kistje en bekleed-

den het. Woensdag gingen de ouders terug naar hun dorp en Donderdagmorgen

werden de paarden gebracht voor ons. Het is drie uur te paard naar Toboe, waar

ik de begrafenis leidde. Aan het graf sprak ik de ouders persoonlijk toe en na

de begrafenis bleef ik in het huis zitten praten en pruimde met hen een sirih

pruim. Het gaat zoo heel anders toe dan in Holland. U zoudt het natuurlijk

onstichtelijk vinden om na een begrafenis mij te zien zitten op een primitief

houten bankje temidden van een niet frisch ruikende schaar Atoni’s en vrouwen

in een klein huis, waar je alleen diep bukkend binnen kunt komen en een kwalijk

riekende spheer hangt, en dan – dat is het ergste – op te merken hoe Uw schoon-

zoon met een pruim van sirih pinang en kalk achter de kiezen, telkens (en een

keertje meer dan de Atoni’s) een roode speeksel-vloeistof op den grond depo-

neert en onderwijl toch, waar het past en de gelegenheid zich voordoet, over heel

ernstige dingen, over zonde en dood, over Gods liefde in Jezus Christus en Zijn

kruisdood, en Gods eeuwige macht in Zijn opstanding openbaar, zit te praten.

We trachten zoo veel mogelijk den Atoni’s een Atoni te worden. Ofschoon ze

mij vroegen te blijven, ging ik dien middag tegen vieren terug naar huis. Het had

flink geregend en de wegen waren modderig. Eenmaal viel mijn paard tweemaal
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bij een daling naar een rivierdal waarbij de pooten diep in de modder zakten.

Het was een hachelijk moment en ik was blij toen het goed en wel achter den

rug was. Even half zeven kwam ik thuis. Het trof wel ongelukkig, dat er nu juist

nog de temoekoen van Ofoe op me zat te wachten, die afgeholpen moest

worden. Het gebeurde, maar Jet ergerde zich een beetje. – – – 

59. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, zondag 3 april 1927

– – – 

Ten tweeden male is de bom tusschen Piet en Frits v.d. Wetering gebarsten. De

eene onhebbelijkheid in dienst (particulier hadden we geen communicatie)

volgde op de andere, tot laatst weer een brief kwam, die de maat deed overloo-

pen. Het geval was aldus:

Frits wilde over twee jaar een cursus voor volksonderwijzers op Soé openen en

wilde nu vast een voorbereidende cursus beginnen. Daartoe moest Piet een 8-tal

jongens aanwijzen, die vast op de gouvernementsschool konden gaan in oplei-

ding. Dit voorstel van v.d. Wetering kwam eind Dec. en half Jan. begon de

school. Piet schreef dat het onmogelijk was nu nog uit het ressort 8 jongens te

selecteeren, daar het niet ging om kennis maar om karakter, aangezien met de

vele gevaren in Soé op zedelijk gebied, anders toch niets van die jongens terecht

kwam en ze dan later als volksonderwijzer slechts ellende zouden brengen.

Daarop kwam er een zéér onhebbelijk schrijven terug en zond hij afschriften

erbij van brieven die hij aan de A.R. en Controleur gezonden had, waarin Piet

zooveel als onbevoegd verklaard werd een aantal jongens uit te kiezen, en dat

de Inl. schoolopzieners niet aanwezig waren, zoodat technische adviezen

“ontbraken”. Een openlijke afbreking dus van het prestige van de hulpprediker.

Dit schrijven met Piets antwoord heeft Piet aan ’t Kerkbestuur gezonden met

begeleidende brief en hiervan Frits in kennis gesteld, omdat hij het niet achter

zijn rug wil doen.

U begrijpt, dat hij nu wel ziedend zal zijn, nu hij officieel door Piet is “aan-

geklaagd”, zoo beschouwt hij het althans zeker in zijn grenzelooze hoogmoed,

en de breuk nu grooter is dan te voren en onherstelbaar. Maar we wenschen ook

geen vriendschap meer, na alles wat we nog weer van Julius Doxie gehoord

hebben, zijn gehuichel enz. en ons reeds van het begin af aan gebleken is dat zijn

verzoening een schijnvertooning was, die hij alleen op hooger bevel (van het

Kerkbestuur vermoedelijk bij monde van Ds. Mooy) heeft gezocht. Piet zal zoo

mogelijk eens een uitvoerig exposé geven van het geval aan U of Henk, zoodat

U van de geheele kwestie dan op de hoogte bent en Henk zeker niet meer de

zijde van v.d. Wetering zal kiezen, zooals hij ons in zijn laatsten brief dreigde,

waarin hij ons van groote onvolledigheid in ’t vertellen van deze kwestie

beschuldigde. Maar heusch ’t is zoo vervelend om alles nog eens van voren af
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aan op te lepelen en ’t zou vellen vol beslaan, dat ik er nog niet toe heb kunnen

komen en ’t door mij ook niet gebeuren zal. Piet stelt vóór de conferentie een

nota op en daarin zal Frits worden aangevallen op vele punten in dienstzaken;

daarvan sturen we U of Henk dan wel een doorslag en dan weet U weer veel.

Hoe alles nog af zal loopen? We verwachten iedere boot het besluit van een

nieuwe predikant, maar tot nog toe tevergeefs. Toch vermoeden wij dat hij

spoedig zal komen, want het kerkbestuur zal nu langzamerhand wel tot de

overtuiging gekomen zijn dat het een reuzenstommiteit begaan heeft met de

benoeming van v.d. Wetering en zien dat de boel spaak loopt als hij gehandhaafd

blijft. Hij hangt de dominé uit op alle mogelijke wijzen en is erger dan een chef,

bijna een dictator. Aan zijn eigen werk als hulpprediker-opleider doet hij bijna

niets. Wat er toch zal worden van al die jongens, die alle geestelijke leiding

ontbreekt. Wat dat straks zal opleveren als ze in de verschillende ressorten

worden geplaatst? We moeten het alles maar overgeven, maar je hart is er

bezwaard onder, dat zult U wel begrijpen. – – – 

60. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Kapan, maandag 12 april 1927

Eindelijk dan kom ik er toe te schrijven. Er was den laatsten tijd bijzonder veel

werk en als je dan onderwijl gasten hebt, dan is dat wel heel gezellig maar je

handen worden er toch door gebonden. Zooals Jet je reeds schreef heb ik de

voorstudie voor een Timoreesch huwelijksformulier beëindigd en nu ook het

formulier klaar. Vandaag verzond ik het geheel aan Kraemer met verzoek om

zijn critiek en advies. Veel van de bouwstoffen voor het formulier gebruikt, zijn

ontleend aan de adathuwelijkssluiting; met ernstig gebed heb ik dit werk gedaan,

opdat onder oude en soms schoone vormen, waarlijk het vernieuwende en

verlossende Evangelie van Jezus Christus tot zijn recht mocht komen en de

geestelijke inhoud een eeuwige waarde zou bezitten.

Maar nu over iets anders. Een zin in je laatste brief deed ons even schrikken, nl.

dat je den kant van Frits v.d. Wetering zoudt kiezen, indien verder ongeargu-

menteerd over hem geschreven werd door ons. Ofschoon een dergelijk kiezen

niets vóór of tegen de waarheid van ons standpunt zou bewijzen, en ik je nu nog

niet kan zenden brieven van Frits, waaruit je bij benadering redelijker wijze het

standpunt der beide partijen zoudt kunnen beoordelen, zoodat je nu de kwestie

hoofdzakelijk door onze bril gaat bekijken, zal ik trachten in hoofdtrekken de

zaak duidelijk en zoo objectief mogelijk weer te geven.

Zooals jullie weet hebben we in 1924 zeer moeilijke dagen beleefd; Frits heeft

toen onder den schijn van veel vriendelijkheid tegenover het Bestuur mij

geteekend als onervaren en onkundig, tevens ernaar strevende een diepen indruk

te vestigen bij het bestuur, met name bij Resident Couvreur, van zijn adat-

kennis. De zaak waarom het ging is toen nooit onderzocht, de voorstelling van
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zaken, zooals de Heer v.d. Waals die gaf, werd zonder meer aanvaard, ook door

Frits. Niemand heeft mij zelf de gelegenheid gegeven iets in het midden te

brengen, dan alleen Ds. Mooy, die mij bij zich liet komen. Intusschen had Frits

ons, eerst Jet en daarna mij verzekerd: “jullie wordt stellig overgeplaatst, er is

niets aan te doen, Couvreur heeft het gezegd, en wat hij zegt gebeurt!!”

Toen Ds. Mooy mij bij zich liet komen en mij had aangehoord, zeide hij: “Dan

zie ik geen aanleiding U over te plaatsen!” We waren dus gehandhaafd en Jet

en ik hebben God ootmoedig gedankt voor deze bijzondere levensleiding, want

de taak op Kapan was ons toen reeds lief. Na afloop deed Ds. v.d. Wijngaard

mij uitgeleide, feliciteerde mij, zeggende: “Ik ben blij dat Ds. Mooy er is en zoo

beslist heeft, ik had U niet durven handhaven!”

Bij Frits teruggekomen, begint me Frits met een groote mond en een parvenu

geste hem eigen: “Ja man, wij zijn er ook nog!” In de volgende dagen liet hij

telkens doorschemeren, dat je gehandhaafd bent heb je aan mij te danken. Nu,

ik was te zeer in een stemming van stil zijn, na de doorleefde diepe emotie’s,

om iets te zeggen, en zweeg.

Van dien tijd is Frits steeds arroganter en imperatiever geworden tegen ons. Hij

steunde een drukkerij in Koepang en een blad daar uitgegeven, Talitha

Kummi,  dwong ons door middel van Ds. v.d. Wijngaard, die naar zijn pijpen339

danste, om ons daarop te abonneeren voor de goeroe’s, ik bijv. 17 exemplaren

en hij schrijft mij: “Je kunt daarin over Timoreesch voor de goeroe’s schrijven”.

Dat was in 1925 na de conferentie.

Kort daarop deed zich het volgende geval voor: Het K.Bestuur vaardigde een

circulaire uit, dat alle goeroe’s die na datum van de circulaire een vrouwenperka-

ra kregen, op slag moesten worden ontslagen.

Voordat dit edict werd uitgevaardigd, was er een goeroe in mijn ressort die reeds

voor degradatie tot Onderwijzer van Bijstand en ontslag uit zijn functie van

goeroe Indjil was voorgedragen. Jij in Holland kunt je natuurlijk niet voorstellen

hoe zoo’n voordracht door intriges van een klerk-vriend van dien goeroe-

overtreder maanden op het kantoor te Soé werd aangehouden. Intusschen hadden

èn Predikant èn Frits zich reeds accoord verklaard met bedoelde degradatie.

Terwijl de zaak nog hangt, komt de scherpe circulaire van het K.B. en kort

nadien (ongeveer 2 mnd. later) komen Ds. v.d. Wijngaard en Frits boven. Frits

beweert, die goeroe van jou (Parinoesa heet hij) moet nu natuurlijk ontslagen

worden zonder pardon, degradatie is niet meer mogelijk. Daarmee ging ik niet

accoord, omdat reeds de belofte gedaan was om niet te ontslaan en – ware de

zaak niet hangende gebleven – de man reeds vóór afkondiging der scherpe

maatregelen Onderwijzer van Bijstand zou geworden zijn. In Soé werd deze

kwestie met den Kaptein Boldingh besproken. Frits wou mij dwingen tot

intrekking van mijn voorstel maar ik weigerde en zeide: “Ik handhaaf mijn

339 Ontleend aan Marc. 5: 41.
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voorstel!” Raad eens wat dat mispunt zegt, nog wel in bijzijn van den Kaptein:

“Als ik dat aan het K.B. schrijf, kan het je een salarisverhooging kosten!”

Hij bedoelde daarmee, dat mij dus met mijn weigering een salarisverhooging

kon ingehouden worden. Je begrijpt ik keek hem even aan en zweeg. Mijnheer

Boldingh deed duidelijk zijn ergernis blijken. Nu, de man is Onderwijzer van

Bijstand geworden en niet ontslagen. Eerst ruim een jaar later toen het met hem

als Onderwijzer van Bijstand niet ging, daar hij als Ambonnees te zelfstandig

was, heeft hij een postje bij het B.B. gekregen.

Bij diezelfde gelegenheid trad hij zoo grof op, toen ik zeide, dat een internaat

voor a.s. volksonderwijzers op het erf van den Hulpprediker moest komen, opdat

de godsdienstige en zedelijke leiding door hem gegeven werd. Frits beweerde

toen kort en goed autoritair en imperatief: dat internaat moet in handen van den

Inl. leeraar komen. Innerlijk werd ik zeer boos, maar daar Kapt. Boldingh als

onze gastheer ook erbij was, wilde ik in zoo’n stemming geen twistgesprek

aangaan en zweeg. Helaas gingen ze nog dien dag door naar Koepang en kon

ik hem, nl. Frits, niet meer persoonlijk spreken. Echter schreef ik onmiddellijk

aan den Predikant over deze kwestie; deze echter schaarde zich aan de zijde van

Frits. Alles bleef nog uiterlijk goed, maar de verhouding vertoonde meer en meer

spanning, die op springen moest uitloopen.

[De bom barstte uiteindelijk wegens een financiële kwestie. Ik legde de zaak aan ds.
Van de Wijngaard en het Kerkbestuur voor, doch zonder resultaat.] 

Ofschoon ik lang niet alles geschreven heb, kun je nu toch in hoofdzaak van de

punten waarover de kwestie’s loopen, een indruk krijgen. De moeilijkheid is,

dat jullie toch nog geen idee zult hebben van de arrogantie, de politieke knoeierij

en machtsdrang, die v.d. Wetering bezielen en die elk geestelijk contact onmoge-

lijk maken. De waarheidsgrond des Evangelie’s ontbreekt. In een discussie in

Koepang waarbij Doxie en van Alphen alleen aanwezig waren, heeft hij gezegd:

we zijn eerst ambtenaars. En als je nu weet welke de ambtenaarsgeest is in

Indië, dan zeg je gewoon: die is onbestaanbaar en onvereenigbaar met het

Evangelie.

Wij zijn en blijven Evangeliedienaars, geroepen tot een heilige taak in het

Koninkrijk Gods, en we zullen nooit ambtenaars worden. Het is me altijd een

vreugde en een eer, dat ik in de wandeling bij de B.B. ambtenaren te Soé en

Koepang heet: de zendeling van Kapan. God geve dat we mogen zijn en blijven

zendelingen bij de gratie Gods.

En nu over iets anders en beters dan de kwestie v.d. Wetering. In van Alphen

hebben we een geestverwant gevonden, we werken prettig samen en worden

samen enthousiast soms over gezichtspunten in ons werk of op taalgebied.

Binnenkort hopen wij samen door Tjamplong op reis te gaan. – – – 
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61. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, woensdag 27 april 1927

– – – 
Op mijn laatste dienstreis heb ik te Nifoe nieuw leven gevonden. De doopcandi-

daten kenden de 10 geboden, het Onze Vader en de Zegenbede in het Timo-

reesch heel vlot, het waren een 40 tal volwassenen en een even groot aantal

schoolkinderen. Er is nog een groot aantal menschen daar die het dooponderricht

volgen: deze nieuwe bloei dateert van het vorig jaar Augustus en sedertdien is

de gemiddelde opkomst te Nifoe gestegen van 20 tot 100 volwassenen in den

Zondagmorgendienst. Er is over het algemeen meer belangstelling hier in het

Molo’sche merkbaar. God geve dat het uitgestrooide zaad leve en wasse. Welk

een rust, dat wij dien groei niet in onze hand hebben en er niet voor verantwoor-

delijk zijn, mits planten, natmaken en wieden door ons in trouw worden vol-

bracht en ons gebed voor een goede oogst iederen dag opstijgt.

De goeroe te Nifoe is nu meer met hart en ziel in zijn gemeentewerk; onze arbeid
werkt door Gods genade zegenend en vormend op ons terug, d.w.z. God geeft
nieuwe bezieling of ook ootmoed en vernedering door zegen of tegenslag, die
òf tot meer toewijding òf tot dieper zelfinkeer dringen. Deze wisselwerking
hebben èn de goeroe’s èn wij noodig tot innerlijken wasdom. – – – 

62. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, zaterdag 7 mei 1927

– – – 

Piet is vanmiddag naar Soé vertrokken voor de reis naar Amanatoen. Morgen

is daar bevestiging van lidmaten en al houdt de Inl. leeraar de preek, Piet moet

er toch bij tegenwoordig zijn. Wel hebben de Inl. leeraars 1  klas, d.w.z. zij dieste

meer dan 10 jaar dienst hebben en een loffelijk getuigenis krijgen van hun

pandita, recht op bediening van Doop en H. Avondmaal en dus ook van bevesti-

ging van lidmaten, maar ’t is toch goed als er een pandita bij tegenwoordig is,

vooral in deze primitieve gemeente, waar een kerkeraad ontbreekt. Morgenmid-

dag gaat hij nog door naar Niki-Niki en hoopt als alles goed gaat 19 Mei weer

thuis te zijn. – – – 

63. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 20 mei 1927

[Gisteren ben ik thuisgekomen van een twaalfdaagse reis.] 

Er zijn hier in de laatste tijden vele veranderingen; Ernst de Vreede  is be-340

noemd tot Predikant op Koepang, Adri Vermeulen is overgeplaatst naar Ambon,

340 E.A.A. de Vreede, geb. 1898; 1925 predikant te Ambon; 1927 te Koepang; 1928 te Ma-
nado; 1931 dr. theol.; 1935 te Batavia; 1938 te Medan.
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aangesteld tot wnd. Predikant aldaar! Dit laatste in verband met een oneenigheid

gerezen tusschen hem en den B.B. ambtenaar! Wat een nadeelen toch aan dat

ambtenaarsgedoe zijn er voor ons Evangelie-dienaars verbonden aan het feit,

dat we ons ambtenaarsdienstverband moeten aanvaarden. Voor mij is het daarom

te heerlijker te weten, ondanks die bezwaren, hier een echte zendingsroeping

door Gods genade te mogen vervullen.

Met Richard en Grietje van Alphen gaat het best, we kunnen het heel goed

samen vinden en met Richard ga ik a.s. maand een reis door Tjamplong maken.

Natuurlijk kan ik U in kort bestek niet vertellen hoeveel werkplannen en te

bewerken stof ons wacht. Maar ik verheug me zeer over de mooie samenwerking

tusschen hem en mij. In het geloof eens Geestes en in aanpak eensgezind,

sturende in dezelfde richting.

Op de afgeloopen reis beleefde ik mooie momenten; te Poet’ain waren weer een

500 kerkgangers. Overeenkomstig den volksaard heb ik hier geregeld moeten

zitten op gevlochten matten. Het is verheffend te zien, hoe Gods Geest hier

zichtbaar werkt. De goeroe spreekt ook goed de landstaal, maar moet zijn

taalgevoel nog laten ontwikkelen; hij sprak zijn gemeente toe over: “Hebt Gij

mij lief!”, de driemaal herhaalde vraag aan Petroes.  Het onderwerp werd door341

hem te veel in preektrant gedaan, de uitbeelding van het verhaal, de zielkundige

situatie vermocht hij niet weer te geven. Mooi echter was hoe praktisch en

persoonlijk hij den ouders opdroeg de zorg voor hun kinderen, zijnde de schapen

die de Heiland hun te weiden gaf, opdat zij geleid zouden worden op den weg

des levens en des licht.

Naar aanleiding van Marcus 9, de verheerlijking op den berg en de genezing van

het maanzieke kind, sprak ik deze gemeente toe. Het verhaal gaf ik zoo duidelijk

en sprekend mogelijk weer en knoopte eraan vast: 

1  de Heer, Zone Gods, de eenige die de machten van duisternis en hel en doode

overwon, roept van den hemel om Zijn roepstem te volgen.

2  Als antwoord op de vraag der discipelen: “Waarom konden wij de heer dere

ziekte niet uitwerpen!” De uitspraak van de Heiland: “Dit geslacht vaart niet

uit dan door bidden en vasten”.342

De grondgedachte daarvan ontvouwde ik eenvoudig; de macht van het kwaad,

van den Booze, die lichaam en ziel zoekt te verderven, kan niemand weerstaan,

tenzij hij zijn toevlucht tot den Heiland, den Opgestane, neemt, en telkens weer

smeekt: Heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!  Ik sloot met de gedachte:343

Gij allen die hier in grooten getale gekomen zijt, ik zie U als menschen die

zoeken verlost te worden van den Booze, die smeekende handen opheffen tot

341 Joh. 21: 15-23.
342 Marc. 9: 28-29.
343 Marc. 9: 24.
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den Hemelzoon Jezus, en in waarheid belijden: Wij gelooven Heer, kom ons te

hulp, want tot gelooven zijn we niet sterk! En zoo ontvangt U de Hemelzoon

Jezus, en zal U verlossen, Uw leven verlossen van het verderf en U het eeuwige

leven schenken. Er werd intens geluisterd en we hadden een gezegende stonde.

’s Avonds bespraken we de twee liturgieën die ik in het Timoreesch gereed

maakte, benevens enkele Psalmen, nl. 65 en 138, ieder twee verzen; Gezang 3,

twee verzen, en het eerste vers van Gez. 275, der Maleische liederen.  De344

toepassing was hier: Jezus, de Opgestane, de Redder uit de nacht des doods en

de banden der zonde, schenkt ons hemelsche blijdschap en eeuwig leven, maar

wie zich verhardt, als de Farizeeën en deze Godsboodschap verwerpt, zal ten

prooi vallen aan de macht des verderfs.

Mijn gebed sloot daarbij geheel aan in zinswendingen aan Timoreesche riten

ontleend, doch in nieuw Evangelisch gedachtenverband geschakeld. In Lobos

doopte ik een 40-tal menschen, die met hart en ziel het onderwijs volgen. Het

zou een te lange brief worden om in extenso mijn reiservaringen U te vertellen;

het voornaamste weet U thans. – – – 

64. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 15 Juli 1927

– – – 

Zooals Jet U al wel verteld heeft, hebben Richard van Alphen en ik een reis door

het Tjamplongsche gemaakt van 20 dagen. Vanuit Kapan ging ik eerst naar

Koeatnana. 

Den volgenden morgen stonden we om bij vieren op en zaten om half zes in het

zadel, gehuld in half donkere morgenschaduwen. Het ging door ons nog onbe-

kend terrein.

De temoekoen ketjil (onder-kamponghoofd) ging mee te voet en wees ons den

weg. Eerst ging het steil naar boven, vanuit het rivierdal. Soms voerde het smalle

paardepad langs griezelige diepten. Tot we eindelijk den bergtop bereikt hadden

en over een hoogvlakte trokken. Troosteloos stonden daar langs den weg de

bamboe-doeri pollen;  naar de oudsten hier verhalen bloeit die eens in de 50345

344 Bedoeld is wellicht 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 Wolandawaij dan tersalin kapada bahasa Malajuw ’awleh R. le Bruijn, Surohan
’Indjil di-pulaw Timor. Tertara di-Batawijah, di-Patara’an Karadja’an. 1828. Nederland-
se titel: Verzameling van liederen, waar bij gevoegd zijn eenige psalmen en evangelische
gezangen, ten gebruike van het Nederlandsche Zendeling-genootschap. Uit het Nederd-
uitsch in het Maleisch vertaald door R. le Bruyn, Christen-Zendeling op Timor. Batavia:
Lands Drukkery, 1828. 

345 Schizostachyum Durio Rupr.
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jaar en komen dan plagen als ziekte en verwoesting van gewas door muizen als

begeleidend verschijnsel voor. De bamboe-doeri is een pemali (heilige) plant

en het volksgeloof hier verbindt aan het afsterven daarvan op grooten schaal de

vrees voor onheilen, die daaruit voort moeten komen. In hoeverre die vrees op

waarneming berust, is nog niet uit te maken.

Oude Timoreezen vertelden mij, dat in hun jeugd de bamboe-doeri bloesem en

vrucht gedragen heeft, daarna afstierf en toen gepaard ging met een muizenplaag

en groote sterfte. Dit is nu eveneens het geval. De oogst is dit jaar op vele

plaatsen, en inderdaad voornamelijk in het bamboe-doeri groeigebied, totaal

verwoest door muizen. In het grondgebied van Koeatnana, dat niet dichtbevolkt

is, stierven in drie maanden tijds ongeveer 30 menschen, een buitengewoon

hooge sterfte.

Het is mogelijk, dat de muizen in de geledingen van de doode bamboestaken

nesten maken en bijzonder welig tieren. Er is dus mogelijk verband tusschen de

sterfte der bamboe doeri-pollen en de muizenplaag. Het ligt intusschen voor de

hand, dat de Timoreezen een geheimzinnig, huiveringwekkend verband vermoe-

den tusschen beide verschijnselen.

Van Richard hoorde ik, dat men aan de kust vertelde, dat de muizen uit zee zijn

opgekomen. Nog een andere verklaring hoorde ik, maar misschien kan ik uit het

geheel een stukje voor de Schev. Kerkbode smeden, en zal dus hierover nu niet

verder uitweiden.

Onze reis dan voerde door bamboe-doeri velden die een Hollandsch wintersch

aspect aan het landschap gaven, een ongewone sensatie in dit tropische oord.

Te Besiana gekomen, waar ik reeds één keer vanuit Nefokoko een koempoelan

hield, vonden we menschen die ons verder geleidden. Onderweg waren we te

Oi Siblèlè gekomen reeds eenmaal van geleider verwisseld. De oude temoekoen

van laatstgenoemd dorp ging langzaam te voet en een gesprek met hem voerend,

had ik den tijd gekort.

Van Besiana uit ging het iets vlugger want een jonge man, vlug ter been, ging

ons voor. We kregen een steile daling naar een sawah, waar we een oude

bekende, een ex-schooljongen van Nefokoko opdeden, die gaarne met ons mee-

ging, maar die eerst zijn paard wou vangen. We wachtten ongeveer een uur en

toen ging het in sneller tempo voorwaarts. We kruisten een breed rivierdal en

reden vervolgens door een met hoog gras begroeide vlakte.

Tusschen de tjemara’s stond een kudde nogal wilde karbouwen; we maakten

eenig lawaai en daar gingen ze van schrik er vandoor. Nauwelijks waren ze

echter gepasseerd, of een groote karbouwkoe kwam ons nagerend als wilde ze

ons opjagen. We bleven staan, met z’n drieën; dat bracht het dier van zijn stuk

en het bleef ook staan.

Maar niet zoodra brachten wij onze paarden aan het gallopeeren of de kurige

karbouwkoe rende met laag gedoken kop ons na in looze luim van louter

stootlust. In snel tempo gingen we tegen een helling op, sloegen linksaf; de
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karbouw, misschien vanwege zijn vaart, vloog regelrecht door, een groot

bamboebosch in. We hoorden het loeien van het beest, maar het scheen een

vervolgingsplan op te geven, want het kwam niet meer te voorschijn, ofschoon

onze weg omboog ging in de richting waar het zich moest bevinden. Toch reden

we snel door en waren blij een onbeboschte heuvelrug te bereiken en het dier

ver achter ons te laten. De weg voerde door eenzaam terrein; soms was er geen

sprake van een weg. Zonder geleider zouden we dan ook stellig verdwaald zijn

en nergens was een dorp in den omtrek te bekennen. Tegen half een bereikten

we de plaats onzer bestemming; Richard was er nog niet, maar een goeroe

bantoe (hulponderwijzer) van de naastbijgelegen plaats wachtte èn Richard èn

mij. Om twee uur kwam de eerste aan en met blijdschap begroetten wij elkander.

U kunt U niet voorstellen, wat het zeggen wil een vriend in de rimboe te

ontmoeten. Dat is heusch een bijzondere gewaarwording.

Wat we elkander te vertellen hadden, kan ik onmogelijk alles schrijven, er zou

geen eind aan dezen brief komen.

’s Avonds hebben we een bijeenkomst gehad met de hoofden van de plaats der

ontmoeting, Oi Poela geheeten. Het is de bakermat van het oude vorstengeslacht

Sonba’i, dat hier in de volksverbeelding nog een mythische plaats bekleedt. Ook

hierover valt nog heel wat te schrijven, dat onder een eigen hoofdstuk hoort

ondergebracht te worden.346

Dien avond nam ik een Timoreesch verhaal op over het vorstengeslacht Sonba’i.

Het was over twaalven toen de verteller, zelf een telg uit dit geslacht, zweeg.

Er was onder de aanwezigen een stemming van loome slaperigheid, velen

hadden zich reeds ter aarde gevleid en sliepen kalm op den harden kouden

bodem. We besloten dus ter rust te gaan.

We hebben een korten nacht gehad en stonden den volgenden morgen reeds om

zes uur op. We zouden naar Lelogama gaan. 

Even halfacht zaten we te paard en gingen weldra in stijgende richting naar

Lelogama. Onderweg stapten we af in een kampong Okaim, waar we een leuk

onderhoud met de menschen hadden. Ouden van dagen en jongen zaten in een

grooten kring en we praatten eerst over hun adat; wat hadden ze een schik toen

bleek, dat we daarvan een en ander afwisten. Een van de oudjes beweerde: “Als

de blanken onze taal spreken, zooals U, dan hebben onze ooren gaten en worden

onze oogen helderziende. Maar als de vreemden onze taal niet spreken zijn onze

ooren dicht en onze oogen blind”.

We wekten hen op te komen naar Lelogama, ter bijwoning der godsdienstoefe-

ning en velen hunner waren den volgenden middag aanwezig. ’s Avonds hebben

we een onderhoud gehad met den fettor en den Radja, ter voorbereiding van de

werkzaamheden op den volgenden dag.

’s Middags hielden we dienst, Richard was toehoorder en ik spreker zooals

vanzelf spreekt in de landstaal. ’s Avonds vergaderden we in of liever vóór het

346 Middelkoop, “Iets over Sonba’i”.
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huis van den Radja. We hadden aardige momenten, maar er lag toch een druk

over allen, dat voelden we.

We maakten reeds aanstalten om weg te gaan, toen ze ons plotseling een jongen

brachten met groote brandwonden. De goeroe van Bioba had hem met kokend

water besproeid. Dat was de reden van terughoudendheid, die als een druk op

de gesprekken gelegen had.

We, in dit geval Richard speciaal, beloofde de zaak in Bioba te onderzoeken.

Den volgenden morgen gingen we naar Bioba, en ’s avonds begon het onder-

zoek, waaruit bleek, dat de goeroe als straf met voorbedachten rade kokend

water liet maken en daarmee sproeiend de schoolkinderen tuchtigde. We stonden

paf over deze intense wreedheid.

Zondagmorgen kon die goeroe natuurlijk geen dienst houden, en daarom deed

ik het. We hadden een mooie dienst. En den avond van dien dag gaf de fettor

in een mooie pantoen de weerslag op den indruk, dien hij meenam; hij zeide

ongeveer dit: De avondster gaat spelend op uit de blanken. Zijn licht dringt door

in alle dorpen. Dat spelen van de avondster heeft natuurlijk betrekking op het

“starrelen”  van die ster en is m.i. een mooie beeldspraak.347

U hadt ons moeten zien, in het huis van dien fettor, een ronde hut, spaarzamelijk

verlicht door een petroleumlampje en een vlammend houtvuurtje, dat nogal

rookte. Aanteekeningen maken is dan niet altijd makkelijk.

In Baoekwien, waar we Maandagmorgen aankwamen, beleefden we een zeer

bijzonder moment. Daar wachtte ons de goeroe op met kinderen en een aantal

oudsten. Een hunner, een oud man, begon ons rythmisch te verwelkomen, ons

blanke boden, en getuigde van zijn geloof in den Heiland in wien zijn hart nieuw

ontsproten was, en die hem leidde op den weg des levens op den fijne (i.e.

smalle) weg en de fijne (enge) deur. Er trilde ontroering in die rythmisch

rollende hartstochtelijk uitgesproken zinnen. We, Richard en ik, kwamen beiden

diep onder den indruk; even stond ik verlegen. Maar zelf ontroerd door de

bewogenheid die uit dezen ouden man sprak, trachtte ik zoo goed mogelijk en

eveneens rythmisch te antwoorden. Dat gelukte mij goeddeels en toen ik

uitgesproken was, voelde de oude man zich gedrongen nogmaals zijn gemoeds-

stemming gerythmeerd te uiten. Mijn antwoord klonk kort in enkele zinnen.

We hadden intusschen op deze wijze direct contact. En ’s avonds verliepen de

besprekingen aan de hand van het Timoreesche doopformulier mooi. Ik vroeg

nl. om mij met vragen te onderbreken. Vertellenderwijs leidde ik het door mij

vereenvoudigde doopformulier in en weldra vielen stemmen mij in de rede; zij

gingen in de bedoelde gedachtenrichting en het viel niet moeilijk om antwoor-

dend hun gedachten en vragen op te nemen, voortgaande met den inhoud van

het formulier. Ofschoon Richard het slechts zeer ten deele volgen kon, heeft ook

hij gevoeld het mooie contact en de blijdschap, die daaruit spontaan voortkomt.

347 I.e. schitteren, twinkelen. De term komt voor in Louis Couperus, De boeken der kleine
zielen (1  dr.; Amsterdam: Veen, 1903) 128.e
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In Baoekwien hebben we dan ook Tim. doopdienst gehouden en mooie dagen

beleefd. Er waren ouden van dagen, die al hun “le’oe”, hun toovermidddelen,

uitgeleverd hadden. Ze werden verbrand en alleen de oude man van zoo even

durfde daarbij te blijven.

Den vooravond van ons vertrek zijn we naar zijn kampong geweest, waar ik de

rythmisch gesproken zinnen van den oude zoo goed mogelijk opnam, een heusch

niet gemakkelijke taak. We hebben ook een kiek van dat dorp, Noilnineno

geheeten, waarvan een afdruk U bij gelegenheid zal worden toegezonden. ’s

Avonds in donker gingen we terug; de oude man op een wit paard voor mij

uitrijdend, zong mij Timoreesche wijsjes voor en ik zong ze hem na. Maar de

vele tusschennoten maken het me tot nu toe onmogelijk Timoreesch wijsvast

te worden. Dat moet nog komen.

Van onze verdere reiservaringen in een volgenden brief; deze zou waarlijk te

lang worden.  – – – 348

65. Jet Middelkoop aan haar ouders, Koepang, donderdag 28 juli 1927

Voor de conferentie van hulppredikers verbleven Piet en Jet Middelkoop te Koepang. Ze
logeerden bij Van Alphen en zijn vrouw.

Een enkel kort berichtje voor de post sluit. Gisteren is er van schrijven niets

gekomen, zooals het trouwens altijd of dikwijls op Koepang gaat. De conversatie

neemt veel tijd in beslag, vooral nu we de Vreede hier hebben, die ochtend,

middag en avond hier binnenloopt bij de v. Alphens. Dinsdag is de conferentie

begonnen, Maandagmiddag kwamen we hier aan. We hebben het erg gezellig

bij de v. Alphens en hebben tot nog toe niets van de v.d. Weterings gemerkt. Ze

wonen gelukkig ook aan den anderen kant van Koepang en vermijden stelselma-

tig deze weg als ze hun vrienden, den dokter, gaan bezoeken. Toen Piet en ik

gisteren bij den Ass. Res.349 een bezoek brachten, passeerden ze daar, dat is alles

wat ik van hen zag. Piet ziet hem natuurlijk ’s morgens op de conferentie, waar

hij Piet en Richard zooveel mogelijk negeert. Tot nog toe kan het makkelijk,

daar het nog ’t examen is van de a.s. Inl. leeraars, maar wanneer de werkelijke

conferentie begint, zal het moeilijker worden en zullen ook de moeilijkheden

voor Piet en Richard recht beginnen. De Vreede houdt zich neutraal, wat ook

wel moeilijk anders kan, daar hij geheel buiten de conflicten staat, en er liefst

buiten blijft, dat is merkbaar en begrijpelijk. Toch doen zich allerlei onaan-

genaamheden voor. Zoo b.v. zal de Vreede een dineetje geven zoo als gebruike-

lijk was op alle conferenties, maar dat moet nu in tweeën gedeeld worden,

zoodat hij één avond geeft voor de v. Alphens en ons en één avond voor de v.d.

348 Zie document 68.
349 G. van der Waals.
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Weterings. Dat zijn natuurlijk minder prettige dingen, die je onwillekeurig

hinderen, daar ’t vroeger juist altijd zoo prettig was, dat alles gezamenlijk

geschiedde. Zoo de avond straks van de inzegening der jonge Inl. leraars. We

zullen natuurlijk naar de kerk gaan, maar daarna niet naar zijn huis, zooals

vroeger altijd. Zoo is er voortdurend wat dat drukt. Gelukkig is de verhouding

met de Vreede erg prettig, al is hij ook iemand met wien in dienst voorzichtig

moet omgegaan worden. Maar geestelijk heb je contact en dat is veel waard. De

houding van v.d. Wetering sluit alle toenadering uit, helaas, zelfs voor deze

laatste dagen.

Maar ik eindig. Deze moet weg. ’k Mis mijn vulpen en nu ben ik niet in staat

in korte tijd veel te pennen. Het voortdurend indoopen werkt storend op mijn

gedachten en hand. – – –

66. Jet Middelkoop aan haar ouders, Koepang, vrijdag 5 augustus 1927

Zooals U ziet zijn we nog in Koepang. ’t Zal wel Dinsdag worden eer we

vertrekken. De conferentie is nog in vollen gang. Morgen moest ze eigenlijk

eindigen, maar de stof is nog niet afgewerkt, dus zal de Maandag er nog wel

bijkomen. Gelukkig waren er geen avondvergaderingen. Anders zijn de dagen

zoo ontzettend bezet en is het voor de secretaris haast geen doen om de notulen

klaar te krijgen. Piet heeft dit tweemaal ondervonden. Richard treft het dus dit

maal, niettegenstaande hij er nu al onder zucht. Daar komt echter thans voor in

de plaats (voor die avondvergaderingen n.l.) allerlei visites enz.

Een avond brachten wij een bezoek bij den Ass. Res. , Dinsdagavond gaven350

de v. Alphens een dineetje met de Vreede en Sjioen, Woensdagmiddag 4 uur

gingen Richard en Piet naar een samenkomst even buiten Koepang. Daarna om

7 uur nog allen gezamenlijk naar de doop aan huis van een kleinkind van Sjioen

en bleven verder een paar uur op ’t feest, want Sjioen zelf was jarig en zoodoen-

de werden die twee festiviteiten gecombineerd. Niettegenstaande Sjioen Europe-

aan geworden is en de geheele aanverwante familie Hollandsch praat en zich

ook Holl. kleedt, droeg ’t feest toch nog een eenigszins inlandsch karakter en

werden we na taart en wijn (of limonade) onthaald op het feesteten der Koepang-

ers, n.l. “babi spit”, d.w.z. aan ’t spit gebraden varken, dat in portie’s verdeeld

op borden met wat groenten en aardappelen erbij rond gepresenteerd wordt. Het

was heel lekker, het zwoerd b.v. is heerlijk croquant, alleen ontbrak de hete

Spaansche pepersaus niet waardoor ’t in onze mond brandde. Vervolgens kregen

we nog compôte. Onderwijl speelde de grammofoon en zaten de talrijke gasten

in groepen te praten. Toch lijkt het me een opluchting voor hen geweest te zijn

toen wij opstapten. De v.d. Weterings, die ook gevraagd waren, hadden zich

verontschuldigd. Ze hadden het te druk, konden onmogelijk!

350 Zie vorige noot.
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Ze doen al hun best ons te ontloopen. Zondag in de kerk was het even vervelend.

Mien moest Piet bij het uitgaan passeeren, en kon toen niet buiten een zeer

preutsch hoofdknikje. Ik wachtte in ’t middenpad op Piet en Richard. V.d.

Wetering komt uit de consistorie en wilde blijkbaar door de kerk naar buiten,

zag mij echter, maakte rechtsomkeert, wees naar de consistorie en verliet toen

daardoor de kerk. Vindt U ’t toch niet kinderachtig? ’s Avonds gingen we allen

naar de inzegening der jonge Inl. leeraars, die door Frits v.d. Wetering geleid

werd. Mien zat achter het orgel en speelde hardnekkig door, bleef ook tijdens

den dienst daar zitten. Wij, Piet en ik, zaten op twee stoelen voor het orgel en

merkten ook bij het uitgaan der kerk niets van haar. Op de conferentie is de

spanning voelbaar maar komt het gelukkig niet tot een uitbarsting. Frits schijnt

persé den indruk bij ’t Kerkbestuur te willen bevestigen, dat hij niet de oproer-

maker is, dat hij de vrede wenschte en nog wenscht te bewaren, dat alles de

schuld is van de anderen. Door deze houding van “verdraagzaamheid” coupeert

hij een aanval op hem, maakt het Piet en Richard bijna onmogelijk, want anders

worden zij voor de ruziemakers uitgemaakt. ’t Is een uiterst precaire toestand.

Gelukkig is ’t bijna afgeloopen; en vandaag over een week zitten ze op de boot!

Vanavond gaan we bij De Vreede eten, d.w.z. de v. Alphens en wij. Volgende

week vraagt hij de v.d. Weterings en Sjioen. Zoo bewaart hij de neutraliteit.

Zoo zijn alle avonden bezet. Zondagmorgen moet Piet de Holl. dienst houden,

daar de Vreede bij het afscheid van de v.d. Weterings moet zijn in de bijgemeen-

te Namosain. Dus ieder vrij oogenblik moet nog aan de preek besteed worden.

Zondagavond preekt Frits afscheid voor de Maleische gemeente. ’k Denk dat

Richard en Piet er wel heen zullen gaan. Griet en ik zullen maar thuis blijven.

’t Zou anders veel op een comedie gaan lijken. Richard en Piet gaan natuurlijk

qualitate qua. – – – 

67. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, vrijdag 26 augustus 1927

– – – 

Deze week stond in het teeken der goeroeconferentie. – – – Zondagsavonds

hadden we de goeroe’s allen hier in de voorkamer voor een gezellig samenzijn.

We schonken thee met koekjes en daarna limonade en sigaretten, zongen eenige

Psalmen en Gezangen en verder praatten ze wat en bezagen verschillende

plaatwerken, zooals: Oostersch leven, Op Bijbelsche bodem, Kerkgeschiedenis

in Woord en Beeld en ’t boek over de opgravingen van Tutankamen, naar

aanleiding waarvan er ’t een en ander te vragen en te vertellen was, zoodat er

geen stommetje gespeeld is geworden en ’t geheel meeviel. We hadden er ons

niet veel van voorgesteld en waren op ’t ergste, d.w.z. ’t ongezelligste voorbe-

reid, dus viel het erg mee. ’k Geloof zelfs dat de goeroe’s ’t ook wel gezellig
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gevonden hebben. Maar daar kom je nooit achter. Men zwijgt altijd als ’t graf

over dergelijke dingen.

Maandags was het vergadering ’s morgens en ’s middags, met tusschen in

gemeenschappelijke maaltijd, als gewoonlijk. Dinsdag ’s morgens ook nog

vergadering, ’s middags nog allerlei goeroe’s om beurten, die wat op ’t hart

hadden of tegen wie Piet wat op ’t hart had. De laatste ging weg ’s avonds half

elf. Dus dat was nog een heele dag vol. Woensdag was Piet dan ook echt moe

en moest piano aan doen. Gisteren weer druk met dienstpost, en vandaag dito.

Nu catechisatie met de groote kinderen, bij gebrek aan buitenleden ditmaal

houden we het maar aan huis, anders altijd in de school beneden. Morgen is ’t

al weer Zaterdag en Maandag gaat hij weer op reis, naar Kaslioe ditmaal. Dus

niet zoo lang en zoo ver. Hij is er van dit jaar heelemaal nog niet geweest,

telkens was er verhindering, we zullen hopen dat er dus nu niet weer wat

tusschen komt. – – – 

68. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

woensdag 7 september 1927

– – – 

Wat onze reis door Tjamplong betreft, ik herinner me niet waar ik den laatsten

maal met vertellen ophield.  Herinner ik me goed, dan hield ik op bij het geval351

van het met heet water begoten schoolkind, dat in Lelogama ons getoond werd.

In Bioba kwam de goeroe tot bekentenis. Ook dat vertelde ik U reeds. Het is een

treurig geval.

Overigens hadden we Zondagmorgen in Bioba, waar ik den Tmoreeschen dienst

hield, een mooien morgen. Er was contact, meer en beter dan te Lelogama.

Te Baoekwien waar we Maandagmorgen heen gingen, beleefden we een zeer

bijzonder moment. Een oude man sprak ons in rythmisch Timoreesch toe; bij

hem was emotie, en hij legde daarin getuigenis af van zijn geloof. Eenvoudig

en treffend. Ik heb hem zoo goed mogelijk en strevend naar rythmiek geant-

woord! Hij ging erop in en gaf een wederwoord, dat ik kort beantwoordde. We

hebben daar mooie doopbesprekingen gehouden, en daarna doop.

Onze terugkocht ging over Bioba en Lelogama naar Mosoe. Nog even een

moment te Baoekwien. We keerden ’s avonds van de kampong van dien ouden

man terug; hij reed mij voor te paard. Hij zong Timoreesche pantoens, die ik

hem trachtte na te zingen. Je moet dat leeren, maar de vrijmoedigheid ontbreekt

me hier meestal, het lijkt even gek. Maar dien avond lukte het toch ten deele;

als je in het avondschemerlicht rijdt en je geen oogen op je gericht voelt, gaat

dat gemakkelijker.

351 Zie document 64.
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In Mosoe, dat een zeer warm klimaat heeft, kwamen we puffend aan, en we

strekten ons dadelijk even uit op de bale², maar weldra riep Richard: het kriebelt

me zoo. Ik schrok, ging dadelijk me zelven onderzoeken en vond een rond, rood

leelijk soort diertjes, die men wel “wandluizen” pleegt te noemen. Een zeer

onaangenaam gezelschap, waarvan we ons grondig ontdeden. En daarna van

schrik, zoodra de barang kwam, een lekker bad gingen nemen. We hebben daar

dien dag verder gerust. ’s Avonds behandelde Richard een droevige perkara,

waarvan ik U maar niet vertellen zal.

Zondagmorgen sprak de goeroe verdienstelijk in goed Timoreesch, als ik me nog

goed herinner over Handelingen 16, en ik over den Kamerling .352

Maandagmorgen 27 Juni naar Noeattaoes. Het was leuk, dat Richard die een

andere verklaring van Noeattaoes meende te hebben gehoord, door mijn conjec-

tuur van noeat = grot, hol, en taoes, wat ik nog niet kon thuis brengen, aan het

twijfelen kwam. Te Noeattaoes aangekomen verwelkomde ons de oude fettor,

een vriend van Adri Vermeulen, die we reeds vroeger te Koepang ontmoetten.

Een aardig type van een oude Timorees. Hij nu vertelde een verhaal, waaruit

bleek dat mijn conjectuur raak was. Noeat-taoes = de grot die tegenhoudt. De

legende zegt, dat daar de grot zich sloot en de jonkvrouw in zich opnam, die

nooit weer werd losgelaten. Het verhaal nam ik op. Er zijn een aantal gegevens

op deze reis verzameld. Hier in Noeattaoes hebben we de oudsten het voorstel

hooren doen, of de Heeren B.B. mij niet controleur voor heel Timor konden

maken; ik verstond hen en dan hoefden ze geen tusschenpersonen te gebruiken,

die hen toch maar bedrogen. We hebben eens flink gelachen! Maar er ligt een

tikje tragische humor in wat de oudsten daar zeiden. In Taemaman leidden we

een Timoreesche huwelijksinzegening. De goeroe daar viel me niet mee. In Pasi

brachten we een nacht door; ’s avonds hebben we tot laat middernachtelijk uur

zitten praten en ook mooie momenten beleefd.

We gingen den volgenden morgen vroeg naar Tjamplong, waar Richard per auto

naar Koepang en ik naar Kapan reisde, waar ik Zaterdagavond 6 uur aankwam;

een blijde thuiskomst.

Van wat nadien voorviel is U reeds op de hoogte. Vorige week Maandag tot

Donderdag was ik op reis naar Kaslioe, maar daarover een volgend maal. 353

69. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, donderdag 15 september 1927

– – – 

Zondag hadden we hier een reuzenopkomst, want de radja hield feest op

Adjobaki. Zaterdags avonds liet hij via de njona radja vragen of Piet op Adjo-

baki kerk wilde houden, maar Piet vond het na lang beraad beter om nu maar

352 Hand. 8: 26-40.
353 Zie document 73.
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eens te weigeren en te vragen of de radja met zijn volk nu maar in Kapan wilde

komen, daar dit toch eigenlijk de plaats van samenkomst was. Enfin, hij heeft

gehoor gegeven aan deze overweging en kwam met allen en alles naar Kapan,

behalve zijn vrouw, die mocht natuurlijk weer niet. 

Toen ik naar haar vroeg, zei hij met ’t beminnelijkste gezicht van de wereld, dat

ze niet wilde, omdat ze ’t zoo druk had met alle toebereidselen. Dat ze wel wilde

maar niet mocht, hoorde ik den volgenden dag van haar toen wij op Adjobaki

waren. De radja nodigde ons n.l. Zondags uit om den volgenden dag ook ’t feest

mee te maken ter eere van de nieuwe gebouwen, die hij weer op Adjobaki gezet

had. Dat gebeurt allemaal in “heerendienst” door zijn onderdanen en dan als

tegenprestatie geeft hij een feest als ’t klaar is. Het grappige alleen is dat de

werkers-feestvrienden ook nog een gedeelte moeten bijdragen aan de fuif, in de

vorm van rijst of karbouw. Zoodoende is ’t nog te doen zoo’n festijn aan te

richten, dat zoo wat een week duurt. ’t Is verleden Zaterdag begonnen en nu nog

steeds gaande. Wij hebben de uitnoodiging aangenomen terwille van haar, daar

we wel begrepen dat zij er erg op gesteld zou zijn. Maandagmorgen om 10 uur

togen we er heen, dronken koffie met koek en koekjes en bleven zooals ’t

gewoonte is met dergelijke feesten, ook eten. Zoodoende waren we pas om half

vier weer thuis. ’t Was nog een heel ding om al die uren met den radja te

converseeren. Gelukkig was zij het grootste gedeelte er ook bij en kon ik me dus

met haar onderhouden. Voorts was er nog een gewezen Inl. leeraar met zijn

echtgenoote, die mee de conversatie gaande hielden. De radja was zeer beminne-

lijk, maar ’k zou wel eens in zijn hart hebben willen kijken. Hij zal ’t wel een

heele sessie gevonden hebben, om zich zooveel uren rustig en behoorlijk te

hebben moeten gedragen en geen scheldwoorden aan zijn vrouw te hebben

kunnen geven. Als hij na ons vertrek maar niet de schade heeft ingehaald. – –

– 

70. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, vrijdag 23 september 1927

– – – 

Voorts is alles hier in afwachting van de komst van den Gouverneur Generaal.354

Schreef ik U dit reeds? Waarschijnlijk hebt U wel uit de krant gelezen, uit de

telegrammen, dat de G.G. een reis doet door de Groote Oost naar Celebes,

Borneo, Sangir, Ambon, Key, Banda en ook Koepang zal aandoen. Vandaar gaat

hij via Endeh en Bima naar huis toe. Timor heeft nog nooit een bezoek van een

G.G. gehad, dus U begrijpt dat het een gebeurtenis van je welste is. Z. Ex. zal

12 uur op dit eiland vertoeven, maar ’t schijnt dat Koepang niet genoeg oplevert

om hem 12 uur bezig te houden, want de autoriteiten van Koepang schijnen

vastgesteld te hebben, dat hij maar eens wat meer van het eiland moet zien, en

nu zullen zij hem naar Soé brengen. Aldaar wordt het volk der binnenlanden aan

354 Jhr. mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff, gouverneur-generaal van 1926 tot 1931.
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hem “vertoond”. Alle radja’s en fettoren en temoekoens met hun aanhang zijn

opgeroepen en zullen daar in “nationaal” costuum verschijnen, dw.z. in de

pakjes die ze 50 jaar geleden ongeveer droegen, toen nog geen witte baadjes en

sarongs en hoofddrachten van Java hun intrede hier gedaan hadden. De radja

Molo vooral is vol actie. Ik vrees dat de andere radja’s zich niet zoo druk zullen

maken en, al deden ze het, het niet veel effect zou hebben op hun onderdanen.

Die hebben er de wind niet zoo onder. Voorts zijn alle ambtenaren van het

binnenland derwaarts opgeroepen. Piet kreeg nog geen officieel bericht, maar

gaat toch ook. Het plan van Soé was er destijds nog niet en dus had de Vreede

gezegd, dat hij naar Koepang moest komen. Nu is dat niet noodig en kan hij in

Soé zijn opwachting ook wel maken. De Vreede schijnt zelf ook mee naar Soé

te willen, vermoedelijk als lid van de commissie van ontvangst. Hij zal daar in

zijn qualiteit van “hoofd van ’t kerkelijk bestuur” of hoe je het eigenlijk noemen

wilt, zeker inzitten, daar zal hij wel voor gezorgd hebben. De kerk mag in geen

geval in een hoek geduwd worden, dat is zijn opinie, en daarom wil hij als eerste

vertegenwoordiger in allerlei erkend worden. Ik vrees, dat dit nog wel eens

botsingen zal geven met de andere heeren. Hij vindt dat hij op een lijn staat met

den Resident, ”het hoofd van ’t gewestelijk bestuur” en den Kolonel, “het hoofd

van ’t militair bestuur”. Daarom zijn we wel zeer benieuwd of hij inderdaad zijn

zin krijgt en mee naar Soé mag of niet. ’k Denk niet dat de G.G. langer dan twee

uur op Soé zal blijven, misschien nog niet eens. Enfin, veel is daar ook niet te

zien, als de officieele receptie is afgeloopen en hij de Atoni’s “bekeken” heeft.

Maar de tocht erheen neemt zeker 3 ½ uur en terug dito, dus is de dag er mooi

mee gevuld en behoeft de Resident  in Koepang niet zoo’n omslag te maken355

(hij heeft zijn vrouw in Holland gelaten, dus ziet zeker geen kans alles alleen

voor elkaar te krijgen). Natuurlijk willen onze kinderen allemaal graag gaan

kijken, maar er zullen er wel een paar thuis moeten blijven. Ik ga niet mee. Ik

voel er niets voor en ’t is een reuzen soesah om er te komen. Natuurlijk is er

geen enkele auto te krijgen en te paard zullen we maar niet gaan. Als het nu

Prinses Juliana was, dan zou ik er nog eens over denken, maar de G.G. is me de

moeite niet, al is hij honderdmaal onderkoning. – – –

71. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, vrijdag 7 oktober 1927

De week is al weer om en dus pak ik de pen maar weer op. De post is nog niet

aan, maar zal vrees ik vandaag ook wel niet meer komen. Alles is weer in de

war, vanwege de komst van de G.G.  gisteren op Timor. Voor zoo’n gewichtig356

feit blijft alles rusten. Geen postverzending, geen telefoonbediening, want geen

contrôle. Een fonogram van Piet aan de kapt. in Soé, Woensdagmiddag om 4

355 C. Schultz, sedert juni 1924 resident van Timor en Onderhorigheden.
356 Zie voetnoot 354.
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uur gegeven, bereikte hem heden (Vrijdag) morgen om half tien. Vlug, vindt U

niet? Gelukkig was het niet zoo heel belangrijk, maar stel je voor dat het wel

belangrijk was geweest. Enfin, we zijn er al aan gewend en weten al haast niet

beter of ’t hoort zoo. Op de telefoon hebben we nog nooit kunnen rekenen, dat

is nu al vele malen duidelijk bewezen.

Gisteren is Piet naar Soé geweest, maar hij had even goed thuis kunnen blijven,

veel beter zelfs. De G.G. heeft niet veel anders gedaan dan lunchen op Soé in

een zeer apart gezelschap, alleen de hooge oomes van Koepang en de kapt. van

Soé als hoofd van de plaats. Ook van al de drukte die er gemaakt is door de

radja’s heeft hij weinig notitie genomen. Alle radja’s van Timor waren naar Soé

ontboden en verschenen daar in groot ornaat, mochten te paard defileren, kregen

een handje en werden toen meteen weggestuurd naar de pasanggrahan, waar ze

elkaar een paar uur hebben aan zitten koekeloeren en toen gedeeltelijk weer naar

Koepang teruggetrokken zijn per auto of zich verder op Soé hebben geamuseerd.

Daarvoor hadden ze nu al die moeite gedaan en verre reizen ondernomen. De

radja Molo heeft zijn volgelingen al wel 14 dagen geleden opgeroepen naar Soé

om daar in nationaal costuum te verschijnen, wat velen nog heel wat gekost

heeft, want al die vroegere pakjes bezaten velen natuurlijk niet meer. Ze hebben

daar dus feitelijk ook al dien tijd voor niets gezeten, waren niet in staat in hun

tuinen te werken, wat nu juist noodzakelijk is. Bovendien moesten ze nog allerlei

meebrengen als: karbouwen, varkens, rijst, vruchten enz. enz. ter eere van al die

vreemde radja’s, die door hun vorst getracteerd en begiftigd werden. ’t Is een

fraaie boel. Piet was niets gesticht toen hij terugkwam. Hij vond dat er tegenover

den inlanders een figuur als modder geslagen was. Maar misschien voelen zij

het zelf niet zoo erg. Toch is het ons onbegrijpelijk van deze G.G., die juist zoo

de ethische politiek voorstaat. Verder was hij niet in groot tenue maar gewoon

in ’t wit, zoodat de menschen dat zelfs niet eens hebben kunnen genieten.

Waarom was hij maar niet kalm op Koepang gebleven, begrijpen we nog niet.

Piet heeft alles vanuit de pasanggrahan gadegeslagen, terwijl hij zoo miserabel

was als mogelijk en flink rendez-vous gespeeld heeft. Dat was ’t pleizier van

de tocht en hij kwam akelig en wel thuis. De Vreede was niet in ’t gevolg, had

schijnbaar geen toestemming gekregen, want hij heeft er wel over gesproken met

den Resident.  Maar men vond het blijkbaar niet noodig, de kerk moet altijd357

maar zooveel mogelijk buiten alles blijven, nu met dezen Roomschen Resident

natuurlijk nog zooveel gauwer. Bovendien heeft de Vreede het al met hem aan

den stok gehad, dus zal de Resident hem wel zoo veel mogelijk dwarszitten.

Gelukkig behoort dat bezoek van de G.G. nu weer tot het verleden, kunnen de

ambtenaren weer aan hun werk denken en de bevolking weer naar huis toe gaan.

Piet is gelukkig vandaag weer op orde, maar doet kalmpjes aan en werkt wat

particuliere correspondentie af. Hij zal voorloopig nog wel thuis blijven, hoewel

hij voor eind Nov. naar Amanatoen (2 x 10 dagen) moet geweest zijn en feitelijk

357 Zie voetnoot 355.
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ook nog door Molo. Juist schreef de Vreede hem of hij niet half Oct. naar

Koepang wilde komen om in Amarasi een doodenfeest mee te maken en Bunte

een beetje wegwijs te maken. Maar ’t is heusch niet mogelijk. Hij zal blij zijn

als hij in zijn eigen ressort klaar kan komen. ’n Doodenfeest in Amarasi zal wel

niet zooveel verschillen van zoo’n feest hier en dus ziet hij er maar van af, al

zou hij het wel belangrijk vinden op deze wijze ook wat van Amarasi te zien en

die taal te hooren. Misschien komt er later nog wel eens een geschiktere gelegen-

heid. Hij zal toch gaan voor ’t kroningsfeest van den jongen radja van Amarasi,

maar wanneer dat zal zijn is nog onbekend, wie weet hoe lang het nog duurt.

Dus dan komt hij toch in Amarasi. De Vreede heeft ook geen rust in zich, Hij

zit op Koepang onder het werk, maar vliegt toch telkens uit, dan hier dan

daarheen. Hoe het nog allemaal gaan zal? Nu heeft hij al weer plan om eind Oct.

naar Kapan te komen om allerlei met Piet te bespreken en tevens om weer even

frissche lucht te happen, want Koepang zal wel zoo langzaam aan weer een

smeltoven zijn. De v. Alphens genieten van hun nieuwe huisje op Tjamplong

en willen ons met alle geweld daar te logeeren hebben. We zullen nog maar een

beetje wachten, ’k denk dat ze nog niet eens op orde zijn; misschien is er in Nov.

nog een gelegenheid om eens eventjes er heen te gaan. Van de Doxie’s krijgen

we geregeld bericht, ze maken het best op Saparoea wat de gezondheid betreft,

beter dan op Koepang. Dat is dus weer een geluk bij een ongeluk. – – – 

72. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 14 oktober 1927

– – – 

We hebben Zondag iets bijzonders beleefd. Er is reeds lang sprake van geweest

dat een school te Toboe (dorp van Nico) zou geopend worden. De noodige

toestemming enz. is er; echter ondervond het overleg met den Radja langen tijd

stagnatie. In Sept. (13) geschiedde dit en stemden de hoofden toe, met het oog

op het te verrichten werk, te verzamelen hout, alang² enz. Voorts moest ik naar

Toboe ter plaatselijke bespreking, maar ik zeide aan den pembantoe, dat ik

stellig niet zou komen, indien Nico niet eerst hier kwam en toonde schuld te

gevoelen en te willen belijden. Toch dacht ik niet dat hij komen zou. Zondag-

morgen zegt Jet ineens terwijl we aan het ontbijt zaten: “Daar is iemand voor

het huis. Een onzer kinderen ging zien en kwam vertellen ... Nico”. 

De dagtekst die we lazen was Jes. 54: 10: Bergen zullen wijken en heuvelen

wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van U niet wijken enz. We, Jet en ik,

baden samen om wijsheid, takt en liefde om met dezen onzen pleegjongen te

spreken. U weet immers, dat het kind hun geboren, overleden is?  (Wij hoorden358

het pas, toen het kind begraven was, bericht van ziekte en dood beide; dit

geschiedde omstreeks 20 Aug.) Het deed ons leed, dat zelfs deze nood hen niet

358 Zie document 46.
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tot ons bracht; we hoorden nl. toen het te laat was dat het kind niet wou drinken.

Waren zij gekomen, misschien hadden wij hen met kunstvoeding kunnen helpen.

Juist dat overlijden van hun kind maakte spreken zoo moeilijk. Na ons gebed

heb ik hem binnengeroepen, ofschoon hij heel kort slechts met een woord nl.

salah = fout, bekende te hebben overtreden, heeft hij staan snikken en geloof ik

uit zijn houding, dat hij inderdaad schuld voelde en berouw had. Toen heb ik

met hem in zijn moedertaal gebeden; hij bedankte mij oprecht en spontaan en

woonde daarna de morgengodsdienstoefening bij. Wij zien hier een treffende

gebedsverhooring, al doet het ons leed, dat hij tenslotte alleen kwam, zonder

Dina, zijn vrouw. Wij blijven hopen en bidden dat zij beiden echte kinderen van

den Heiland, hem toebehoorende in leven en in sterven, mogen worden. – – – 

 

73. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Kapan, vrijdag 14 oktober 1927

– – – 

Op mijn laatste reis naar Kaslioe, eind Augustus, liet de fettor van Kaslioe, in

wiens huis ik at, mij een brief zien van 1792, een erkenning als landschapshoofd

van het fettorschap Moetis. Het schrift is zeer flauw en ik bood hem aan bij

gelegenheid die stukken voor hem over te schrijven, als hij ze naar Kapan wilde

brengen. Hij wilde dat gaarne. Sprekende over zijn voorouders en de plaats

hunner herkomst zeide hij: Vroeger ben ik van de Moetis naar de kust gegaan,

maar daarna van de kust terug naar de bergen. Nu moet je weten, dat hij sprak

over ruim honderd jaar geleden, toen onze goede fettor het levenslicht nog niet

gezien had, en toch gebruikte hij de 1  persoon voortdurend, en zeide: Ik ginge

enz. Op onze reis door Tjamplong hebben we het ook van oude Timoreezen zoo

gehoord; zij vinden het een vanzelfsprekende identificatie, Een Timoreesche

variant op: “l’état c’est moi”, maar dan in den zin van: mijn voorouders, mijn

stam is ik, en omgekeerd. Als je er niet op verdacht bent, een eenigszins verwar-

rende manier van stuivertje wisselen der gedachten. – – – 

74. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 11 november 1927

Gisterenavond ben ik van de groote dienstreis door Amanatoen thuisgekomen,

dankbaar opgewekt, doch tamelijk vermoeid. Gisterenmorgen bediende ik den

doop aan meerderjarigen en kinderen te Niki-Niki, ging ’s middags om 2 uur

uit Niki-Niki, legde te paard ± 30 K.M. af naar Soé, waar ik om 6 uur arriveerde,

ontmoette daar de Kaptein, en daarna den Inl. leeraar; ging om 9 uur ’s avonds

bij lichte maan weer te paard en kwam te middernacht (12 u.) thuis. Jet was een

beetje teleurgesteld, aangezien ze verwachtte dat ik om een uur of zes in den

middag reeds zou aankomen. Maar we waren tenslotte toch blij, hebben nog zit
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ten praten tot laat in den nacht; daar is zooveel te vertellen als je elkander in

geen 18 dagen gezien hebt.

Op deze reis heb ik mooie momenten doorleefd; er zijn van die oogenblikken,

dat je voelt: hoe heerlijk is het den Heiland te mogen dienen.

Zooals Jet U misschien schreef, is er een jonge goeroe met zijn vrouw, die

beiden zwaar beproefd werden. Hun eerste kind overleed 14 dagen na de

geboorte en de moeder bracht er nauwelijks het leven af. Weken lang was ze

ernstig ziek, en toen ik 29 Oct. te Lobos aankwam, bleek ze nog zeer zwak.

Den Zondagmorgen zongen we in dien dienst de Timoreesche weergave van Ps.

138: 4: Als ik, omringd enz.  De ontroering, de echtheid van bezieling,359

waarmede dit door den goeroe gezongen werd, trof me diep. De doorgemaakte

levenservaringen openden hem een nieuwe diepte van Godsvertrouwen, die

onder de woorden van dit lied wegschuilt voor hen die nog niet door ’s levens

lied geslagen werden. Dat was een moment, waarop ik voelde hoe wonder

heerlijk het is te mogen dienen.

Daar ik nu te moe ben, zal ik niet verder over mijn reiservaringen schrijven; een

volgend maal beter. A.s. Maandag komt de Vreede en zal er nog gereisd worden,

doch niet lang.

U zult begrijpen, dat er dus nog veel te doen valt; het loopende werk moet

zooveel mogelijk afgedaan. Overigens vind ik het prettig samen te reizen,

aanspraak en gedachtenwisseling op reis verlichten veel.

Er zal verder van reizen dit jaar niet veel meer komen, èn het wachtende werk

hier èn het intredende regenseizoen zullen me verder aan huis binden; hetgeen

ik ook gaarne toelaat. – – – 

75. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, donderdag 24 november 1927

Een enkele lettertje. De post kwam laat vanavond, en daar had ik op gewacht.

Piet en de Vreede zijn ook net thuis. Van Maandag tot Donderdag waren ze in

Nefokoko-Nifoe. En vandaag gingen ze naar Binaars, een kampong niet zoo ver

uit de buurt. Deze kampong is jaren lang onontvankelijk gebleven voor het

Evangelie. Goeroe Adoe ging er vroeger vrij geregeld heen, maar ook zonder

resultaat. Hij was trouwens de taal ook niet voldoende meester om de menschen

te wederleggen, als ze hun bezwaren uitten. Sinds een half jaar ging Frans  er360

359 Ps. 138: 4 (1933): 
Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven;
Is ’t, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zoo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk voor mij volenden.
Verlaat niet, wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

360 Frans Falo was aanvankelijk een anak piara (pleegkind) van de goeroe van Poet’ain.
Sinds 1924 verbleef hij bij Middelkoop te Kapan. Volgde later de kweekschool en werd
goeroe djemaat.
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nu geregeld elke week heen en zoo langzamerhand is er verandering gekomen,

tot op een gegeven oogenblik de oudsten zeiden hun oude heilige dingen weg

te willen doen en toen was de weg gebaand. Toen de oudsten overgingen

volgden vanzelf de anderen. Den laatsten tijd had Frans op de samenkomsten

geregeld ± 120 menschen en kwamen ook Zondags een 40-50 tal naar de Kerk.

U begrijp dat wij ons zeer verheugden over deze ommekeer, en Piet besloot er

heen te gaan met de Vreede om verder met de menschen te praten. Dit geschied-

de vandaag en na de toespraak van Frans en daarna van Piet, verklaarden de

oudsten meteen nu alle heilige voorwerpen weg te willen doen, wat gebeurde.

Ze kwamen allen met hun le’oe’s aandragen, die toen in aller tegenwoordigheid

verbrand werden, een heele daad van moed hier en een openlijke breuk met het

heidendom. Mogen ze allen maar getrouw blijven en moge er werkelijk nieuw

leven in deze kampong geboren zijn. Het was dus een blijde dag die zij beleef-

den, niettegenstaande de nevels in de natuur en de regenstroomen. De Vreede

treft het niet zoo heel erg, maar zijn komst was steeds uitgesteld en hij wilde

toch dit jaar nog komen. Verleden week Donderdag kwam hij en a.s. Maandag

gaat hij weer heen. Waarschijnlijk gaat Piet voor een paar dagen mee om eenige

noodzakelijke dingen af te doen in Koepang. Het plan was dat ik ook mee zou

gaan met Manneke en een dag of wat in Tjamplong zou blijven, maar ik denk

niet dat het doorgaat, met het oog op de regens. Het regent hier al elke dag en

dus zal de Noilmina ook wel gestegen zijn. Als het zoo doorgaat kan de auto er

niet meer doorheen en weten we straks niet hoe weer boven te komen, aangezien

er dan aan deze kant van de Noilmina geen auto meer is. We zullen nu het

bericht van de chauffeur nog maar afwachtten als hij straks boven komt om de

Vreede te halen.

Verleden week Donderdag kwam Richard van Alphen nog even mee, die zagen

we zoodoende ook nog weer eens. Jammer dat Griet ook maar niet even mee was

gegaan, maar ze was er niet toe te bewegen geweest, zei Richard. Verder

kwamen die dag een Duitsch toeristenpaar, dat een rondreis door de Molukken

maakt, hier een bezoek afsteken, zoodat we met ons zessen die middag aan tafel

zaten. Dat is een reuzengetal hier op Kapan, de tweede keer in al de vijf jaar dat

we het tot zoo’n aantal hebben kunnen brengen.

Piet is blij, dat het nu gedaan is met de reizen voor dit jaar. Hij zet nu een punt.

Het is ook wel noodig. De laatste maanden was hij veel weg. Nu moet hij zich

weer aan andere arbeid wijden, want het jaarwerk komt al weer opduiken. 

Het Bijb. Leesboek N. Testamentische verhalen is nu persklaar  en verleden361

week naar Batavia verzonden om aldaar gedrukt te worden. Het gaat niet via het

Bijbelgenootschap dit maal, aangezien dit een lange weg is en Piet het graag

spoedig uitgegeven zou zien. Misschien kan tijdens het verlof deze zaak met het

Bijbelgen. besproken worden, die dan zoo noodig voor herdruk kan zorgen. En

misschien zijn de O. Test. verhalen dan in dezen tijd ook klaar. Ook de studie

361 Lasi Soel Aknino (1930).
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over het adathuwelijk is klaar en zal op raad van Kraemer maar gezonden

worden aan de Mededeelingen om daarin opgenomen te worden.  Zoo komt362

er langzamerhand wat aan het licht. Maar ’t moet allemaal tusschen de bedrijven

door geschieden. – – – 

76. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, dinsdag 27 december 1927

– – – Zooals U misschien zult weten heb ik eenige jaren gewerkt aan een

onderzoek naar huwelijksgewoonten onder de Timoreezen, en heb daaruit veel

geleerd. Uit de daarbij gebruikelijke ritueele taalgegevens heb ik de uitdrukkin-

gen en beeldspraak kunnen lichten en verwerken in een Timoreesch huwelijks-

formulier, waar deze zinnen en symbolen in een nieuwe, door het Evangelie

geïnspireerde gedachtenschakeling zijn gesteld. Op de reis door Amanatoen nu

heb ik te Pene het huwelijk van een Timoreesche goeroe bantoe (hulponderwij-

zer) ingezegend, daarbij dit formulier gebruikend. Het was een bijzondere dienst

van onverdeelde aandacht en een stemming van wijding, die ons dankbaar

stemde.

Tusschen haakjes, de studie die ik op advies van dr. Kraemer omwerkte, heb ik

in z’n geheel met Timoreesch formulier en vertaling ingezonden voor de

Mededeelingen, en zal U dus wel te eeniger tijd onder de oogen komen.363

Te Poet’ain blijft de gemeente groeien, er zijn ook dit jaar (over Niki-Niki en

Pisan ging ik er heen) in Oct. een honderdtal zielen gedoopt. Sedert Sept. 1923

in ’t geheel 500. Deze goeroe vertelde mij, toen we spraken over den arbeid der

Evangelieverkondiging: “Ik wou, dat ik mij geheel aan dezen arbeid geven kon.

Reeds sprak ik er met mijn vrouw over, al zouden we maar met ƒ 10,- salaris

moeten werken en we konden er van komen, dan zou ik de school eraan willen

geven en alleen Evangelisatie-werk willen doen. Er zijn bij het kampongbezoek

van die momenten, dat ik beleef van de Christenen uitingen van dank voor

wonderbare genezing of schuldbelijdenissen, dat mijn hart alles vergeet en alleen

denkt aan en vervuld is van blijdschap”. 

Hoekoem,  zoo heet de goeroe van Poet’ain, is een Ambonnees, die helaas een364

uitzondering is op den regel van goeroe’s, die in werk en leven overheerschend

egocentrisch zijn en bij wie dan ook het salaris in het middelpunt der belangstel-

ling staat. Maar het doet je zoo goed zulke uitingen van echte toewijding te

vernemen. ’s Mans werk getuigt van de waarheid zijner woorden.

Wat mij zeer bijzonder verheugde, is hoe grif de door mij in het Timoreesch

weergegeven psalmen en gezangen er bij de Timooreezen ingaan. De diensten

hebben nu meestal plaats met gezang in de landstaal, waarvoor menige oude van

362 Middelkoop, “Over het adat-huwelijk op Timor”, 139-146.
363 Zie vorige noot.
364 Oetoesan Indjil E. Hoekoem.

194



dagen een verheffende en mij ontroerende ijver toont. Zoo was het te Poet’ain;

en niet minder te Noenkolo. U hadt daar in den doopdienst gezang 3 (vers 1 en

6) in het Timoreesch tweestemmig zuiver en van harte gezongen moeten kunnen

beluisteren. Wonderbaar, ik kan U niet zeggen wat ik voelde; het overtrof verre

alles wat ik ooit op Timor aan gemeentezang gehoord heb. Maar dat doet er

tenslotte weinig toe; ik werd door het gezang bereid tot het oefenen van den

dienst aan den levenden Heiland, die ons Zijn tegenwoordigheid kennelijk deed

ervaren. Je kon zoo voelen, niet alleen de Evangelie-bode maar zijn gehoor

wacht met hem, wacht op God. Wat mij dikwijls zoo zwaar gevallen is, is juist

het besef, dat de gemeente hier zich niet biddend voorbereidt om op te gaan tot

het oefenen van Gods dienst. Maar daarom troffen mij juist hier bijzonder die

van harte gezongen verzen, waarin onze harten zich gemeenschappelijk tot den

Heer wendden. En zoo heb ik op deze laatste reis sommige momenten beleefd

van een onzegbare blijdschap; dan voel je diep: Wat is de dienst van den Heiland

schoon.

Op vijf plaatsen heb ik den doop bediend op die laatste groote reis, te Poet’ain,

te Manoefoei, te Oi Oeki, te Noenkolo en te Niki-Niki. We verbeelden ons niet,

dat al die menschen opeens allen ware Christenen geworden zijn, maar we

gelooven dat er iets groeit van verlangen naar een leven in onderworpenheid aan

de tucht van Gods woord. En daarom verblijden we ons.

Behalve deze hoogtepunten, hebben we op vele plaatsen met oude Timoreezen

zitten praten, vele pantoens opgenomen en soms heel gewoon hartelijk zitten

lachen om de ondeugendheden in deze volkswijsheid (nl. die zich in deze korte

pantoens, meest allitereerende spreuken, uitende) zich openbaart.

Als motto voor het Tim. Bijb. leesboek N.T., dat nu reeds in druk gegeven is,

heb ik naar voorbeeld dezer zegswijzen zelf een goed loopende christelijke

pantoen geformuleerd namelijk:

Noni oē mnatoe naheoen soelat,

naitse ma (a)nbati panat hex talaï tani

(het rythme is jambisch)

Het onderwijs, – goud, – vervult het boek,

men neemt en verdeelt het,

pas op dat we het bewaren (opbergen).

Door het vele opschrijven der pantoens krijg je eenig gevoel voor en inzicht in

de constructie. Je hebt bij zulk werk zoo aardige momenten en je leert er zoo

veel van. Wat zou ik me graag geheel aan deze taal-taak wijden, niet om ethno-

logisch interesse, maar voor alles om bijbelsche gegevens, liederen, gebeden,

liturgieën en bij het Timoreesche denkmilieu zich aansluitende formulieren voor

doop, huwelijk, avondmaal en een Christelijk begrafenis ritueel op het stramien
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der door mij reeds in dit opzicht verzamelde gegevens te kunnen bewerken, en

daarna voor zoover mogelijk de vertaling der historische boeken der Heilige

Schrift, daarna de profetische en leergeschriften. Het vertalen van den bijbel stel

ik later, omdat dit een tweeledige hooge eisch stelt, nl. een volkomen beheer-

schen van het Timoreesch in alle onderdeelen, en fijnheden, en anderszins een

diep psychologisch inzicht en critische exegese, die door zelfkennis, studie en

verdiepte ervaring verworven moeten worden. Maar voorloopig moet ik doen

wat onze hand vindt om te doen met al onze macht, en daarin kom ik veel te

kort.

Na deze uitweiding nog weer een kroniekmatige moot. Een dag of vijf na mijn

terugkeer der groote reis zou de Vreede komen en we zouden samen naar Bidjeli

gaan. Hij telefoneerde verhindering, de menschen verwachtten onze komst en

dus ging ik alleen.

Den dag van mijn terugkomst kwam de Vreede, Donderdag (17 Nov.). En

Maandag (21 Nov.) daarop gingen we samen naar Nefokoko-Nifoe. We hadden

van Nifoe een zwaren tocht terug naar Kapan, Donderdag 24 Nov. De weg voert

langs diepten waarvan je griezelt; de Vreede zag soms nogal bleek bij het dalen,

maar hield zich goed; ik kan nog niet zeggen, dat ik absoluut gewend ben aan

zulke wegen. Het roert me altijd nog even in mijn ingewand. Den 25 Nov. heen

en terug naar Bi Naoes (Vrijdag). Zondag 27 Nov. dienst hier te Kapan.

Den 28 Nov. met Jet en Manneke naar Koepang, waar de noodige besognes ons

in beslag namen, 30 Nov. naar Tjamplong; daar ’s avonds met Richard van

Alphen een door mij in ’t Timoreesch geleide koempoelan.

Donderdag 1 Dec. terug naar Kapan, Joos Bunte in ons gezelschap, en Zaterdag

daarop de fam. Stap.  De rest weet U. En zoo zijn we met eenig gesukkel er365

tusschen door aan de kerstdagen gekomen.

Jet had de eerste kerstdag voor feestelijke versiering gezorgd. De gemeente

kwam ’s morgens talrijk op; meerderjarigen 259 en kinderen 72; de radja kwam

niet, omdat ’s middags de goeroe te Adjobaki dienst zou houden, hetgeen aldus

geschiedde. Het vorstelijk echtpaar was daar tegenwoordig.

’s Avonds verraste Jet me met een tafel versierd in rood, met kaarsen in roode

bollen (aardappels in rood crêpepapier). Dus een avondmaaltijd bij kaarslicht

en een decorum van rood en groen, verbazend aardig. ’s Avonds hadden we een

kerstboom aan huis met de kinderen; heel vreemd en even een storend moment

was, dat ’s avonds de goeroe en de njora ons een bezoek kwamen brengen, dat

we ’s ochtends verwacht hadden en tenslotte reeds afgeschreven. Ze gingen om

tien uur heen; Manneke was reeds in slaap gevallen, we kregen hem met moeite

365 J.E. Stap; geb. 1883; 1920 dir. Kweekschool te Tomohon (Min.); 1926 eervol ontslag;
1927 benoemd tot predikant in Ned.-Indië; 1928 predikant-dir. STOVIL te Ambon; 1933
predikant te Ambon; tevens wnd opleider STOVIL Ambon; 1935 tevens voorzitter
synode GPM; 1937 tijd. dir. STOVIL Ambon; 1938 eervol ontslag en gepens.; 1947
werkzaam op het Zendingsconsulaat te Djakarta.
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wakker. Hij heeft tenslotte met ons en onze kinderen de 1  kerstdagavondste

meegevierd.

Den tweeden kerstdagmorgen versierden we den boom, ’s avonds hielden we

de viering met de gemeente bij den kerstboom; Jet heeft bij Engelenberg (kon

het mooier voor een firma die kerstfeest artikelen verhandelt?) nieuwe versie-

ringen besteld; alles is opgehangen, de boom was prachtig. De school aardig

versierd met groen, lampions en slingers; wit blinkend hingen de slingers van

den top naar beneden in statige bochten, en rondom van de eene taktop naar de

volgende; kleine mika-kaarslantaarntjes schemerden in allerlei kleuren door het

groen; en kleine klokjes van staal en glas glommen spiegelend in de levende

vlammen der kaars-spitsen, Een lichtsprookje; het was tjokvol. Ook een aantal

Chineesche dames kwam. Er waren ongeveer 400 aanwezigen. Enkele Timoree-

zen zeiden: De tjemara (Indische naaldboom), de lichtende boom, is als een vorst

in feestgewaad. We hebben een Timoreesche kerstliturgie gehouden. Er was

aandacht, de Woensel-Kooy liederen  zongen we met onze kinderen vierstem-366

mig; er was stille aandacht, het was doodstil. Jet zong de eerste stem (ze zong

Timoreesch dus en het gaat haar goed af), daarna heeft zij de regeling der

tractatie enz. voorbeeldig verzorgd, en daarna de geschenken voor de kinderen

uitgereikt (de kinderen der Zondagsschool).

Voor ditmaal basta. We zijn nog wat moe van de feestdagen en het is nu al over

half tien.

366 M. van Woensel Kooy, Oude en Nieuwe Zangen. Bewerkt voor meerstemmig gemengd
koor. Bussum: A. Voorhoeve, [1911].
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77. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Kapan, maandag 20 februari 1928

De jonge vrouw van de nieuwe Inlands leraar Boelak hier in Kapan werd plotseling
ernstig ziek. Na enige tijd leek ze weer wat op te knappen, doch op een nacht werd ze
verschrikt wakker. In haar droom was er een man in helder witte kleding gekomen, die
haar over het hart had gestreken. Hierop was ze overleden.

Deze psychische verschijnselen zijn hier vele, maar meestal schamen de goe-

roe’s zich dergelijke ervaringen te openbaren. Soms kom je er op ongedachte

wijze achter. Op mijn laatste groote dienstreis van 24 Oct. - 11 Nov. ll. kwam

ik te Lobos, waar ik ’s morgens (Zondag) den dienst samen met den goeroe

hield, hij opende, ik sloot. Eerst twijfelde ik welk onderwerp ik kiezen zou;

tenslotte koos ik een gedeelte van de profetie van Joël, volgens Handelingen 2

en behandelde aan de hand daarvan verschillende typen droomervaring, nl. die

wortelen in sterke begeerten, en dus een vorm van verzoeking aannemen; zoo

ook, die hun oorsprong vinden in voorafgaande sterke gemoedsaandoeningen

als vrees, achterdocht e.d. Tenslotte over visionaire droomen, die God wekt, in

de richting door Petrus bedoeld, om de komst van het Godsrijk te bevorderen,

Zijn kinderen te waarschuwen en tot bekeering te roepen.367

Na afloop van den dienst begon de goeroe Petroes Moeli mij te vertellen. Je

moet namelijk weten, dat zijn vrouw op de rand van het graf gelegen heeft en

hun eerste kind in Sept. l.l. te Lobos ten grave gedragen werd. Welnu hij deelde

mij mee: In Mei 1927 droomde hij op een nacht, hij zag een kist, waarin hij een

kind wilde leggen. Zijn vrouw streed met hem en wilde in de kist gaan liggen

in plaats van het kind. Hij drong haar met geweld terug, trok zijn baadje van zijn

lichaam en scheurde dit stuk. Daarna wikkelde hij het kind erin, legde het in de

kist en sloot die.

Zij kwamen in Juni bij ons, maar vertelden ons niets ervan; zij vroegen verlof

naar Koepang te gaan, maar dat was een zeer groot bezwaar. De dokter onder-

zocht de moeder en bevond alles wel. Ze gingen dus terug naar Lobos, zonder

dat wij iets afwisten van hun vreezen. Eerst dien Zondag, na mijn toespraak, die

Moeli getroffen had, kwam hij los. Twee dagen na de bevalling was zijn vrouw

ziek geworden, doodziek. Toen ging het ook mis met de kleine. Op den morgen

van den sterfdag van het kind, scheurde hij zijn baadje stuk om het kind in te

wikkelen, hij had niets bij de hand. De baby werd in dat baadje gekist; dien dag

was de moeder buiten kennis, wist niet dat haar kind reeds overleden was. In

ernstig aanhoudend gebed zocht Moeli kracht en troost, gaf de middelen (die

wij hem zonden) en bleef op God hopen. Zondagmiddag kwam zijn Njora bij,

367 Hand. 2: 14-40.

199



zwaar zweetend, en vroeg om water. Van dien dag af herstelde zij langzaam.

Toen ik in Oct. (29/30) er was, bleek zij nog zwak, ofschoon in staat om op te

staan. Na den dienst stond zij op en kwam naar voren (ik logeerde in hun huis)

om mij te begroeten. Natuurlijk twijfel je een oogenblik, of je niet verkeerd deed

een verlof naar Koepang voor Moeli te weigeren en zijn vrouw te ontraden

daarheen te gaan. Die twijfel pijnigde mij. Maar zij zelf, de goeroe en zijn vrouw

namelijk, berustten in de zekerheid dat God in een droomvisioen deze beproe-

ving had voorbereid.

Echter is er nog een factor, die mij deed gelooven dat achter heel dit verloop

Gods leiding stond. In den tijd, dat de Njora zoo ernstig ziek was, overleed haar

eenige broer te Koepang. Op dien dag droomde zij en zag een stoet met een baar

langs de school voor opleiding van Inl. leeraars gaan. Haar moeder kwam

daardoor veertien dagen later te Lobos, toen het gevaar reeds geweken was.

Maar toen ik er was hadden zij haar nog niet durven vertellen van dit overlijden

van haar broer. Toen zij haar droom vertelde, hebben zij gejokt en gezegd dat

hij naar Roti vertrokken was, daar zij vreesden, dat dit droeve bericht haar te

zeer zou schokken. In geheim vertelde Moeli mij, dat de droom van zijn njora

viel in den nacht voorafgaande aan de begrafenis; de lijkstoet had den weg langs

de opleidingsschool genomen. 

Dien morgen kwam ik opnieuw onder den indruk der gedachte, dat ons leven

en zeer bijzonder de keuze van de toespraak voor den dienst, onder Gods leiding

moet staan, meestal zonder dat je het zelf weet. Dien morgen had ik eerst aan

een ander onderwerp gedacht, maar had er geen vrede mee. Hoe getroffen was

ik, toen bleek dat juist de goeroe zoo getroost en gesterkt geworden was door

deze toespraak, zonder dat ik er daarvan eenig vermoeden had, was die geheel

op hem ingesteld. Wonderbaar! Mijn gedachten gingen toen terug naar dien

Oudejaarsavond, dat jij met mij naar Ds. Schokking ging en wij daar een preek

hoorden over: “De eeuwige God zij U een woning”.  Na afloop was je toen368

immers ook diep getroffen door de zekerheid, dat een preek (hetgeen je bijzon-

der bij Ds. Schokking had opgemerkt) geheel op je eigen leven ingesteld kon

zijn, alsof zoo’n avond de dienaar Gods alleen voor jezelf gesproken had.

Er is zoo iets als zielen-radio, maar in de verborgen compositie daarvan is het

God, die componeert en regelt en zorgt, dat onze ziel op het juist moment

ingeschakeld wordt.

Wat betreft deze visionaire verschijnselen, ’t zij in droom als clair voyance

ervaring, er is iets huiveringwekkends in het nadenken daarover. Het is alsof de

gebeurtenissen achter het gordijn der toekomst klaar liggen; meestal wordt de

aandacht geheel geboeid door het tooneel der zichtbare wereld, door het heden,

en tegen het groote gordijn waarachter de toekomst verborgen is kijken we aan.

En als dan soms enkelen een blik achter dat voorhangsel gegeven wordt, dan

schrik je een moment bij het besef, hoe weinig vrij ben ik en zijn de menschen

368 Deut. 33: 27.
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in hun handelen; wij werken mee in Gods plan met de wereld, maar het is niet

desgenen die loopt, noch desgenen die werkt, maar des ontfermenden God. –

– – 

De gemeente blijft hier opkomen ten getale van ± 200 meerderjarigen gemiddeld

en ± 50 kinderen varieerend van baby’s tot kinderen van 12 jaar. Ondanks

beproevingen en tegenslag houden zij vast aan het Evangelie. Zondag l.l. sprak

ik voor ’t eerst weer  zelf, over ’t huis dat op een rots en het andere dat op zand369

gebouwd was.  Met Paschen zullen hier te Kapan ongeveer 100 groote en 50370

kleine menschen gedoopt worden. – – – 

 

78. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, dinsdag 28 februari 1928

– – – 

We hebben nu een nieuwen goeroe, Putuhuru  uit Nefokoko. ’t Is geen fraai371

exemplaar. Hij is naar hier overgeplaatst om onder voortdurende contrôle te zijn.

Hij heeft in Nefokoko door zijn luiheid en andere ondeugden niet veel goeds

gesticht en dit is nu het laatste kansje om zijn leven te beteren. We zullen hopen

dat het helpt. Maar als wij met verlof gaan, zal hij misschien wel weer overge-

plaatst moeten worden om door een andere hulpprediker “bewaakt” te worden.

Op deze wijze heb je weinig steun van een goeroe te verwachten, vindt U niet?

Van de hulpkrachten heb je dan nog heel wat meer pleizier. Die zijn ijverig en

doen werkelijk hun best. De Inl. leeraars zijn over ’t algemeen oer-verwaande

kerels. We hebben er pas nog weer een gekregen van Kei. Daar zal Piet wel veel

pleizier van beleven. Hij hoopt hem zoo gauw mogelijk te loozen. Met zulke

kerels is hier in ’t achterland niets te beginnen. – – – 

79. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, dinsdag 13 maart 1928

 
Onlangs waarschuwde een der dorpsoudsten voor de macht van beelden en andere
heilige voorwerpen. De jeugd lachte hem uit.

Maar later werd de jonge vrouw van een der jonge lieden waanzinnig. De

oudsten beweerden: Wat hebben we jullie gezegd; jullie wilt christenen worden

en lacht om de macht onzer magische middelen (incluis afgoden) – zie maar eens

wat daarvan komt!

En de jongelui waren overtuigd en zeer bang voor die macht. In bijzijn van een

blanke willen ze er nog wel even om lachen, soms zelfs heel luidruchtig, maar

369 Middelkoop was enkele weken geveld geweest door een (naar hij en de gouvernements-
arts dachten) acute blindedarmontsteking.

370 Matt. 7: 24-27.
371 C. Putuhuru.
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dat zegt niets omtrent de innerlijke verhouding waarin zij tot het geloof der

duisternis staan. De jonge mannen waarop ik doelde zijn overtuigde heidenen

gebleven en hebben zich geheel teruggetrokken van het christelijk onderwijs.

Onderwijs, verlichting in rationalistischen zin, doen niets tegen dat innerlijk

gebonden zijn aan de irrationeele werkingen van “het onheilspellende”. Ook het

jonge geslacht, al heeft het schoolgegaan, zit daaraan vast; het blijkt steeds weer.

De voorbeelden zijn legio. Een jonge man hier, die relatief voor zeer goed

bijbelkenner gold (onder Timoreezen), die de betrekking van oppas bekleedde

bij het B.B., hij is reeds lang voor onze komst gedoopt, is overtuigd heiden en

voor de huidige jonge christenen een aanstoot in zijn wandel.

Indien zulke jonge menschen niet werkelijk door het Evangelie gegrepen

worden, dan is hun onverschilligheid tegenover het voorvaderlijk geloof òf

geveinsd òf voorloopig. In het laatste geval heb je als regel met bandietennatu-

ren, losbandige rekels te doen, die te eeniger tijd door de gebeurtelijkheden des

levens toch weer overtuigde heidenen worden.

Hoeveel goeroe’s zitten nog met vele draden gebonden aan de vrees voor

onbegrepen, geheimzinnig werkende machten. Hun prediking betoont zich

krachteloos, juist omdat ze zelf nog niet werkelijk vernieuwd zijn door Gods

Geest.

Mijn eerste indruk indertijd was ook: De jongelui staan toch geheel anders

tegenover deze dingen. Voortgaande ervaring leert het tegendeel. De wijziging

is slechts schijn.

Er zijn andere, meer gewichtige factoren, die ervoor pleiten dat zendingsarbei-

ders, die het volk waaronder zij werken leeren verstaan, betere werktuigen

worden in Gods hand naarmate hun kennis van taal en zieleleven van het volk

waaronder wij werken, toeneemt. – – – 

80. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, woensdag 11 april 1928

 – – – 

De Opstandingsliturgie  hebben Jet en ik samen geschikt, wat keuze van372

teksten en gezangen betreft, we zoeken nu nog naar een slot, volgend op het

nagebed. Voor de Timoreesche overzetting droeg ik zorg. Het was verheffend

die meer dan 100 meerderjarige doopcandidaten met hun familie te hooren

antwoorden in deze rijke, van eeuwige heerlijkheid volle Schriftwoorden. Het

was zoo’n mooie dienst, na afloop werden de le’oe’s, de magische amuletten

enz., verbrand. En weet U wat zoo treffend is? De njonja radja omhelsde met

tranen in de oogen enkele der voornaamste familieleden der gedoopten, die bijna

allen tot de verwanten van den radja behooren. Dat hoorden wij nu eerst. Zij

372 Voor de dienst op eerste paasdag te Kapan.
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heeft reeds zoo lang gehoopt en gebeden, dat vooral haar eigen man en familie

waarlijk christen zouden worden. Nu gaat zijn familie hem voor.

Denkt U eens in, een oude, stokoude man, blind en niet in staat te loopen, heeft

ook nog zijn le’oe’s uitgeleverd. Even een kort relaas, U zult er later wel meer

van hooren.

Ruim een jaar geleden kwam Elisa  thuis van een begrafenis waar een oud373

vrouwelijk familielid ten grave gedragen was. De oude broeder, eenige overge-

blevene van heel zijn geslacht, had geschreid en dikwijls dagen later liep hij

tastend naar buiten, streelde de jonge, mooie, glanzende maïsbladeren en jonge

kolven. Dan liepen hem de tranen over de wangen en prevelde hij: “Ik zal wel

geen jonge maïs meer eten”. Zoo vertelde mij toen Elisa in een vertrouwelijk

onderhoud.

“Elisa”, hernam ik, “daar is een eeuwig voedsel voor dien oude, hoe zou hem

het Evangelie der Opstanding verheugen, hoe heerlijk zou dat hem troosten. Je

moet hem gaan vertellen van den Heer Jezus”. Nadat Elisa heengegaan was, bad

ik ernstig dat God dien ouden man het Evangelie zijner vertroosting mocht

schenken als een kostelijk goed. Zoo nu en dan vroeg ik naar hem, hij bleef in

leven, voorloopig nog eenigszins afkeerig.

Maar nu ll. Zaterdag gebeurde het wonder, nog enkele christenen gingen voor

den doop hun offerpalen uittrekken om die naar Kapan te brengen. Daartoe ging

Frans Falo (één der beide Timoreezen onder mijn leiding) met hen mede. Zij

vroegen hem mee te gaan naar dien ouden man. Deze nu uitte zijn verwondering

dat hij, eenig overgeblevene van zijn geslacht, nog niet gestorven was en

schijnbaar nog niet mocht.

Zeer treffend antwoordde Frans daarop: “God spaart je, opdat je het Evangelie

van eeuwig leven door Jezus Christus nog zoudt hooren en ontvangen, evenals

je nazaten”. De man zijn hart is opengegaan en hij, de stokoude, leverde zijn

le’oe’s uit om, zooals hij zeide, zijn huis en hof schoon en ledig te maken voor

den Heer Jezus Christus, opdat die het vervullen zou.

Dit is zeer in ’t kort de weergave van de wonderbare leiding Gods in het leven

van dezen grijsaard. U zult er nog wel eens iets meer van lezen.374

Misschien moet ik nog naar de kampong om hem te gaan doopen, hij kan niet

meer loopen; ik wacht nog op nader bericht.

We hebben dus ditmaal bijzondere dagen doorleefd. De eerste Timoreesche

lidmatenbevestiging en daarop volgend Avondmaal, tweede Paaschdag, zijn ook

bijzondere momenten. 

Onze kinderen  hebben als voorbereiding tot het Avondmaal gebiecht, een375

belijdenis hunner vorige zonden, waarmee zij van harte wenschen te breken.

373 Een der anak piara van Piet en Jet Middelkoop.
374 Zie document 82.
375 I.e. de anak piara.
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Juist dit gaf hun het besef van den ernst der belijdenis en het nieuwe leven in

den Heer, aan wien we al ons werk biddend opdragen. – – – 

81. Jet Middelkoop aan haar ouders, Kapan, donderdag 19 april 1928

De laatste dagen waren erg druk van wege de goeroeconferentie, zoodat van

schrijven geen sprake was en tot mijn schrik ik tot de ontdekking kwam dat het

reeds Donderdagavond is en er nog geen letter op ’t papier is. U moet dus maar

tevreden zijn met dit kleine levensteeken.

De week was erg vol omdat de conferentie een beetje in de war liep. Dinsdag

en Woensdag zou het conferentie zijn, zoodat Maandagmiddag reeds enkelen

aanwezig waren. Maar Dinsdag was ’t getal niet voor de helft compleet vanwege

de vele regens, zoodat sommigen nog onderweg waren en verder waren er velen

verhinderd door ziekte. Daarom hield Piet het nog een dag aan, in de hoop dat

er nog enkelen zouden komen. Maar dien Dinsdag hadden wij ze toch den

geheelen dag hier, eerst ’s morgens om platen op te plakken en schoolbehoeften

en salaris te ontvangen. Toen ’s middags eten en om 4 uur weer om te zingen

tot half acht. Woensdags begon de eigenlijke conferentie. Toen waren er nog

drie bijgekomen, zoodat er tenminste 13 waren. Een 10-tal nog schitterde door

afwezigheid wegens ziekte of ziekte van vrouw en kinderen. Vanochtend ook

nog weer bijeen tot 1 uur, toen nog weer hier gegeten voor de derde maal, daarna

nog weer allerlei kleinigheden van medicijn enz.; enkele nabesprekingen met

goeroe’s afzonderlijk en nu is ’t half zes geweest en hebben ze afscheid geno-

men op een paar na, die nog wat te praten hebben apart. Piet is erg moe en heeft

weer een beetje last van zijn buik. Als hij zich te druk gemaakt heeft op de een

of andere wijze, dan steekt die vervelende blindedarm weer ’t hoofd op. Ik voor

mij geloof dan ook dat het uitgesloten is dat Piet nog op reis zal kunnen gaan

dit jaar. Piet denkt altijd maar dat het nog wel zal gaan, maar ik ben er erg tegen,

want als hij nu nog telkens gevoeligheden heeft terwijl hij rustig thuis is, wat

zal het dan zijn als hij op tournee gaat. Daar komt natuurlijk niets dan narigheid

van. We zullen maar hopen, dat het ding zich in ieder geval rustig houdt tot we

naar Holland gaan, dan mogen we al blij zijn. – – – 

[Piet heeft vervroegd verlof aangevraagd, maar dat is niet toegestaan. Waarschijnlijk

zal er ook van een reis door Tjamplong niets komen.] 

De goeroe’s hadden ook zware tochten, vooral die van Amanatoen kwamen. Van

Amanoeban kwamen er maar een paar, die dichterbij zaten. Verder was Molo

vertegenwoordigd op een paar na. Maar allen hadden veel regen gehad op den

weg en veel modder en volle rivieren. Piet zou dus, al was hij normaal, toch

onmogelijk nog op reis kunnen gaan. Veel verzuimt hij dus niet.
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Gelukkig komt af en toe het zonnetje even door de wolken en nevels heen, al

is het dan ook een waterzonnetje. ’t Is anders zoo vreeselijk triestig al die nevels

en ’t onbehaaglijke gevoel van steeds in nattigheid en modder te verkeeren is

ook niet prettig. Je weet niet hoe je heelhuids en droog naar de keuken moet

komen. Alles is modder en nog eens modder en ’t dak begint al weer te lekken,

gelukkig in huis niet erg, maar in de bijgebouwen wel. – – – 

82. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, vrijdag 25 mei 1928

– – – 

Voor zoover ik mij herinner heb ik U nog niet geschreven over den doop van

den ouden man, die Fai Sanam heet, en nu Simeon Fai gedoopt is. Deze oude

van dagen, die kindskinderen tot in het vierde geslacht heeft, was eerst geheel

ontoegankelijk voor het Evangelie (al schrijvende valt mij in, dat ik U reeds over

hem geschreven heb, althans over het begin).376

Welnu hij verlangde naar den doop en ik ben toen van Soé terugkomende, naar

Bi Naoes gegaan; de oude man kan niet meer alleen loopen; hij moet op anderen

steunend, heel langzaam strompelend gaan.

Toen we aankwamen en door het dorpshoofd begroet waren, duurde het niet lang

of de oude man kwam strompelend, aan beide kanten leunend op een der zijnen

naar buiten. Hij is blind bovendien, maar reikte mij toch op het gevoel af de

hand.

Daarna brachten ze hem op een bale² in een bladerhut, waar ook een stoel voor

mij werd neergezet. De oude man kan niet lang blijven zitten; spoedig moest hij

gaan liggen. Voor het zoover kwam, wisselde ik enkele zinnen met hem, die ik

hem in zijn oor moest toeroepen, daar hij half doof is. Ik voegde hem toe, dat

God hem zoo lang spaarde, opdat hij voor zijn hart een spijs zou ontvangen, die

eeuwig blijft. (Dit in verband met zijn vroegere toestand en zijn tranen over de

te velde staande maïs, die hij wel niet meer zou eten). Over het heil, dat Jezus

Christus geeft aan hen, die Hem ontvangen en volgen.

Bij dien bladerhut onder een grooten boom stond bijna de heele schaar van

kinderen en kindskinderen. We maakten ons tot een eenvoudigen dienst in de

open lucht gereed; ik opende met gebed, daarna volgde de Paaschliturgie in

woord en wederwoord.

Voordat we begonnen en terwijl de dienst gehouden werd, vroeg de oude man:

“Gaat het nog niet gebeuren?” 

376 De “stokoude man” in document 80.
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Als inleiding nam ik Simeon en zijn lofzang,  en knoopte daaraan vast de377

gelijkenis van het huis op een rots gefundeerd!  Het dorpshoofd leefde mee,378

onderbrak mij soms, hij was er werkelijk in. 

Daarna las ik het doopformulier; toen ging de oude man opzitten en richtte zijn

hoofd op, zijn lichtlooze oogen zagen ten hemel; de stralen van de middagzon

vielen op het oude vermagerde gelaat. Er lag iets van kinderlijke blijdschap over;

wij allen, de omstanders en ik, waren ontroerd over deze gebeurtenis.

Met gebed sloot ik; het was een bijzondere dag; en nog verwonder ik mij, dat

deze oude man ertoe kon komen om al zijn le’oe’s uit te leveren, opdat zijn hart

leeg zou worden om den Heiland te ontvangen. Gods werk is wonderbaar.

Aangezien de lucht betrok en er geen regenvrij bivak voor mij was om mijn

veldbed op te zetten, moesten we in den namiddag vertrekken naar het kampong-

middelpunt. Ze droegen mij in een meegenomen rotanstoel, omdat ik nog uiterst

voorzichtig moet zijn.  Den volgenden morgen (Vrijdag) keerde ik huiswaarts,379

dankbaar en blijde. – – – 

83. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Kapan, zondag 20 mei 1928

– – – 

Het is zoo heerlijk te merken, dat Gods Geest werkte; er is groeiende belangstel-

ling en [er zijn] toenemende mogelijkheden voor de Evangelie-prediking. U hadt

vanmorgen de gemeente moeten hooren, terwijl zij in de opstandingsliturgie zich

uitsprak, het is voor mij een moment van ontroering.

Onlangs zei een der onlangs gedoopten, de vader van Elisa, tegen mij: “Het is

wonderbaar, zooals deze boodschap over ons waakt, willen wij links afwijken,

God houdt ons terug; is het, dat wij rechts willen afdwalen, God dwingt ons den

rechten weg te gaan.” 

Onlangs was er een vrouw, die ernstig ziek was. Haar man echter, familie van

een heidensche tooverdokter, die een kleine groep van menschen sterk be-

invloedt en hen verhardt in geloof slaan aan de macht der duisternis, hield haar

terug. In haar ziekte vroeg zij dringend om iemand te zenden naar den ouden

Na’oe, opdat die met haar zou bidden. Het werd haar geweigerd; kort voor zij

overleed prevelde zij: “Had jullie maar gedaan, wat ik vroeg en om den ouden

christen gezonden, dat die met mij zou bidden, dan zou ik beter geworden zijn!”

De overledene is een jongere zuster van de vrouw van den temoekoen (kam-

ponghoofd); deze nu werd door de kleine heidensche groep teruggehouden om

zijn le’oe’s uit te leveren. Deze gebeurtenis echter greep hem aan en Zondag

377 Luc. 2: 22-39.
378 Matt. 7: 24-27.
379 Middelkoop was enkele weken geveld geweest door een (naar hij en de gouvernements-

arts dachten) acute blindedarmontsteking.
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voor een week leverde hij zijn magische voorwerpen uit, met eenige anderen.

Vóór hem leverde ook een oude man van 95 jaar zijn le’oe’s allen uit, maar in

een volgenden brief zal ik U alles geregeld vertellen. God werkt en wij verwon-

deren ons met blijdschap en ontzag. – – – 

84. Piet Middelkoop aan zijn schoonouders, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 1 juli 1928

– – – 

Pas geleden logeerde Ernst de Vreede hier; wij hadden goede dagen, al heeft hij

ook een zeer imperatief karakter, hij is een trouwe en vrome kerel die, ondanks

alle gevaren van positie en karakter, eenvoud en waarheid blijft liefhebben. We

voelen dan ook dat het innerlijk contact open blijft, al is er wel eens even

wrijving. Hij mist zijn vrouw om hem en zijn fouten te corrigeeren, en dat gemis

kan niemand hem vergoeden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk; in dit opzicht

heeft ieder zijn eigen persoonlijk geheim met God, waarin vraag en wedervraag

tasten naar het waartoe en waarom, zonder dat het beslissende antwoord gevon-

den wordt. De eenige mogelijkheid in dit leven is die van wachten op den Heer;

in dat wachten werkt de levende Heiland het heilsgeheim, waarvan ieder op

bijzondere wijze de openbaring in eigen leven moet vinden.

Misschien heeft Jet U reeds geschreven over de hangende veranderingen, de

school  gaat van Koepang weg, deels naar Ambon, deels naar de Minahassa.380

Echter dat hangt nog; voorts zijn er nog meer dingen hangende, waarover wij

nog niet durven schrijven, omdat het nog vaag in de lucht hangende plannen

zijn. Zoodra we meer zekerheid hebben, zullen we U alles schrijven. – – – 

Ons pleegkind Ruth Toto, een trouw en aanhankelijk kind, van wien we hoopten

dat zij een zegen voor haar volk zou worden, is plotseling weggenomen. Zij ging

heen in vrede, maar alles ging zoo plotseling, dat niemand van haar familie uit

de bergen erbij kon zijn. Terwijl ik in Bidjeli was, kwamen twee spoedberichten

kort na elkaar, die mij eerst bereikten toen het kind reeds begraven was.

Donderdag l.l. was de vader bij mij, de arme man zat te snikken en bracht niets

anders uit dan een diep aangrijpend: “och arme, och arme!” Heel rustig, of-

schoon ikzelf ook zeer aangedaan was, heb ik met hem gepraat; hij zat ongeveer

twee uur bij mij. Het is zoo jammer, dat hij nog geheel heiden is; toch had ik wel

contact met hem. Al heeft hij tijdens haar leven weinig omgezien naar zijn

dochter – dit staat in verband met haar verblijf onder onze hoede – zijn smart

is echt en hevig. We mogen hier niet oordeelen alleen naar wat wij opmerken,

want er is in het gevoelsleven zooveel dat absoluut buiten het bereik onzer

waarneming en beoordeeling valt en we hebben allen gezondigd. Juist dit laatste

beseffen we pas heel scherp, wanneer de dood een onherroepelijke scheiding

380 I.e. de STOVIL.
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voor dit leven teweegbrengt. In verband met de gewoonte hier ben ik van plan

een christelijk gedachtenismaal voor de familie van Ruth te geven en daar een

ernstig woord te spreken.– – – 

85. Jet Middelkoop aan Henk de Zwart, Malang, dinsdag 30 oktober 1928

In oktober 1928 vertrokken Jet en Piet Middelkoop met hun zoon Herman met verlof naar
Nederland. 

Even een kort bericht per vliegpost. We zijn 13 Oct. van Koepang naar Soeraba-

ja vertrokken waar we 21 Oct. ’s middags aan kwamen. Vanaf 23 Oct. hebben

we te Malang gelogeerd bij de fam. Schuurman, waar we het goed gehad

hebben. Vandaag gaan we over Modjowarno naar Soerabaja, per auto, om een

enkele indruk van Modjowarno te krijgen. Om 5 uur vertrekt de Patria van

Soerabaja. We hebben dus bijna een week noodig om op Batavia te komen. Dat

vinden we niet zoo prettig, maar we mogen alleen voor eigen rekening over land,

dus doen we het niet. Op Batavia logeeren we bij de Slotemakers.  Karel van381

Luyk  hebben we nog niet te zien gekregen, of ’t ons vandaag nog lukken zal382

is de vraag. Manneke geniet zeer van al ’t reizen, per auto en per boot. Hij ziet

zooveel!

381 Dr. N.A.C. Slotemaker de Bruïne; 1925-1937 zendingsconsul te Batavia; 1937 directeur
persbureau “Aneta” te Batavia; 1932-1939 tevens voorzitter van het Kerkbestuur.
Jongeling, Zendingsconsulaat, 148-151. De samenstelling van het Kerkbestuur per 1 jan.
1933: dr. N.A.C. Slotemaker de Bruïne, voorzitter; ds. K.J. Quast, vice-voorzitter en
secretaris; ds. J.H. Denee, K. van Dijk, dr. R. Tumbelaka, W.K. Tehupeiory, ds. B.
Keers, C.B. van Vooren, mr. S.C. Graaf van Randwijck, O. Deggeller, ds. W.J.J. Jenny,
leden. 

382 Karel van Luyk en zijn vrouw [of moeder?] waren kennissen van Jet’s ouders in Scheve-
ningen. Van Luyk was alleen naar Indië gekomen.
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1932 

86. Piet Middelkoop aan zijn schoonvader, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 22 mei 1932 

– – – Mei l.l. ben ik een cursus goeroe djema’at voor Timoreezen begonnen,

waaraan ik vier tot vijf uur per week spendeer. Ook die taak wil ik trouw

vervullen, zijnde van groote beteekenis voor de ontwikkeling van den arbeid in

deze gebieden. – – – 

Vanmorgen sprak de goeroe over een tekst uit Hebr. 9 – Christus Hoogepriester.

Mij trof dat hij, over de Joodsche verzoening sprekend, alleen over de door God

geschonken verzoening sprak en den diepen ernst der belijdenis, dat het volk

erkende des doods schuldig te zijn, doch het offerdier dat in plaats van het volk

dat oordeel droeg, achterwege liet. Ook hier is en wordt de rechtvaardiging door

het geloof dikwijls lichtzinnig opgevat als een vrijbrief tot zondigen. En daarom

betreur ik die weglating zeer. Het is zoo noodig, dat de gemeente bepaald worde

bij dat moment, hetwelk het begin vormt van levensvernieuwing en levensheili-

ging. – – – 

87. Jet Middelkoop aan haar vader, Henk en Dien de Zwart, Kapan, zondag 5

juni 1932

Op dezen Zondagmorgen begin ik nog voor kerktijd aan dit epistel, dan heb ik

den heelen dag om rustig aan jullie te schrijven. De vorige keer ging het in de

grootste haast, maar toen heeft Piet in Soé er toch nog een lettertje bijgeschreven

gelukkig. Hij was toen aan ’t begin van zijn dienstreis door Amanatoe en

vandaag is hij juist aan ’t eind gekomen.

Vanmiddag hoopte hij op Niki-Niki terug te zijn en dan morgenochtend vandaar

per auto thuis te komen. Hij heeft het ditmaal iets vlugger gedaan dan andere

keeren, 1  doordat één gemeente gesloten is, n.l. die te Loboes. Er wordt nue

vanuit Poet’ain geëvangeliseerd. Voor een schoolgoeroe was er geen werk, want

er kwam haast geen enkel kind. Dat was dus te kostbaar, vooral in deze bezuini-

gingstijden.  Het klimaat is er erg slecht, er is haast geen water ook, zoodat het383

voor een goeroe toch al een moeilijk oord was. Veel tegenkanting van een deel

der bevolking. ’t Is een zéér oproerige streek, waar voortdurend moorden

gepleegd worden. Alles en alles bij elkaar genomen, was het ’t beste de goeroe

daar weg te halen en de christenen die er waren aan de zorgen van den goeroe

van Poet’ain toe te vertrouwen, dat er vlakbij ligt, tenminste voor de afstanden

hier, n.l. ± 10 K.M. De gemeente Kapan heeft ook bijgemeenten die 10 K.M.

383 Zie noot 71.
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ver liggen en waarvan de menschen toch trouw ter kerke komen, iets wat ze in

Holland niet zouden nadoen, wij ook niet, hoor. ’t Is werkelijk een hele prestatie,

maar men vindt dit zelf gelukkig nog niet zoo heel ver.

Dus Loboes is gesloten, dat scheelt Piet twee dagen en verder blijft hij niet op

Niki-Niki, dat heeft hij al bij Amanoeban genomen, zoodoende is hij nu in 16

dagen terug. En dan kan hij eens even pauzeeren. Hij heeft weer vrij forsch

achter elkaar gereisd deze maanden, nu heeft hij weer een paar maanden voor

andere dingen en begint dan eind Juli - begin Aug. voor de tweede ronde.

’t Is wel jammer dat zijn reis naar Makassar er bij inschiet nu, maar hij vindt het

zelf beter om niet te gaan, aangezien het ten koste gaat van ander werk en hij

straks de “verloren” tijd weer moet inhalen.  En voor de “conferentie”  hier384 385

heeft het geen waarde, zegt hij: ze luisteren nauwelijks naar het verslag, dat je

ervan aflegt en praktisch nut heeft het heelemaal niet. Misschien als de dominee

zelf met deze voorstellen ter tafel kwam, zou er nog eenige aandacht aan

geschonken worden. Maar als de predikant-voorzitter er niet op reageert, kun

je zeggen dat het meteen van de baan is. Over ’t algemeen staan de predikant

van de Ind. Kerk niet sympathiek tegenover de zending en is dus ook de aanslui-

ting van Timor bij den Zendingsraad meer schijn dan wezen. – – – 

’t Is wel vervelend, dat ’t zoo slecht gaat met den tuin dit jaar. Maar we hebben

tegenwoordig ook nogal wat inlandsche groente en die is ook best te eten. Dus

doen we het daar maar mee. Met als extra’tje dan eens een enkel maaltje bieten

of snijboonen, als ze er zijn. Overigens smaakt gestoofde jonge papaja heel

goed, net als knolletjes, en is ’t heel gezond. Evenals bajam, dat aan spinazie

doet denken maar wat bitterder is. Verder doet de andijvie het meestal nog wel

en zijn er nog allerlei groenten die heel goed bij de rijsttafel gegeten kunnen

worden. En aangezien we rijsttafel erg lekker vinden, eten we dat meestal om

den anderen dag, zoodat we dus toch nog heelemaal geen gebrek aan groenten

hebben en het per slot veel goedkooper is en minder soesah geeft. Alleen als er

gasten zijn, voel je het altijd weer als jammer, dat je ze hier in dit klimaat geen

Holl. groenten kunt aanbieden, wat men eigenlijk ook verwacht. Maar wat is er

aan te doen?

Ik kan de boel niet meer naloopen dan ik doe. Als de jongens er meer hart voor

hadden en zich meer inspanden zou het waarschijnlijk beter zijn dan het nu is,

maar die hebben er niets geen interesse voor, en maken er zich graag zoo

384 Bedoeld zal zijn een bezoek aan een vergadering van de Lokale Zendingsraad. Deze was
opgericht in maart 1930. Het was een overlegorgaan zonder enige beslissingsbevoegd-
heid. Vergaderd werd jaarlijks te Makassar. Aan de vergaderingen namen deel zendeling-
en en hulppredikers van de Protestantse Kerk van Makassar en Timor, het Leger des
Heils, de Gereformeerde zending (Makassar e.o., Sumba), de CMA, de Zending van de
Christelijke Gereformeerde Kerken, de GZB, het NZG in Midden-Celebes, de NZV in
Zuidoost-Celebes. De Jong, Geesten, s.v.

385 Bedoeld is de conferentie van hulppredikers in de residentie Timor en Onderhorigheden.
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gemakkelijk mogelijk vanaf. En dus leg ik me er maar bij neer. Ik ben soms zoo

beu van al ’t standjes uitdeelen, dat ik zeg: laat de heeleboel maar waaien. 

We hebben er weer een nieuwe jongedame bij gekregen: weer een a.s. goeroe-

vrouw. Een meisje zoo uit de kampong, dochter van een temoekoen, wel met

een aardig gezichtje, voor een Timoreesche is ze wel knap. Daar is de jonge

goeroe natuurlijk door aangetrokken geworden en zoo is het tot een verloving

gekomen. Maar nu ’t zoover is, vindt hij natuurlijk dat de educatie toch niet je

dàt is en is ’t toch wel goed dat ze nog een jaartje naar “kostschool” gaat,

voordat hij haar als njora zijn huis zal binnenvoeren. En dan komt het verzoek

tot ons om haar zoover te brengen. Zoo ook nu. Eerst had ik er zeer weinig zin

in, gezien vorige ervaringen van ons zelf en ook van de Van Alphens vroeger,

maar Piet is altijd zoo overtuigd van het feit, dat we ’t moeten doen, dat ik wel

toe moet stemmen. Maar we hebben bedongen, dat hij er een officieele verloving

van gemaakt heeft en dus feitelijk niet meer terug kan tegenover de familie.

Anders krijgen we straks weer net zooiets als de vorige maal, wat niet alleen

voor ons maar vooral voor ’t meisje in kwestie buitengewoon beroerd is.

’t Is niet zoo’n erg kampongexemplaar als de vorige, die we op deze wijze

kregen, maar veel bijzonders is het toch niet, al zit ze aardig in de spullen

(natuurlijk allemaal op zijn kosten aangeschaft, reeds als gedeeltelijke betaling

van de bruidsschat). Enfin, als ’t nu maar een net meisje is met een goed

karakter, dan komt dat allemaal wel gauw bij. In dat opzicht krijgt ze menig lesje

van de oudere meisjes, want die verbeelden zich natuurlijk, dat ze de beschaving

in persoon zijn. Je moet hooren, hoe ze haar opvoeden. Maar vraag niet, hoe

onbeschoft ze zelf dikwijls zijn tegen je! Ze brengen de spreuk: leeringen

wekken, voorbeelden trekken, nog maar weinig in toepassing. 

Met de nieuwe reisjongen heeft Piet het goed getroffen. Het is een anak piara

van goeroe Poet’ain en de njora heeft hem werkelijk aardig getraind, zoodat hij

vrij goed kan koken (eenvoudig eten natuurlijk) en ook wel netjes is. Piet was

tenminste nogal tevreden over hem en zei dat het stukken beter was dan de

voorgangers. – – – 

88. Piet Middelkoop aan zijn schoonvader, Henk en Dien de Zwart, Kapan,

zondag 19 juni 1932

– – – 

Er is na terugkeer van mijn dienstreis al weer zooveel gebeurd, dat ik mij de

indrukken daarvan slechts vaag herinner. Die zijn trouwens zoo veel, dat de

reisverslagen bij het Kerkbestuur ingediend daarvan slechts een deel weergeven,

en omdat je niet te uitvoerig kan noch wil zijn en omdat je van vele gesprekken

na verloop van eenige dagen de pointe’s ontgaan.
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Als eerste reiservaring viel mij veel regen ten deel. Nu is dit voor Timoreesche

oogen en gedachten een onmiskenbaar teeken van zegen van den Heer des

hemels. En het zou dan ook heel verkeerd zijn om dit eenvoudige geloof niet

te erkennen en aanvaarden als een werking van Gods Geest. Zoo kan dan Gods

zegen ons soms even het leven moeilijk maken.

Toen ik van Niki-Niki naar Pisan door de modder rijdend door regenbuien

overvallen werd, dacht ik aan mijn menschelijke beperktheid. Nu snap ik toch

niet goed, dat die zegen niet nog wat wachten kan tot ik op de plaats van mijn

bestemming ben. Paardrijden in natte kleeren kan levensgevaarlijk worden.

Gelukkig hield na eenigen tijd de regen op, maar het duurde niet lang of nieuwe

buien liepen storm op mijn bemodderde ruiterfiguur. Meer dan een kilometer

in den omtrek was geen schuilplaats te bekennen. Snel reden wij, mijn jongen

en ik, door tot we bij een rots aan den rivierkant een bosschage vonden, waar

we schuilden. Ik voelde mij zeer armzalig, half doorweekt en piekerde over

Gods liefde. Toen schoot mij door mijn brein de herinnering aan het psalm-

woord: “Die in den hemel woont zal lachen.”  386

Daar school ik arme stumper in de stilte van de rimboe onder een paar boomen

van een eenzaam rivierdal en kon niet komen tot de stille blijdschap, dat ik aldus

geroepen werd het heilig Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en Zijn

naam te verheerlijken. Al schuilende werd ik rustig en verstond dat God een

heilige bedoeling met deze nog niet begrepen zegen had.

Toen ik tenslotte te Pisan aankwam, moe en onder de modder, en mijn barang

bij aankomst bleek droog te zijn – tot mijn grooten dank – leken mij mijn vrees

en bezorgdheid achteraf zoo klein, en dacht ik opnieuw aan: Die in den hemel

woont, zal lachen. Het staat wel in een ander verband, maar ik voelde toch sterk

hoe klein en nietig je met zulk gepieker en zulke bezorgdheden bent.

In Pisan hield de regen aan, zoodat ik daar een dag langer moest blijven dan ik

van plan was. Daarin was kennelijk leiding, want een oude temoekoen maakte

daardoor den dienst mee, die we hielden en bovendien kregen we gelegenheid

om met hem te praten. Dezen ouden man ken ik goed. Hij heeft nu een ziekte

vanwege zijn drinkgewoonten, waarover ik reeds dikwijls met hem sprak. Deze

ziekte nu bracht hem tot de bekentenis, dat hij hem oud gemaakt had, en naar

aanleiding daarvan sprak ik over het Evangelie van onzen Heiland, dat ons

nieuwe kracht schenkt naar ziel en lichaam wanneer we ons daaraan overgeven

en dien Heer gehoorzamen.

Wel zocht hij telkens uitvluchten, maar telkens sneed ik hem den pas af. Jammer

genoeg was er een man bij, die zoo gnuifde in de door mij aan den temoekoen

gegeven antwoorden, dat hij mij prikkelde tot lachens toe, door de wijze waarop

hij mij aankeek. Die was zoo zeer bijzonder komiek, dat ik een enkel moment

me werkelijk niet goed kon houden en helaas in den lach schoot. Ik zeg “helaas”,

386 Ps. 2: 4.
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omdat daardoor aan den klemmenden ernst van de boodschap die ik over te

brengen had te kort werd gedaan.

Het speet mij achteraf zeer, dat ik te kort schoot in kracht tot zelfbeheersching

om over deze verzoeking heen te komen. Ernstig bad ik dien avond, nadat we

bij elven uit elkander gingen, dat mijn lachen geen hindernis vormen mocht voor

den ouden man met zijn eigenaardigheden om tot het licht des Evangelie’s te

komen.

Donderdagmorgen reed ik verder. Het weer was gelukkig beter. Wel kreeg ik

onderweg eenige buien, maar ik had nu een pajong (paraplu) en bovendien brak

nu en dan de zon even door. De weg was zeer slecht en ongehoord modderig.

Toch was ik dankbaar dat we slechts tot de knieën nat waren.

Jammer genoeg had ik het onderweg toch nog te pakken gekregen en moest ik

dien dag mijn veldbed houden. Jet had gelukkig eraan gedacht mij aspirine mee

te geven. Dat hielp en den volgenden dag kon ik mijn werk weer doen.

Dien dag, Vrijdag, brak de zon door en vanaf dien dag heb ik verder tot 5 Juni

goed weer gehad.

Tusschen Poet’ain en Lotas had ik een aardige ontmoeting met een ouden

Timorees, een zeldzaam type met langen witten baard. Zijn voorkomen trof mij,

zijn oogen stonden helder; het speet mij dat ik dien dag nog door moest naar

Lotas, gaarne had ik met dien oude, die in vuur geraakte, het gesprek voortgezet.

Op andere plaatsen had ik enkele ontmoetingen en hoorde bijzonderheden,

waarvan ik er nog enkele wil vertellen.

Te Oi Oeki bleek een oude temoekoen (50 j. is hier oud) te zijn overleden. Vlak

voor hij heenging had hij gezegd: “Knip mij het haar af, mijn vader roept mij!” 

Dit is treffend, omdat de oude man tijdens zijn ziekte heiden was en bleef en

heidensche tooverdokters raadpleegde. Hij wilde echter voor zijn hemelschen

Vader verschijnen en herkend worden als christen. Dat is wel een sprekend

staaltje van het gewicht, dat deze primitieve menschen aan hun uiterlijk hechten.

Het afknippen van zijn hoofdhaar immers bedoelde te zijn een aannemen van

het voorkomen der christenen.

Merkwaardig was ook dat ondanks weerhoudingen der zijnen, hij nog tijdens

zijn leven beval een kapok-boom te vellen om zijn kist te laten maken (kist i.e.

uitgeholde boomstam). De eerste was geheel rot van binnen en onbruikbaar. De

volgende eveneens. De zijnen berispten hem, den zieken man, om niet op Gods

beslissing vooruit te loopen. Ondanks dat eischte hij dat zij een anderen boom

zouden omhouwen. De een na den ander echter bleek van binnen rot, tot vijf toe.

Nadat de vijfde geveld was, overleed de oude man. Tenslotte werd een zesde

boom geveld, en die bleek goed te zijn.

Het was avond toen men mij dit vertelde en alle aanwezigen waren er stil van,

toen zij natuurlijk reeds voor den zooveelsten maal dit verhaal hoorden. 

De groote vraag, die hier den laatsten tijd harten en hoofden in beslag neemt,

is de kwestie der vijandschap tusschen de landschappen Amanoeban en Amana-
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toen. Dat is een heele geschiedenis, die een lange historischen achtergrond heeft,

waarop ik hier niet verder zal ingaan. Der langen Reden kurzer Sinn kan

samengevat worden in de Bijbelsche uitspraak, dat de macht der aardsche

grooten en vorsten berust op roof. Vandaar dat er altijd storm geoogst wordt

door hen die wind gezaaid hebben.387

Zondagsmorgens 5 Jan. hield ik te Toi dienst, vertrok daarna te paard naar Niki-

Niki, waar ik ’s middags half drie aankwam en tot mijn blijdschap de auto van

den adj. veearts Amirim trof. Nadat de barang was aangekomen, werd alles

opgeladen en vertrokken wij naar Soé en vervolgens naar Kapan. Tegenwoordig

stuur ik altijd zelf. Zoo kwam ik dan nog dienzelfden Zondagavond thuis. 

Wat een geluk toch en een verlichting als je een auto kunt krijgen. Het is wel

jammer dat met de huidige bezuiniging  de kijk op een auto voor ons verkeken388

is. Behalve de achteruitgang in salaris van ƒ 60.- p. mnd waarover ik laatst

schreef,  gaan ze nu ook onze reistoelage van ƒ 100.- p. mnd geheel intrekken.389

We moeten er wel nog op de a.s, conferentie over spreeken, maar de intrekking

door de regeering schijnt vast te staan. Wat we van de kerk ervoor terugkrijgen

is een zwevende figuur. We zullen er maar het beste van hopen. Anders had ik

eind van dit jaar of begin volgend jaar een auto voor het werk kunnen nemen.

Maar ook in dit opzicht geldt het: De mensch wikt, God beschikt.

Het werk hier groeit langzaam maar zeker. De belangstelling neem toe. In het

afgeloopen jaar werden in het geheele ressort ruim duizend menschen en

kinderen in totaal gedoopt. Gedurende het eerste halfjaar 1932 is het aantal

doopelingen even over de 500, misschien wel 600, dat weet ik nu nog niet

precies. De geestelijke waarde van zulke cijfers durf ik niet te schatten, die weet

God alleen.

Op de hulp aan de bevolking, die lijdt aan wonden en ziekten, rust kennelijk

Gods rijken zegen. Velen, ook heidenen, komen en zoeken heul bij de bood-

schappers van het Koninkrijk Gods.

We hebben nu hier een klein, bescheiden ziekenhuisje, dat geregeld in gebruik

is. En dit oefent langzaam maar zeker ook zijn invloed op de heidenen, onder

wie velen niet meer van ons afgewend staan.

Zoo is er bijv. te Nifoe een groote verandering merkbaar, waar een oude heiden

en adathoofd niet langer meer met allerlei listen en middelen het Evangelie en

zijn doorwerking tracht tegen te houden. In den omgang is die man heel geschikt

en je zou niet denken, dat hij op zoo verborgen wijze, door vrees aanjagen,

bedreigingen en offers met onheilspellende teekenen de macht en de waarheid

van het heidendom tracht staande te houden. 

O.a. had hij beweerd – en daarin is misschien een kern van waarheid – dat

destijds een BB ambtenaar, naar ik vermoed de heer Bakker, zou gezegd hebben:

387 Hos. 8: 7.
388 Zie noot 71.
389 P. Middelkoop aan schoonvader, 22/5/1932.
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Maleisch sprekenden mogen christen worden, niet-Maleisch sprekenden, dat zijn

dus allen die niet op school geweest zijn, mogen geen christen worden.

Aan dat praatje is nu een eind gekomen, mede door een verzoek mijnerzijds aan

den huidigen Controleur, om openlijk mede te deelen, dat dit een misverstand

is van dezen ouden Timorees. Dit schijnt gebeurd te zijn en daarmee is een

belangrijke hindernis voor velen uit den weg geruimd. Thans zijn twee heiden-

sche hoofden uit die streek hier te Kapan onder mijn behandeling; ze woonden

gisteren morgen den dienst bij, waar ik sprak over Marcus 9: 14 v.v. over de

genezing van den maanzieken en het gesprek van den Heiland met den vader,

waarin zoo mooi uitkomt hoe de Heiland dien vader laat voelen, dat het Hem

niet aan macht ontbreekt, maar alles aankomt op zijn geloof. Daarin ligt een

oordeel ook over ons; hoe komen we tot den Heiland? Die vraag beslist tenslotte

over ons leven, naar lichaam en ziel. Onder het spreken zag ik den ouden

temoekoen, die ernstige klierzwellingen heeft, met volle aandacht luisteren.

Moge ook hier de Heiland Zijn woord en geest tot levende waarheid maken tot

eeuwigen zegen voor dit volk.

89. Jet Middelkoop aan haar vader, Henk en Dien de Zwart, Kapan, zondag 24

juli 1932

[Ds. Beers heeft wegens voortdurende ziekte van zijn gezin bij het Kerkbestuur
overplaatsing naar Java aangevraagd en gekregen. Ze vertrokken op 19 juli. Tussen hen
en ons bestond een kameraadschappelijke verstandhouding.] 

Koepang heeft nu heelemaal geen aantrekkelijks meer voor ons. De De Rooy’s,

noch de Hasselhof’s zijn onze sympathie. Nu komen de Van Alphen’s ook

volgende maand terug, dat maakt de situatie nog vervelender. Die zullen zich

wel gauw bij de De Rooy’s aansluiten en straks zich van de vriendschap van den

nieuwen dominé verzekeren. Het zij zoo. Dat Richard echter, nu hij deze

verhouding tusschen ons geschapen heeft, wenscht op Tjamplong terug te komen

kunnen we niet begrijpen. Als we hem waren, vroegen we toch maar een ander

ressort aan.390

Op de conferentie is besloten de ressorten Koepang en Tjamplong te vereenigen,

zoodat de hulpprediker van Koepang dan ter beschikking kan worden en

heelemaal voor ’t kantoor kan zorgen. ’t Is natuurlijk de vraag of het KB ermee

accoord gaat. In dat geval zou De Rooy waarschijnlijk niet op Koepang blijven,

maar naar Alor gaan en Boeken Krüger op Koepang [komen], daar men alge-

meen De Rooy te jong acht voor deze post. Overigens begrijpen wij niet, wat

Vader voor sympathieks in De Rooy gevonden heeft: hij is geweldig pedant en

390 Een jaar later vroeg Van Alphen wegens allerlei onaangenaamheden, die hij in Tjam-
plong ervoer, overplaatsing aan. Piet Middelkoop aan Dien de Zwart, 25/101933; Jet
Middelkoop aan Dien de Zwart, 30/10/1933.
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bovendien erg gemakzuchtig. Hij voert werkelijk heel weinig uit en heeft alleen

maar veel praats.391

Hij moet eerst maar eens gewoon een ressort hebben, dat zal erg nuttig voor hem

zijn. Hij heeft het heele jaar gefoeterd dat hij administratie moest doen, want hij

was “voor 90% zendeling”. En nu hem de keus gelaten werd: Alor of ’t kantoor,

koos hij waarempel het kantoor, tot aller groote verbazing. Deze heeft de

conferentie hem ondubbelzinnig laten blijken en toch maar voorgesteld om

Boeken Krüger dan voor dit werk te bestemmen. Jammer alleen dat Boeken

Krüger ’t volgend jaar met verlof gaat, als er niet weer een of andere drastische

regeling door ’t Gouvernement wordt getroffen. We zijn tegenwoordig nergens

meer zeker van. 

De verhoogingen worden met 1 Jan. ook al gehalveerd en zoo gaat het maar

steeds door. De rede van de G.G.  bij de opening van de Volksraad was niet392

bemoedigend. Er moet nog minstens 100 millioen bezuinigd worden en die zal

toch ergens vandaan moeten komen.  393

De cursus voor Volksonderwijzers op Soë is ook al gesloten. We komen dus in

’t zelfde schuitje als de Zending, geen inrichtingen meer waar nieuwe krachten

voor ’t werk opgeleid kunnen worden.  Want al heeft iedere hulpprediker394

tegenwoordig wel zijn eigen cursus voor goeroe Indjil, dit blijven ongediplo-

meerde krachten, die nooit schoolhoofd kunnen worden. En zoo krijg je dan op

den duur dat gemeente en schoolwerk heelemaal los van elkaar komen te staan

en je gebrek krijgt aan schoolhoofden. Hoe het nog gaan zal met Piets voorstel

om hier een vrije, ongesubsidieerde cursus op Kapan te krijgen, weten we niet.

’t Belangrijkste is dat we er een goede goeroe voor vinden, want dat moet dan

een Inl. leeraar zijn. Maar deze mist meestal de noodige kennis om de “wereld-

sche” vakken te onderwijzen. Want de aldus opgeleide jongelui moeten natuur-

lijk het gewone examen van V.O. afleggen voor den Inspecteur als extraneï. En

dan zullen ze zeker niet met consideratie, maar juist zeer strengelijk behandeld

worden. 

Vooral nu het onderwijs door ’t gouv. zoo wordt ingekrompen, worden de

eischen zwaarder. Dit jaar zijn van de zes maar twee candidaten op Soé ge-

slaagd. Vroeger kwamen ze er bijna altijd allemaal door. ’t Hatelijkste is dat ze

391 In juni 1934 werd De Rooy overgeplaatst naar Larat (Tanimbar-eilanden). Hij ruilde met
Breeman, die per 1 aug. arriveerde. Breeman was in nov. 1933 van verlof teruggekeerd
en werd eerst te Dobo, na drie maanden te Saumlaki geplaatst. Gedurende de periode
tussen het vertrek van De Rooy en de komst van Breeman werd te Koepang waargeno-
men door Durkstra. Piet Middelkoop aan Dien en Henk de Zwart, 4/6/1934; Jet Middel-
koop aan Dien en Henk de Zwart, 4/6/1934.

392 Jhr. mr. B.C. de Jonge, gouverneur-generaal van 1931 tot 1936. 
393 Zie noot 71.
394 Waarschijnlijk een verwijzing naar de onderwijzers- en evangelistenopleiding van de

Indische Kerk te Depok, die van 1878 tot 1926 bestaan heeft. Deze werd ook bezocht
door jongens, die in dienst waren van zendingsorganisaties als de NZV, het NZG en de
UZV.
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meteen de cursus sluiten, want nu kunnen de gezakten dus ’t ook niet meer

overdoen een volgend jaar. De pas wordt hen heelemaal afgesneden op deze

wijze. Dit is natuurlijk wel de eenvoudigste manier om tot inkrimping te komen,

beter dan reeds aangestelden te moeten ontslaan. Maar voor de betrokkenen is

’t wel een tegenvaller. 

De volgende week hebben we goeroeconferentie, dat is dus weer een heele

drukte, voor Piet in ’t bijzonder en voor ons inwoners van Kapan in ’t algemeen.

Ieders huis vol gasten en dus den heelen dag koken en braden. Morgen wordt

de karbouw ervoor geslacht, welke de 80 goeroe’s + hun aanhang in 2 à 3 dagen

gemakkelijk weten klein te krijgen. 

[De njonja radja van Molo komt op bezoek. Ze woont tegenwoordig te Koepang,
waarheen haar echtgenoot verbannen is, en ze heeft de grootste moeite zijn schulden
te betalen.] 

90. Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, zaterdag 17 december

1932

[De uitvoerige brief van Henk van 15 november over het overlijden van vader heeft ons
zeer goed gedaan.]

Zoo kwam ik dan Vrijdag 18 Nov. te Se’i. Jullie weet, dat ik daarover schreef,

hoe de jonge christenen daar door den temoekoen van Pene-Zuid gesard en

verdrukt worden. En ondanks het feit dat de controleur den Radja Amanoeban

herhaaldelijk opdracht gaf deze zaak te regelen, gebeurde er niets en kwam er

geen verlichting voor deze menschen. Destijds schreef ik Vader en jullie

daarover en zei, dat het vergeefsch is op de machthebbers dezer aarde te vertrou-

wen. Maar in zulke gevallen toont God soms wonderbaar dat het Zijn zaak is,

waarvoor wij staan, mits wij volhouden in den gebede. Vader is daarop zoo

hartelijk ingegaan en schreef voor dien vijandigen temoekoen en deze gemeente

mee te bidden, opdat de jonge christenen kracht mochten ontvangen om staande

te blijven.

Welnu toen ik te Se’i den 19 Nov. ll. aankwam waren de christenen vol van het

volgende (zoodat we dadelijk na mijn aankomst in een grooten kring zaten en

zij mij vertelden wat hen bewoog). De jongere broer van den temoekoen Se’i,

die vijandig tegenover de christenen gestaan had en meegedaan had met den

vijandigen, heftigen temoekoen Pene-Zuid, zat voor mij, zijn hoofdhaar had hij

reeds laten knippen ten teeken, dat hij in het christendom was binnengegaan.

Hij voerde het eerst het woord.

Toen U in Apr. van hier via Pana, waar U met het dorpshoofd en mij en

anderen praatte, naar Koeanfatoe ging, duurde het niet lang of op een nacht

gebeurde het – mijn vrouw was ziek – dat ik droomde. Een hemelsche
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gedaante stond bij mijn slaapbank en sprak: “Scheldt de christenen niet uit

en als zij iets doen, lach hen niet uit! Waarom komen de christenen bij

sterfgevallen onder de heidenen het eerst? En gaan jullie niet naar hen als zij

door rouw getroffen worden? Zeg niet dat de christenen niet deugen! Jullie

heidenen zult een ziekte krijgen en sterven als ratten!”

Terwijl deze man aldus vertelde was het doodstil, enkele der aanwezigen knikten

met instemming. Hij vervolgde: 

Toen vreesde ik en boog. Daarna sprak de gestalte weer: “Je bent nog niet in

het christendom binnengegaan? Hoevelen behooren tot je bevelsspheer? Wat

weet je?” Toen zeide ik: “In mijn huis zijn we met z’n vijven. Doch weer

sprak die gedaante: “Hoevelen behooren tot je bevelsspheer? Wat weet je?

Je bent nog niet in de boodschap des lichts binnengegaan.” Daarop antwoord-

de ik: “Ik heb nog geen feest gevierd voor mijn vader.” Doch onmiddellijk

luidde het wederwoord: “Spreek niet van je vader! Word eerst christen en vier

dan feest voor je vader in het licht.”

Maar ik wilde niet en zeide: “Ik moet toch eerst feest voor mijn vader vieren,

want velen der mijnen zijn nog heidenen.” “Spreek niet van je vader, word

eerst christen en vier dan het feest als christen!”

Daarna werd hem opgedragen een geldstuk naar den goeroe te sturen en den

volgenden Zondag zijn ouderen broer, den temoekoen Se’i, te halen om samen

ter kerk te gaan. Toen werd hij met schrik wakker, en zooals tot hem door de

gestalte gezegd was, was de koorts geweken en at hij. Daarna zeide hij tot zijn

vrouw: “wij mogen niet op de christenen schelden!” Waarop ze zeide: “Ik scheld

niet op hen.”

Daarna werd ook zijn vrouw beter. Toen vergat hij de droom en de vermaning,

tot zijn vrouw weer ziek werd. Heidenen haalden hem over aan de geesten te

offeren en aan steen en hout om genezing te vragen. Maar zijn vrouw stierf en

vele heidenen na haar, in ruim een maand in die kampong rayon ruim 34. 

Toen, besloot de verteller, dacht ik aan de droomverschijning en deed wat die

mij gezegd had.

Anderen vulden aan over die ziekte die geheerscht had. Terwijl ik daar zat te

luisteren, schoten de tranen mij in de oogen, gedachtig aan vaders meeleven en

gebed voor deze gemeente. Zoo zal dan God Zijn heilig voornemen des heils

over deze gemeente tot werkelijkheid maken, ondanks veel tegenstand.

Aangezien zijn oudere broer, de temoekoen, aanwezig was, sprak ik ernstig met

hem over dezen droom. Deze zeide “Ik wil wel christen worden, maar ik zit in

zorg over al mijn heidensche familie en wil daarom nog eerst feestvieren voor

mijn vader”. Rustig heb ik daarover met hem verder gepraat en gezegd dat,

indien hij deze zorgen en bezwaren, die hem in den weg stonden om Gods

roepstem te volgen, aan den Heer toevertrouwde met een recht hart, dan zou Hij

zelf den weg verder voor hem banen.
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Het was voor ons zoo verkwikkend, dat vader zoo mee betrokken was in ons

werk en gebed daarvoor. We gelooven dat hij en moeder met den Grooten

Hoogepriester en Voleinder des geloofs voor ons allen – ook voor jullie werk

– meebidden in heerlijkheid. Maar verder hebben wij noodig, dat jullie met ons

blijft meeleven en -bidden. Door vader leefden we met elkander mee. Bij al de

wisselingen die we hier meegemaakt hebben en al wat we beleefd hebben,

misten we op Timor die innerlijke gemeenschap der heiligen, die we noode

ontberen. En juist daardoor beteekenden vaders brieven voor ons een grooten

steun. Ook een band met Holland. – – – 

91. Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, maandag 26 december

1932

– – – 

In den loop van dit jaar hebben christenen van Bidjeli hun le’oe’s uitgeleverd.

De goeroe van Bidjeli, een Saparoenees (in ’t algemeen Ambonnees), is een

eigenaardig type.  Zijn vader was vroeger een bekend heidensch toovenaar en395

de zoon – deze goeroe – zit nog vol met herinneringen aan dien geest. Hij

beweert over geheime krachten te beschikken en die soms toe te passen. Hij

zond me o.a. eens een windei met de bewering, dat kippen in zijn omgeving

dikwijls zulke eieren legden, en daarbij een kogel, die zoo maar uit de lucht in

zijn huis gevallen of misschien gegooid was. Toch vond er in dien man een

verandering plaats en kreeg ik den indruk, dat hij deze duistere praktijken had

losgelaten.

Er begon dan in begin 1931 in Bidjeli een groote verandering plaats te grijpen

en velen leverden er begin 1932 hun heidensche voorwerpen van voorouder-

verafgoding e.a. uit. Onder andere ruimde een oude man, Bokimnasi, zijn

offerplaats op; deze offersteen, destijds door den fettor hem aangewezen als

offerplek, werd door den fettor beschouwd als zijn heiligen grond. En daarom

was de laatste woedend over de daad van den ouden Bokimnasi. Toch zou hij,

indien niet opgestookt door anderen, de zaak nog wel in der minne geschikt

hebben. Maar nu door andere heidensche elementen aangespoord, heeft hij van

deze kwestie een groot rechtsgeding gemaakt, waarbij de christenen werden

aangeklaagd. De moeilijkheid is dat de heele geschiedenis eenigszins vertroebeld

is vanwege het feit dat enkelen hunner zich onbehoorlijk tegen den fettor

gedragen hebben. Hoe de vork precies in den steel zit, is me tot heden nog niet

duidelijk. In een oneenigheid moet een jongeman een familielid van den fettor

beleedigd hebben. Maar die beleediging is in zooverre uitgelokt door het gedrag

van den laatste zelf, in dien zin dat deze hem een vrij kostbaar bezit wou

afhandig maken. Aangezien verder enkele jonge christenen hem, den fettor, niet

395 Dat was oetoesan Indjil A. Toelalessy.
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die eerbied betoonden, waarop hij aanspraak maakt, werd als eerste stootpunt

genomen de aanklacht, dat bij de christenen een verkeerde stemming heerschte

tegenover den fettor. En in dat licht werd ook bekeken de daad der uitlevering

hunner le’oe’s. Die schakeling is aldus tot stand gekomen: verschillende le’oe’s

zijn, volgens oude opvatting waarbij het heele volk eigendom is van den fettor,

uitloopers van den grooten boom, d.i. de le’oe van den fettor. Nu hadden,

volgens die opvatting, de christenen hun le’oe’s niet uit mogen leveren. Zij

zouden eerst de toestemming van den fettor hebben moeten vragen, volgens de

meening van dit hoofd. De christenen hebben dit niet gedaan, omdat uit de

praktijk blijkt, dat zulke verzoeken niet alleen worden afgewezen, maar beant-

woord met allerlei bangmakerij om hen, die deze geloofsdaad willen verrichten,

daarvan terug te houden.

Deze aanklacht is dus met de noodige sju van vijandigheid en voorbereidende

praktijken der duisternis als offers aan de geesten enz. ingezet. Daarbij hebben

heidenen gebrald en de christenen met ongeoorloofde woede zoo bang gemaakt,

dat de menschen geheel in de war raakten en zelfs vrouwen en kinderen zich

opmaakten om zich in de gevangenis te laten stoppen. Het is mij toen gelukt

deze menschen tot rust te brengen. En voorts kreeg ik den indruk, dat de

controleur wel doorzag welk een groote rol de animositeit der heidenen in deze

zaak speelde. Aangezien je met het Bestuur in zulke dingen groote voorzichtig-

heid moet betrachten, gaf ik weer den algemeenen toestand en wees erop dat een

uitlevering van le’oe’s m.i. geen juridisch feit is, op grond waarvan rechtsingang

aan een aanklacht tegen de christenen kan worden verleend. De zaak werd lang

aangehouden, maar heel onverwachts, juist toen de menschen pas geplant

hadden, werden acht christenen in den boei gestopt, één voor drie maanden en

zeven voor één maand! Dit verwekte een heele opschudding. En het deed mij

zeer pijnlijk aan, dat deze zaak aldus werd beslist.

Natuurlijk zijn er verschillende kanten aan deze kwestie:

1 Is voor mij de vraag, heeft Toelalessy, de goeroe van Bidjeli, waarover ike

hier in ’t begin schreef, de menschen zuiver christelijk het Evangelie

gepredikt of daarbij gebruik gemaakt van een soort (voor ons duisteren)

magnetischen aanleg, die zich in sommige opzichten duidelijk schijnt te

manifesteeren. Is hij een Ambonneeschen Simon Magus of een bekeerd

christen, die van harte onzen Heer en Heiland dient. Maar die vraag komt

bij de juridische situatie niet meer te berde.

2 Waar de aanraking met de Companie en het Gouvernement de oudee

primitief-communistische opvatting der Timoreezen, dat het geheele gebied,

zowel grond als menschen die erop wonen, des fettors is als ware dit een

stuk van zijn lichaam, heeft omver geworpen en daarvoor in de plaats heeft

gesteld een situatie die privaat eigendom erkent en veronderstelt, moet als
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consequentie daarvan toch wel aanvaard worden dat de christenen het recht

hebben om hun le’oe’s te beschouwen als privaat bezit.

Daarbij kan als restrictie worden gesteld, dat eventueele bijdragen aan geld

der heidensche familie, vóór de uitlevering uit die le’oe’s worden genomen

en gerestitueerd aan die heidenen, wier familie destijds dit geld gaf, om

aanstoot te vermijden. Zulke gevallen doen zich alleen als uitzondering voor.

Zoo hier, waar door een ex-hoofd aan een familiegroep, die le’oe’s uitlever-

de, een rijksdaalder werd gegeven jaren geleden als een bijdrage en afspraak

tevens deze le’oe’s te verzorgen.

3 Zijn dit alle le’oe’s uit den koppensnellerstijd, die moed gaven in den strijde

en kracht tot overstemmen bij geschillen, wat neerkomt op kracht tot liegen.

Tijdens deze kwestie is door een verstandig christen, een Timoreeschen

mafefa, daarop gewezen en gezegd: “Door deze le’oe’s hebben zij o.a. te

Niki-Niki en te Noilmoeti oorlog gevoerd met de Companie. Hoe kan de

Companie er bezwaar tegen hebben, dat die nu worden uitgeleverd? Wat

willen jullie heidenen eigenlijk?” Vandaar dat deze veroordeeling voor de

christenen een absurditeit is!

4 Voor den rechter komt alleen in aanmerking het feit, dat deze menschene

door schuldbekentenis en gebed, droomen en genezingen zijn gekomen tot

de overtuiging, dat zij met het heidendom moeten breken en daartoe de

voorwerpen van heidensch geloof moeten wegdoen. En voor zoover ik weet,

laat de rechter [zich daar niet mee in] of mag hij zich zelfs daar niet mee

inlaten.

5 De controleur – rechter – echter neemt nu als uitgangspunt de woede vane

fettor en heidensche hoofden, meent een adatvergrijp te constateeren, spreekt

in algemeene termen van: “een verkeerde stemming”, en veroordeelt deze

menschen.

6 Hij is zich daarbij niet bewust, hoe hij met een dergelijke beslissing hete

heidensch geloof versterkt en bevestigt. Voor hem is de zaak een kwestie

van hoofdengezag! Waar de hoofden en heidensche groep zich bij voorbaat

zoo kras en dreigend hadden uitgelaten, hebben zij alles op haren en snaren

gezet om althans een deel dier bedreigingen verwezenlijkt te zien. In

zooverre was er inderdaad het gezag der hoofden mee gemoeid.

7 Toch voelt de controleur, dat hij juridisch zeer zwak staat. Want toen ik heme

meedeelde dat ik het K. Bestuur over deze aangelegenheid zou schrijven,

haalde hij geweldig bakzeil, is naar Kapan gekomen, waar hij zijn ergernis

zeer voorzichtig luchtte met deze woorden: “Er wordt te veel gerucht aan

deze zaak gegeven, zij had geruisloos moeten verloopen”. Nochtans heb ik

hem bescheiden maar beslist gewezen op het feit, dat zijn beslissing on-

gewenscht geloof aan de macht der duisternis en der leugen in de hand heeft

gewerkt. En daarom heeft zij een verdere aanmoedigende strekking voor de

vele vijandige elementen onder de heidenen in het geheele ressort. Daarbij
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wees ik dadelijk op de houding van den temoekoen Pene-Zuid (bij Kolbano)

waar de christenen zeer getreiterd worden en m.i. getracht wordt hen zóó

in ’t nauw te brengen, dat zij tot misdaad komen.

In antwoord daarop zeide hij mij: “Ik beloof U alles te zullen doen om de

ongewenschte gevolgen van deze beslissing te voorkomen!” Het was mij

eigenlijk zoo pijnlijk om deze man zoo klein te zien, dat verlangde ik niet;

ik verwachtte een groote eerlijke daad: “Vrijlating der christenen”, en aan

die verwachting gaf ik aldus vorm: “Is het niet mogelijk dezen menschen

gratie te verlenen?” Daarop zeide hij: “Ho, wacht U even, ik zal de heele

zaak nog eens doorloopen”. Na een gesprek van bijna twee uur ging hij

heen. Ondanks alles is hij mij sympathiek, omdat hij niet dat vreeselijk

hooge bestuursstandpunt der ongenaakbaarheid en onfeilbaarheid inneemt.

En ik wachtte op de eene groote daad; tot nu toe tevergeefs. – – – 

Wij hebben hier mooi kerstfeest gevierd, Zaterdagavond, met een mooien boom.

De opkomst bedroeg tusschen zeven en achthonderd meerderjarigen. Er stonden

heele troepjes menschen buiten, die niet geteld konden worden.

Zondagmorgen sprak ik over de herders, die dadelijk gingen en hun blijdschap,

dat het Goddelijk Woord waar en werkelijkheid is.  Dus over direkte gehoor-396

zaamheid als voorwaarde om de groote wonderbare blijdschap te beleven van

de werkelijkheid van Gods groote liefde, die vergezichten opent, grootscher dan

we ooit vermoed hadden.

Onze tocht voor de viering te Soé ging niet door, er was geen huurauto en in

deze omstandigheden wilde ik de auto van den Controleur niet vragen. Toch had

Jet alles keurig gereedgemaakt, geschenken en zakjes waarin lekkernijen voor

de kinderen. Alles werd nog op tijd verzonden en dus konden ze het zonder ons

doen.

Thuis hebben wij Zondagavond met de goeroefamilie’s met een heel mooien

kerstboom kerstfeest gevierd. En gisterenavond intiem onder ons; met roode

kaarsen en fijn glas-tafelgerij. – – –

396 Luc. 2: 15.
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1933 

92. Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, maandag 17 april

1933

[Zojuist hadden we enkele gouvernementsambtenaren op bezoek. We verwachten nu
nog de dokter.]

 

Zooals jullie ziet komen we – ofschoon we in de stilte zitten – toch dikwijls tijd

te kort. Zoo ook nu. Morgen vertrekken we naar Koepang. Daar hebben we

vergadering ’s morgens met Inspectie en BB. We beleven moeilijke tijden. Het

beheer der scholen wordt ons waarschijnlijk ontnomen in verband met de zoo

ver mogelijk door te voeren bezuiniging. Deze maatregel geldt over heel Indië,

van Sumatra tot N. Guinea.397

Dan Zaterdagavond een gemeentevergadering waar over de reorganisatie

gesproken moet worden.  Maandagmorgen de Willem de Zwijgerherdenking398

onder mijn leiding.  En dan 25 aan boord. Jet kon ik niet meekrijgen met het399

oog op de moeilijkheden van het onderwijs aan Herman, de aanvulling van haar

garderobe, waarvoor tijd en hulp ontbrak en tenslotte de pecunia – aangezien

we in deze diep ernstige tijden niet weten waarvoor we straks nog komen te

staan. Toch – ondanks alles – had ik haar graag mee gehad. Maar mijn verblijf

op Java moet tenslotte om de veelheid der bezigheden hier zoo kort mogelijk

van duur zijn. Soms heb ik het gevoel, het loopt me over, maar de stilte hier doet

een mensch steeds weer goed en geeft ruimte voor zelfinkeer en bezinning. 

– – – 

397 Zie noot 71.
398 Ter voorbereiding van de tweede “Grote Vergadering” van de Indische Kerk, die van 10

tot 12 mei 1933 te Batavia werd gehouden, werden in alle gemeenten van de Indische
Kerk gemeentevergaderingen gehouden. Deze tweede vergadering van de Indische Kerk
(de eerste was in 1916) werd bijgewoond door afgevaardigden van alle gemeenten van
de Indische Kerk. Middelkoop was een der afgevaardigden van Timor. Onderwerp was
de reorganisatie der kerk met het oog op de voorgenomen verzelfstandiging van de
kerken in de Minahassa en de Molukken. Deze verzelfstandigingen kreeg in resp. 1934
en 1935 hun beslag. In Batavia 1933 werd het 37 artikelen tellende “Algemeen Regle-
ment voor de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië” besproken en vastgesteld. Ook
in de residentie Timor en Onderhorigheden leefde de hoop dat de gemeenten van de
Indische Kerk aldaar in een eigen verband verzelfstandigd zou worden. Maar dit gebeur-
de pas in 1947. Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 413-422.

399 De herdenking van de geboorte van Willem van Nassau (sinds 1544 Willem van Oranje)
op 24 april 1533 in Dillenburg (Duitsland).
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93. Jet Middelkoop aan Dien de Zwart, Kapan, woensdag 17 mei 1933

– – – 

De zaak is, dat hier op de kliniek voortdurend melaatschen met wonden kwa-

men, die verbonden werden en chaulmogra-olie  inwendig kregen. Toen is er400

eens over gesproken met den dokter van Koepang en die voelde wel voor een

leprozerie, maar heel primitief, want geld was er niet. ’t Zou meer een isoleer-

kampong zijn. Enfin, er is heel wat over gepraat en gedaan, deze resident was

er erg voor en heeft een beetje er achterheen gezeten, dat de controleur maatre-

gelen nam en zoo heeft deze toen door heerendienstplichtigen een groot stuk

grond hier dichtbij laten afpalen (steenen omheining) en een 6-tal huisjes laten

zetten en toen is er bericht naar de kampongs gezonden, dat wie wilde kon

komen. Er mocht geen dwang op uitgeoefend worden, maar als ze eenmaal

kwamen, moesten ze beloven te blijven en geen uitstapjes naar de kampongs te

maken. Zoo zijn er langzamerhand een 18-tal menschen gekomen. De getrouw-

den wonen apart, de ongehuwde mannen en vrouwen ook, bij 2 of 3 tezamen.

De huisjes zijn op ’t oogenblik bezet. Komen er meer nieuwen, dan worden er

meer bijgezet. Verder is er een klein huisje, waar ze bemedicineerd worden en

3 x daags chaulmogra-olie krijgen. Het gevolg is, dat de meesten zich al veel

prettiger voelen. Chaulmogra geneest niet, maar verbetert aanmerkelijk de

toestand en maakt hen minder besmettelijk voor de omgeving. 

Om nog even over de melaatschen het te hebben: ze kunnen niet naar een andere

leprozerie, daar hier in ’t gewest geen volledige leprozerieën zijn. Alor heeft

zoiets als wij, de Roomschen hebben, meen ik, ook een eenvoudige inrichting.

Maar als dit zich maar uitbreidt, kan er zoo al veel goeds bereikt worden. Er

moeten er dan zeker een paar honderd komen in plaats van een kleine 20 en ook

uit andere afdeelingen, want dit is alleen maar uit Piets ressort. – – – 

Piet zal heel wat te vertellen hebben als hij terug is.  Hij zal weer heel wat401

gehoord en gezien hebben. Onvlee heeft hij op de heenreis gesproken. Die gaat

volgend jaar met verlof. Hij zou hier nog een taalstudie-reis komen maken, maar

dat gaat weer niet door. Pas na ’t verlof. Maar dan gaan wij weer. Dus ’t zal wel

bij plannen blijven, zooals ’t meestal gaat met Onvlee. Die overwerkt zich

heusch ook niet, daar kun je zeker van zijn. Hij is nog eens zoo rad en druk als

in Holland, maar ’t zit hem voornamelijk in zijn tong. Verder gaat alles op z’n

dooie gemak.

400 Chaulmoogra-olie werd geperst uit de zaden van een in Oost-Azië veelvoorkomende
boom van het genus Hydnocarpus kurzii. Deze olie werd gebruikt ter behandeling van
lepralijders. Middelkoop beheerde de medicijnen, die hij van de Dienst der Volksgezond-
heid kreeg.

401 Van zijn reis naar Java. Zie voetnoot 398.
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Piet heeft het schriftelijk een beetje aan den stok gehad met Lambooy,  die de402

hulppredikers en Inl. leraars in de afd. Timor ervan beschuldigde, dat zij

Soembaneezen, die door de Geref. voor den doop werden afgewezen wegens

minder goed gedrag, zoo makkelijk klakkeloos doopten, wanneer zij (die

Soembaneezen) zich aanmeldden. Hoever dat waar is, zou nagegaan moeten

worden. Maar ’t was in ieder geval geen erg vriendelijke uiting van Lambooy

aan de Indische Kerk en ’t zal heusch niet zoo‘n vaart geloopen hebben. De

Geref. op Soemba mogen heusch hun mond wel houden, hun grootste gemeente

zijn de Savoeneezen, allemaal oorspronkelijk leden van de Ind. Kerk. En ze

krijgen de kous op de kop. Want Piet heeft nu juist een verzoek gekregen van

de Inl. christenen op Soemba die tot de Ind. Kerk behooren, of ze een eigen Inl.

leraar kunnen krijgen. Dus ze schijnen zich van de Geref. zending los te willen

maken. Hoe het nog af zal loopen? Ik vrees dat Lambooy slapende honden heeft

wakker gemaakt en hij nog wel eens spijt kon krijgen met deze zaak bij ’t

Kerkbestuur gebracht te hebben. Overigens gaat het nog in vrede, want Piet is

nog bij hem aan geweest op Soemba en scheen ’t een en ander recht gezet te zijn

in goede verstandhouding. – – – 

94. Piet Middelkoop, “Reisverslag Kapan - Soé - Niki-Niki - Bele -Kot-Olin -

Kolbano - Se’i - Ofoe - Koeanfatoe - Oi-Pliki - Soé -Kapan, 5-16 Septem-

ber”, Kapan, dinsdag 19 september 1933

’s Morgens per auto vertrokken naar Soé met den Inl. leeraar Kapan; te Soé

dienstzaken met den Controleur besproken, nl. over den aanleg van de waterlei-

ding voor de melaatschen-kampong, over de regeling der herstellingen aan de

schoolhuizen te Koeatnana en draad voor een bamboeleiding over de rivier,

aangezien in den regentijd de pantjoeran aan den overkant wegens bandjir

onbereikbaar is.

Daarna een onderhoud met den jongen goeroe Pello, die moeilijkheden heeft

met het hoofd der vervolgschool.  Deze laatste dreigde zelfs hem aan te klagen403

bij den Inspecteur  te Koepang, wegens slaan van een schoolkind, terwijl de404

ouders deze zaak reeds in der minne geschikt hadden. Achter deze kwestie zit

vermoedelijk de wrok van R. tegen den jongen V.S. onderwijzer, omdat de

402 Ds. P.J. Lambooy (1896-1983) was van 1923 tot 1940 namens de GKN missionair
predikant op Soemba.

403 De naam van dit schoolhoofd is onbekend. Deze vervolgschool was toen nog van het
gouvernement. In 1937 werd hij aan de kerk overgedragen. Er waren in de residentie
Timor en Onderhorigheden nog drie gouvernementsvervolgscholen: te Baä (Rote), Seba
(Savoe) en Kalabahi (Alor). Locher, “Nota”, 32.

404 Plaatselijk Inspecteur Inlands Onderwijs (PIIO) H. Westerop, voormalig onderwijzer aan
een kweekschool voor inlandse onderwijzers te Blitar (Java). 
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eerste klas aan hem overgegeven, zeer slecht bleek en hij dit feit niet onder

stoelen of banken stak. We zullen trachten vrede te stichten.

Na afloop van dit onderhoud naar Niki-Niki vertrokken. Daar wachtte ons het

definitief onderzoek van de zaak Malole, een zeer ernstige, waarvan de officieele

gegevens met korte vertaling zullen toegezonden worden aan het K.B. Tot half

negen in den avond hield die zaak ons bezig.  Zulke goeroe perkara’s vormen405

het zwaarste deel van onzen arbeid. Bij mij leeft een vaag vermoeden, dat de

naam van het betrokken schoolmeisje Tamar O.T.-ische associatie’s heeft

gewekt en als dekmantel gebruikt is tegenover de stem van het geweten van

dezen goeroe. Deze laatste ontkende alles.

Den volgenden morgen, Woensdag, te Niki-Niki de school geïnspecteerd; die

is hier goed.

’s Middags een onderhoud met de goeroe’s, beiden Ambonneezen, over een

kwestie tusschen hen gerezen. De goeroe bantoe is een eigenaardig type, men

vreest hem omdat hij “panas” is, d.w.z. er gaan verborgen geheime krachten ten

verderve van hem uit, althans zoo gelooft hij van zichzelf en anderen vreezen

hem daarom. 

Hij beloofde mij reeds eerder zich van dergelijke verzoekingen af te wenden;

er komt nog bij dat hij clair-voyant van aanleg is, althans zoo schijnt het, want

naar men zegt gaat het hem als wijlen Elisa uit het O.T. en weet hij wat anderen

in hun huis zeggen en doen zonder dat hij er bij is.406

’s Middags bezocht ik den goeroe van Manoefoei, wiens vrouw aan den rand

van het graf kwam tengevolge van een zeer moeilijke baring: het kind kwam

tenslotte dood ter wereld. Dit was des te nijpender omdat de eerste vrouw van

dezen goeroe te zamen met een ongeboren kind, vermoedelijk wegens dwarslig-

ging overleden is. Over de noodzakelijkheid van medische hulp voor goeroe’s

en bevolking zal in een apart schrijven gehandeld worden.

Het moeilijke voor deze tweede vrouw is dat de goeroe zijn eerste vrouw voor

zijn huis begroef, zoodat deze njora veel geleden heeft van dit dagelijksch

aanzicht. 

We spraken samen over al die moeilijkheden ook van den goeroe, die zich tegen

zijn eerste vrouw niet kon uitspreken omdat het einde onverwachts kwam; ook

de stervende kon zich toen niet meer uiten. Toch hadden zij jegens elkander nog

dingen goed te maken en vergeving te vragen, hetgeen niet geschiedde. Dat alles

laat dezen goeroe nu geen rust.

Tenslotte hebben we samen in den gebede God hartgrondig gedankt voor zijne

bewaring en om Gods leiding in de toekomst gesmeekt. Hun verzoek om

overplaatsing zal zoo spoedig mogelijk ingewilligd worden.

405 J.T. Malole werd ervan beschuldigd het met een schoolmeisje gehouden te hebben. Haar
ouders brachten de zaak ter kennis van Middelkoop. Wegens de slechte verstandhouding
tussen Malole en Middelkoop werden de Inlands leraars van Soé en Kapan, resp. D.
Adoe en M. Sine, met het onderzoek belast. “Notulen 1933”, “Notulen 1934”, 2-3.

406 II Kon. 2-9, 13.
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Tegen zessen brachten we een bezoek aan den Radja,  die zich over eenige407

Christenen te Pene beklaagde, aangezien zij inderdaad schandelijke dingen

deden. Het merkwaardige is, dat deze Radja (nog heiden) zeide: “Wanneer

heidenen dit deden, die weten niet beter, maar Christenen! Waartoe gaan ze dan

naar de kerk.” 

Het ernstige dezer feiten gaf ik hem grif toe en hier ligt een groote moeilijkheid.

De vrees voor den Radja is bij de Christenen verflauwd en daarom aanvaarden

zij zijn beslissingen niet voetstoots of ook heelemaal niet. De oude vrees

beteekende een weerhoudende macht, een straf van den Radja deed den overtre-

der meestal zich wachten voor nieuwe delicten en boezemde anderen ontzag in.

De goeroe’s zijn zich dikwijls niet bewust, dat zij met het nieuwe element in de

samenleving ook gevaren en ontbindende krachten in beweging zetten. Zoo is

dan ons werk zeer moeilijk en hebben we ten allen tijde genade van Boven

noodig.

’s Avonds hielden we lichtbeelden, die goed slaagden. De Radja, dien we

uitnoodigden, kwam ook. Dit is m.i. mede te danken aan den slimmen inval van

den Inl. leeraar Niki-Niki, die zeide, dat ik een “bioscoop ketjil” zou vertoonen.

Donderdagmorgen vertrokken naar Kot-Olin. De weg gaat eerst langs het tracé

Niki-Niki-Noenkolo, maar voorbij Olin Lasi buigt zich een zijweg naar rechts.

Dien volgden we en weldra hadden we rondom een schitterend uitzicht op het

woeste bergland van de Zuid-kust van Timor, meestal kaal en rotsig zich

verheffend als gestolde stormgolven. De zon begon reeds te branden, het liep

tegen elven en de temoekoen van Kot-Olin vroeg even te rusten in den schaduw.

We reden echter nog door tot we aan een groote bron met drie bamboe leidingen

kwamen. Daar in den schaduw diep inademend de vochtige aroom van mos en

doordrenkt groen gras zetten we ons neder, een schilderachtige groep van deels

half naakte deels in baadjes gehulde atoni’s, sommigen met langen haardos,

anderen met kort geknipt haar, maar allen in onderlijf bekleeding van kleurige

weefsels en daaronder ik als eenige blanke toch opgenomen in hun gevoelswe-

reld, omdat we in hun eigen taal deelnamen aan gedachtenwisseling en we ons

in dit milieu thuis voelden.

Na twaalven trokken we verder naar Bele, een groot kampongcomplex, waarvan

de temoekoen ons wachtte. Onder een grooten schaduwrijken boom had de

ontmoeting plaats en ontspon zich het gesprek over het verlangen van dit

kamponghoofd om een goeroe in zijn gebied te krijgen. Hij en zijn menschen

willen gaarne het huis zetten en een kerk-schoolhuis. “Maar” vroeg ik hem “wil

jij, temoekoen, met de oudsten hier, ook komen luisteren naar het Evangelie, dat

de goeroe hier brengen zal? Want dikwijls heb ik oude Timoreezen hooren

zeggen, dat het Evangelie alleen voor de schoolkinderen is”.

“Wij willen ook luisteren en den goeroe hier ontvangen als één onzer!” Ant-

woordde de temoekoen, een Timorees van middelbaren leeftijd.

407 Genaamd Kola Banoe Naik.
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Wat er van deze belofte terecht zal komen, weet God alleen. Toch is hier wel

iets gaande. De temoekoen van Kot-Olin, waar pas in Jan. van dit jaar een

goeroe geplaatst is, nam levendig aan het gesprek deel. Hij bleek onder den

indruk der lichtbeelden van den vorigen avond en soms had hij onder het

spreken de tranen in zijn oogen. In hoeverre deze ontroering in gehoorzaamheid

aan de roepstem Gods zal worden omgezet, we weten het niet. Moge er in stilte

iets groeien dat rijp wordt ter openbaring van het Koninkrijk Gods en Zijn

gerechtigheid.

Om half twee trokken we verder en kwamen eindelijk om even half vier te Kot-

Olin aan. Het was een lange rek van ’s morgens zevenen; toch viel de tocht mij

mee, uitgenomen de helling van Bele die daalt naar de rivier. Daar is het soms

zoo steil, dat je zelfs nu in den drogen tijd niet weet hoe je daar staande moet

blijven. In den regentijd is deze weg levensgevaarlijk. Aangezien zoo’n helling

te paard nemen met het oog op struikelgevaar mij niet veilig lijkt, liep ik dat stuk

en was tenslotte blij, toen ik beneden aangeland was. Verder was de weg mij

meegevallen, te meer waar ik veel zwaarders verwacht had, gedachtig aan onzen

tocht in Mei van het vorige jaar van Oi Oeki naar Kot-Olin.

Na aankomst spraken we met den temoekoen en de aanwezige lopo’s over de

noodige veranderingen, het schoolhuis moet vergroot worden, een nieuw

kinderhuis gezet, de goeroe woning eveneens vergroot en een eenvoudig verblijf

voor den Pandita (en event. andere doortrekkende reizigers) ook nog gezet

worden.

Al pratende vertelde de goeroe een weerzinwekkend geval van hoererij, dat me

deed denken aan het verhaal in Richteren 19, de gruweldaad der mannen van

Gibea. Alleen, het is nog meer pervers, omdat de betrokken vrouw – die deze

praktijken te Manle’oe in Beloe zou geleerd hebben – zich zelf tegen betaling

van een dubbeltje aanbiedt en zich niet schaamt om zelfs overdag in de open

lucht de hartstocht van mannen, die in groepjes daarop wachten, te bevredigen.

De goeroe vroeg of daaraan niets te doen is, omdat dergelijke dingen tot nu toe

in dit gebied van Timor onbekend zijn en het betreurenswaardig zou zijn, indien

dergelijke praktijken als geldwinning door andere vrouwen zouden overgeno-

men worden.

Ook vernam ik bijzonderheden over allerlei hekserij, waarvan de bedrijvers nu

hun duistere magische toovermiddelen uitgeleverd hadden en Christen wilden

worden. Dit laatste echter als een soort opgelegde straf en afweermiddel.

Daarom willen we nog eens den tijd afwachten totdat die emotie’s bezonken zijn

om dan rustig met deze menschen te praten.

Den volgenden morgen onderzocht ik de eerste klas van dertig kinderen, een

ongesubsidieerde vrijwillig geopende school. De toestand van het onderwijs is

voorloopig nog matig, maar dit houdt verband met de bijzondere eischen van

het Evangelisatiewerk en boven alles, een school in een primitief gebied moet

erin groeien, de kinderen moeten aan geregeld schoolgaan wennen. Eerst om
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zeven uur ’s avonds kwam mijn barang aan. Voor alles losgemaakt en mijn

veldbed gespreid was, werd het half acht en over half negen eer ik mijn sober

maal kon gebruiken. Om negen uur hielden we bijeenkomst, waar de goeroe

sprak over Sodom en Gomorra  en ik over den kamerling . Na de bijeenkomst408 409

bleven we nog wat napraten en het werd elf uur voor we uiteengingen ter rust.

Om half tien den volgenden morgen naar Kolbano vertrokken; de temoekoen

zei bij het scheiden: “Ik gedenk U!”

Den jongen Timoreeschen goeroe wekte ik op tot gebed, toewijding en geloof

in Gods leiding.

Toen vertrokken we met blijdschap, ons haastende omdat de weg naar Kolbano

langs zee voert en bij vloed niet passeerbaar is bij een paar groote rotsblokken.

Nog net bijtijds bereikten wij de bewuste plek; de paarden sprongen opzij voor

de vloedgolven. Zonder bedenken waadden we door het zeewater vlak langs den

rand der rotsen. Een paar atoni’s trokken onze paarden. De weg achter de rotsen

over den voet van een berguitlooper is zoo steil, dat ik me daaraan liever niet

waag.

Te Kolbano aangekomen onderzocht ik alleen de derde klas. Een soort epidemi-

sche ziekte openbaart zich hier in deze streek, waterpokken, bof en keelaandoe-

ningen, alle met koorts, sommige met doodelijken afloop. Er zijn hier verschil-

lende gevallen van melaatschheid, waar nog onderzoek naar gedaan wordt.

’s Middags kwam een oude man met een stralend gezicht mij de hand drukken.

Het vorige jaar is hij gedoopt en hij verheugt zich over de blijde boodschap, die

een plaats en weerklank vindt in zijn hart. 

’s Avonds hielden wij een geslaagden lichtbeeldenavond. 

Den volgenden morgen naar Se’i vertrokken. Daar de school onderzocht en

vervolgens gegeten. Toen kwamen de Christenen, die ondanks alle moeilijkhe-

den trouw gebleven zijn en die spontaan reageeren op de waarheid van het

Evangelie. De oude temoekoen Boimaoe vertelde, dat hij ook Christen wilde

worden en reeds zijn haar had laten knippen. Alleen – hij moest nog feestvieren

voor zijn overleden vader, een belofte die hij reeds vroeger had afgelegd. “Mijn

menschen zijn nog bijna allen heidenen en hoe kan ik dan met hen een dooden-

feest vieren”, zeide het dorpshoofd mij. “Denk maar aan de roepstem die tot Uw

jongeren broeder kwam en die U vermaande om niet te wachten tot dat feest.

Ge kunt immers een gedachtenismaal aanrichten als Christen en de heidenen

toestaan op heidensche wijze hun feest te vieren”. 

Hij stemde dit toe zeggende: “Ook vroeger at ik geen offervleesch, omdat mij

dit tegenstond; dat is dus voor mij geen bezwaar”. In hoeverre nu de temoekoen

zijn voornemen zal uitvoeren en Christen worden, alvorens het feest te vieren,

we weten het niet. Wel gelooven we, dat ook hier iets groeiende is. Dit blijkt

ook uit de trouw, waarmee ze ondanks alle verdrukkingen vasthouden aan het

408 Gen. 19: 24-25.
409 Hand. 8: 27-39.
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Evangelie. Ofschoon de temoekoen Pene hun de tuinen die hun toebehooren,

niet teruggeeft, blijven zij geduldig onder deze verdrukkingen. Toen ik hen

aanraadde om niet te rekenen op succes in een rechtsgeding, maar tot God te

smeeken om harde harten te verbrijzelen en te leiden tot bekeering, keken zij

mij verwonderd aan. Eenigen tijd dachten zij na; een toestemmend hoofdknikken

toonde, hoe deze raad weerklank vond in de harten.

Zondagmorgen sprak ik de goeroe over het stillen van den storm op zee  en410

vervolgens handelde ik over de genezing van den lamme te Lijstre en de

slotwoorden van Paulus, dat God ook de heidenen van oudsher zijn liefde

betoond heeft in het geven van regen en vruchtbare tijden, maar dat Hij hen in

het Evangelie van Jezus Christus toeroept zich te bekeeren van hun offerpraktij-

ken.411

Na den dienst brachten we een bezoek aan den ouden temoekoen, die in de

nabijheid woont. Daar voor zijn huis staat een boom, die bioefloeke of bnafloeke

= muizenoor heet. Naar dien boom en zijn naam informeerende vertelden zij mij,

dat wanneer de takken en bladeren van dien boom verbrand worden, zij een geur

verspreiden die muizen aantrekt.

In verband daarmee vroeg de goeroe, een Timorees, of er nu ook een tegendeel

van dien boom is, nl. een plant die muizen kan verdelgen. Daarop vertelde de

temoekoen Pana van een kruipplant, in het Timorees “oeas” geheeten, een oebi

soort naar het schijnt rijk aan vocht. Wanneer die geroosterd wordt, krijgt men

een pulverig soort substantie, die dadelijk doodend is voor mensch en dier. Zelfs

zou het zoo erg zijn, dat terwijl de “oeas” ligt te roosteren, de menschen zich

moeten terugtrekken omdat de geur ervan bedwelmend en doodend werkt. Een

klein weinig aan de vinger met een hap eten aan den mond gebracht moet

eveneens doodend zijn. De temoekoen vertelde hoe hij met dat gif honderden

muizen verdelgd had. Rauw kan men deze “oeas” zonder eenigen hinder eten.

In verband met deze ontwikkeling van het gesprek, vertelde de temoekoen van

Se’i over een wilde klimplant, “nono oemeke” oftewel slangenblad genoemd.

Het sap van den steel dier plant zou ook direct doodelijk zijn. Pas geleden

hadden menschen van Noilmoeti eenige druppels van dat sap in een bamboe-

koker met toeak gevuld gemengd. Twee mannen van Amanoeban, die uit dien

koker gedronken hadden, waren aan de gevolgen overleden. Slechts enkelen tijd

later op de plek, waar zij gedronken hadden. Dit had tot een aanklacht tegen en

tot een bekentenis van de schuldigen geleid.

’s Namiddags kwamen menschen van Ofoe mij begroeten. Een hunner was begin

Januari tot het Christendom overgegaan. Zooals gewoonlijk vroeg ik hem hoe

hij daartoe gekomen was. Eenvoudig met ontroering vertelde hij: 

Het vorige jaar werden eerst mijn kinderen ziek; twee hunner stierven. Toen

werd ook ik aangetast door die ziekte, hooge koorts en bloeddiarrhoea. Ik

410 Marc. 4: 35-41.
411 Hand. 14: 8-20.
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raakte buiten kennis en zag toen iemand tot mij komen, die zeide tot mij:

“Je moet gaan naar het huis van je grootvader en daar zul je genezing

vinden”. Ik vroeg: “Welk huis van mijn grootvader bedoelt ge?” Het

antwoord klonk: “Het kerkhuis”. Nog buiten kennis stond ik meteen op; bij

mijn huis stond een paard van me, dat heel wild is, ongebonden. Het bleef

staan en bood mij zonder nukken zijn rug. Buiten kennis reed ik weg, niet

wetende waarheen. Eerst ging ik een heel andere richting uit, maar uiteinde-

lijk keerde het paard zelf en bracht me naar het huis van Jacob Noeban, de

helper van den goeroe. Daar kwam ik op den grond te liggen, en ik weet niet

hoe lang ik daar gelegen heb. 

Noeban kwam naar buiten en kauwde curcuma wortel , die hij op mijn412

hoofd deed. Na eenigen tijd kwam ik bij. Toen vroeg hij mij wat mij scheel-

de en vertelde ik hem van onzen nood, van de verschijning die tot mij kwam

en van mijn zoeken naar de kerk. Toen heeft hij “het” boek genomen en op

mijn hoofd gelegd, daarna bad hij met mij. Nadat ik wat bijgekomen was,

bracht Noeban me terug naar huis. Daar gaf hij mij obat en na eenige dagen

herstelden wij, ik en mijn kinderen. Toen zijn we naar den goeroe gegaan

en heb ik mijn le’oe’s uitgeleverd. En nu vragen wij gedoopt te worden.

Het was eenigen tijd stil. De aanwezigen waren onder den indruk. Daarna ging

hij verder:

De geesten hebben ons zoo arm gemaakt, dat wij onzen toevlucht tot den

Heer des hemels genomen hebben. 

Het liep reeds tegen den avond en zij wilden nog terugkeeren om den goeroe

bericht te brengen, dus gingen zij. Na hun vertrek praatten wij nog wat na over

Gods leidingen, die wonderbaar zijn. De lichtbeeldenavond kon hier helaas niet

doorgaan, wegens een lekkend ventiel. Even probeerde ik het nog in de kerk,

maar het lukte niet.

Den volgenden morgen naar Ofoe vertrokken en daar de school geïnspecteerd,

die nog matig is. ’s Middags een onderhoud met den goeroe als voorbereiding

op zijn huwelijk, dat den volgenden dag zou ingezegend worden. ’s Avonds mij

voorbereid tot den doopdienst en de huwelijksinzegening.

’s Morgens viel eerst de verwelkoming van de bruid, die van Kolbano kwam.

Daarna eerst de doopdienst en ’s middags de inzegening; beide diensten in de

landstaal. De echtelieden, beiden Timoreezen, met de wederzijdsche familie en

velen der gekomenen namen aan dezen dienst deel. Na afloop had voor het huis

in echt Timoreeschen trant een rijthmische beurtspraak plaats, waar eerst de

mans familie die der vrouw welkom heette en betuigde, dat nu alles werd gedaan

volgens Gods wil. Een heidensch familielid der vrouw antwoordde en noemde

de geesten. Daarop ging de andere kant in, dat ze niet wilden mengen de zaak

Gods en die der geesten. Mooi spontaan werd daarop door de vrouws familie

van Se’i ook rijthmisch en bevestigend geantwoord, waarop de mafefa van

412 Curcuma alismatifolia. 
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Nifoeboeboen de gedachtendraad overnam en betuigde dat het verzorgen en in

den schoot dragen der beide familie’s moest geschieden overeenkomstig Gods

wil en Gods weg.

Dit was een mooi moment. Het deed me denken aan de vraag van een jong

Christen, een mafefa te Se’i, die luidde: “Mogen we als we Christen worden,

blijven beoefenen de rijthmische beurtspraak?” Juist deze stijlvorm is zoo

geliefd bij het volk en is van groote beteekenis voor de Evangelieprediking en

de vernieuwing van het volksleven door den geest van Christus.

Den volgenden morgen naar Koeanfatoe vertrokken en daar de school onder-

zocht. ’s Middags een onderhoud met den goeroe over den arbeid, en daarna

mijn reisverslag ten deele bijgewerkt. ’s Avonds een onderhoud met de Timoree-

zen, waarbij vele ouden van dagen. Op een spreuk door mij elders opgenomen,

antwoordde de oude temoekoen van Basmoeti: “De hoorn en bazuin volgen den

grooten weg, wie wil hooren geve antwoord. En antwoorde zeggende: De zoon

van den Heer des hemels; maar wie in de zonde ingaat, vergaat van begeerte”.

Dien zelfden avond werden vele offerpalen verbrand.

’s Morgens onderzochten we zieken die gekomen waren, waaronder zes melaat-

schen, die naar Kapan zullen komen om door den dokter onderzocht en zoo

eenigszins mogelijk in de lepra-kampong hier opgenomen te worden. Deze

bevolking heeft noodig een zendingsarts die met innerlijke ontferming bewogen

is over de lijdende schare van primitieve Timoreezen. In een apart schrijven zal

daarover nog nader gehandeld worden. Ook te Ofoe zag ik een overduidelijk aan

lepra lijdende man midden tusschen de gezonde menschen zitten. We hielden

dienst, waar de goeroe sprak over den blinden Barthimeus  en ik wederom over413

Hand. 14: 1-18.

’s Middags vertrokken we naar Oi Pliki, waar we dankzij een zeer snel loopend

paard tegen vijven in den namiddag aankwamen. Helaas had de goeroe van

Koeanfatoe verzuimd het bericht van mijn komst door te geven, zoodat geen

gemeente aanwezig was.

’s Avonds sprak ik met den goeroe over den arbeid en behandelde met hem

enkele kwesties die zich hier voordoen. Den volgenden dag de school geïnspec-

teerd, die nog matig bleek. Tegen twaalven kwamen de Christenen, die een

geschil hadden met den heidenschen temoekoen, die ook aanwezig was. Zij

wilden nl. bij overlijden geen z.g. “noni pali” geven, omdat dit voor hun besef

neerkomt op een offer aan de geesten. De temoekoen daarentegen beweerde, dat

dit een manier was om het aantal overledenen te tellen en bovendien een revenu

van de destijds voor de stammoeder betaalde koopsom. De eerste bewering werd

door een oude Timorees, nu Christen geworden, weerlegd; wat de tweede betreft

zeide de oude man, dat zij hun diensten leverden en dus hun werk dan verricht

als een rechtmatig revenu aan den temoekoen of atoni amaf ten goede komend

beschouwden. In geen geval wilde hij geld of goed in dien toestand geven,

413 Matt. 10: 46.
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aangezien dit aan de geesten gewijd werd. De beslistheid waarmee deze oude

Timorees sprak, was een schoon getuigenis omtrent doorwerking van het

Evangelie, dat de overtuiging gewekt heeft hoe God alleen aangebeden en

gediend mag worden.

In dit verband kwam nog een andere kwestie uit van den vorigen goeroe, die een

familielid met een der dochteren van den temoekoen trouwde. De temoekoen

heeft volkomen gelijk in zijn bezwaren. De zaak zal nog nader geregeld worden.

Vrijdagmiddag naar Soé vertrokken. Daar ’s avonds kerkeraadsvergadering,

waar enkele belangrijke punten besproken werden. Het was half twaalf toen we

uiteengingen. Den volgenden morgen de school onderzocht, die hier over ’t

algemeen goed is. ’s Middags nog bemiddeling verleend om een kwestie

tusschen den V.O. goeroe en het hoofd der vervolgschool bij te leggen, met

bevredigend resultaat. (Zie het begin van dit verslag). Toen naar Kapan terugge-

keerd, waar we dankzij de auto om even half vijf aankwamen. 

95. Piet Middelkoop, wnd predikant-voorzitter, “Reisverslag Kapan - Koepang -

Kalabahi - Limarahing - Bakalan - Kabir - Kalabahi - Lirang - Koepang,

9-26 Augustus 1933”, Kapan, donderdag 21 september 1933

Wegens het vertrek van ds. Beers was Piet Middelkoop in 1933 en 1934 tijdelijk belast met
de functie van waarnemend predikant te Koepang en voorzitter van de conferentie van
hulppredikers in het ressort Timor en Onderhorigheden. In die kwaliteit bezocht hij Alor.

Op verzoek van den Hulpprediker Alor besloot ik naar Kalabahi te gaan. Na

eerst post te Koepang te hebben afgedaan, vertrokken we per Merel via Atapoe-

poe.

Vrijdagavond arriveerden we te Kalabahi, verwelkomd door den Hr. Boeken

Krüger. Kalabahi ligt aan een prachtig baai; hoog rijzen de bergen van de kust

op met diepe steile dalen ertusschen.

Zaterdagmorgen maakten we een werkplan; bekeken de administratie van den

Hulpprediker ter plaatse, die keurig in orde was.

Zondagmorgen hield ik Maleischen dienst voor een als gewoonlijk te Kalabahi

volle kerk. Een der dochters uit de familie Toepa, door mevrouw Boeken Krüger

daarin onderwezen, begeleidde den zang verdienstelijk.

Maandagmorgen riep de heer Boeken Krüger een commissie van goeroe’s bij

elkaar, waar enkele goeroe-perkara’s behandeld werden en vervolgens onderge-

teekende uitgenoodigd werd om de reorganisatie  en de Stovil-kwestie  toe414 415

te lichten.

414 Zie voetnoot 398.
415 Zie Inleiding, pagina 15.
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Wat her eerste punt betreft, voelden de goeroe’s dat een zendingsgebied als Alor

– uitgenomen dan de gemeente ter hoofdplaats Kalabahi – nog in de verste verte

niet aan zelfstandigheid toe is.

Over de Stovil waren allen het eens, nl. dat zij ernstig hoopten en wenschten,

dat in het gewest Timor weder een school geopend zou worden tot opleiding van

Inl. leeraars. De bezwaren tegen opleiding te Ambon zullen mede met de te

Kapan ter goeroeconferentie geopperde bezwaren onder de aandacht van het

K.B. worden gebracht.

Den volgenden dag per motor naar ’t eiland Pantar vertrokken. Eerst deden we

Limarahing aan.

De watervoorziening is er treurig. De goeroe hier die om overplaatsing vroeg,

trok dat verzoek in, omdat de gemeente hem smeekte te blijven. De waterput is

wel meer dan tien meter diep en toch staat het water slechts een handbreed hoog

en is zeer troebel. Het beste zou zijn indien deze school verplaatst kon worden

naar een beter van water voorziene plek. Intusschen verdient de opofferingsge-

zindheid van den goeroe te Limarahing vermelding.

Vandaar ging het verder naar Bakalan, waar we tegen het vallen van den avond

aankwamen. De goeroe hield ’s avonds bijeenkomst, waar hij in het Maleisch

over Abrahams roeping sprak.  Het gehoor van meerderjarigen kon den goeroe416

niet volgen, omdat zij geen Maleisch verstaan,  en de schoolkinderen werden417

niet gepakt, omdat het verhaal voor meerderjarigen verteld werd met toepassin-

gen ertusschen door ingesteld op volwassenen.

Den volgenden morgen naar Kabir vertrokken. Deze goeroe spreekt de landstaal,

maakt een eenvoudiger en prettiger indruk dan zijn Collega op Bakalan. De

school, die we hier inspecteerden, is middelmatig. ’s Avonds sprak de goeroe

in de landstaal de gemeente toe. Helaas kon ik daar niet bij zijn, aangezien ik

mij zeer onwel voelde. Den volgenden dag kwam de koorts op, die tegen den

avond terugliep, maar toen toch nog bij opname boven de 39 bleek te zijn. De

dokter reisde ook met ons mee en dus stond ik onder deskundig toezicht.

Vrijdagmorgen voor dag en dauw vertrokken we op terugreis. Onderweg deden

we Oeme Poera voor den dokter aan. Om even eenen arriveerden we te Kalaba-

hi. Aangezien ik er niets inhield en me koortsig voelde, stapte ik bij aankomst

dadelijk naar bed.

Achteraf bleek het vijfdaagsche koorts te zijn en eerst Dinsdag kon ik opstaan.

De verder voorgenomen reizen konden tot mijn spijt niet doorgaan.

Wel bespraken we nog den algemeenen stand van het werk. Van twee kanten

dreigen storende invloeden bij de verdergaande Christianisatie op Alor, nl. van

Rome en van den Islam. Zelfs waren te Kabir enkele Christenen tot den Islam

overgegaan, daartoe geprest op grond van een reeds lang geleden gedane belofte,

vóórdat zij gedoopt werden. Helaas kon deze zaak niet voldoende worden opge-

416 Gen. 12: 1-9.
417 Zie voetnoot 261.
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helderd. Voor de propaganda van Rome is voorloopig een stokje gestoken, maar

we weten nog niet wat van dien kant zal opduiken in de toekomst. Een goede

bezetting is dus wel van groot belang. Overigens kwamen we in dit opzicht tot

de conclusie, dat Alor naar verhouding nogal flink bezet is. De berekening is

als volgt:

aantal inwoners van geheel Alor en Pantar is in totaal 91.000 zielen

Het huidige aantal goeroe’s bedraagt  74

Op de cursus te Kalabahi zullen a.s. jaar naar schatting slagen: 

V.O.  17

Oetoesan Indjil  11

Dat wordt dan totaal 102 goeroe’s op 91.000 zielen

Waar vele schoolhoofden ook gemeentewerk doen, is met een dergelijk aantal

goeroe’s de grens der mogelijkheden welke Alor biedt aan werkkrachten bereikt,

zoo niet overschreden.

Tegen Juli 1934 zal dus de cursus aldaar op veel bescheidener voet moeten

worden gebracht, misschien zelfs de opleiding V.O. tijdelijk stopgezet, aange-

zien anders een groot overcompleet zal ontstaan.

Overigens zal voor Alor zeer zeker noodig blijven de opleiding van Inl. leeraars

als leiders van bepaalde gebieden die door Oetoesan Indjil en eventueel jonge

Inlandsch leeraars bewerkt worden.

Woensdagavond kwam de Merel te Kalabahi en nam ik afscheid van de familie

Boeken Krüger. Via Lirang, waar ik in het gastenboek op de eenzame vuurtoren-

post ook de handteekening van Hulpprediker Geerdink ontdekte, koerste de

Merel naar Atapoepoe, waar de verbannen radja van Insana  aan boord418

gebracht werd.

Vrijdagvond arriveerden we te Koepang. Zaterdagmorgen deed ik het noodige

te Koepang af, reisde toen via Tjamplong, waar in middagmaalde, met zwaren

hoofdpijn naar Kapan, waar ik uitziekte van de te Kalabahi opgedane vijfdaag-

sche.

96. Piet Middelkoop, “Reisverslag tournee Kapan - Soé - Niki-Niki - Pisan

Poet’ain - Lotas - Poet’ain - Manoefoei - Noenkolo - Oi Oeki - To’i - Niki-

Niki - Soé - Kapan, 4-17 October 1933”, Kapan, woensdag 18 oktober 1933

Woensdagmorgen vroeg per auto naar Soé vertrokken. Aldaar een onderhoud

met den dokter over eenige zieken te Kapan, die naar Koepang vervoerd zullen

moeten worden. Vervolgens met den Asp. Controleur een onderhoud o.a. over

418 Landschap in het noorden van West-Timor. Hierover: Cunningham, People; Schulte
Nordholt, Het politieke systeem, 88-111; Schulte Nordholt, Nota.
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de melaatschenkampong, waar eenige huisjes bijgebouwd moeten worden,419

over opname van nieuwe patiënten. Er zijn twaalf nieuwe lijders door den dokter

pas onderzocht, die op mijn verzoek daartoe naar Kapan gekomen waren, en

inderdaad lepralijders bleken te zijn. Deze lijders behooren echter nog overtuigd

te worden van het belang hunner afzondering en behandeling. Ook over den

aanleg der waterleiding werd gesproken en daadwerkelijke hulp verleend.

Na enkele besprekingen met den Inl. leraar ter plaatse per auto verder gereisd

naar Niki-Niki, waar we begonnen met salarisbetaling aan de goeroe’s van

Amanoeban en Amanatoen. Toen kwamen de hedendaagsche stemmingen ter

sprake en merkte de Inl. leeraar Pene zeer ad rem op, hoe het mogelijk is, dat

een Inl. leeraar geheel alleen een blaadje verzorgt (hij doelde op Inl. leeraar

Huandao te Koepang ). “Laat hij eens hier in dit ressort komen en de goeroe’s420

hier zien werken, laat hem hier eens een plaats krijgen en werken, dan wil ik

zien of hij nog een blaadje uitgeeft!” Deze uiting deed mij voelen hoe men in

andere ressorten onder de goeroe’s beseft, dat er in de afdeeling Koepang geen

tucht is.

In Niki-Niki de kinderhuizen geïnspecteerd en daarna een perkara tusschen twee

Christen familie’s, van beide kanten toegelicht, aangehoord.

Een man had zijn vrouw tot overspel met den man van een ander aangespoord,

en hij had met des anderen vrouw eveneens overspel gepleegd. Daarna had hij

zijn vrouw mishandeld om haar opnieuw te pressen en toen was ze weggeloo-

pen. De man heeft nu spijt van zijn wangedrag, verlangt naar zijn vrouw terug

en doet dat op de manier van een schuldeischer die een vordering wil innen.

Daartegen verzet zich de vrouws familie en ofschoon de man om vergeving

vraagt, blijft zij zich verzetten tegen deze hereeniging en wil eerst zien of het

den man ernst is. Typisch is in deze situatie hoe de echtgenoot, die schrijven

kan, vele brieven geschreven heeft en in het feit van die brieven zelf een

absolute eisch zag, die de vrouws familie moet aanvaarden. Elke brief heeft in

de oogen der mans familie bevelsmacht. Het merkwaardige aan den anderen kant

is, dat de vrouws familie daar niets voor voelt en zich boos maakt over die

houding, merkwaardig in deze samenleving, omdat helaas de vrees voor de

magische kracht van een brief, onverschillig van welken aard ook, hier nog zeer

algemeen is.

In den namiddag te paard naar Pisan vertrokken, waar we tegen achten aankwa-

men. De ondergaande zon over het berglandschap, de gloed achter de bergkam-

men, de diepe dalschaduwen, alles was een getuigenis van de stille majesteit van

Hem, die onzichtbaar zich verbergt achter de heerlijkheid Zijner schepping. Op

sommige plaatsen vlamden rosse tuinvuren hoog op tegen de berghellingen; een

moment schemerde achter zoo’n gloed het zilverachtige maanlicht en vloeide

dat tweeërlei soort licht ineen als was het een naglans van de ondergegane zon.

419 D.w.z. de melaatsenkampong te Kapan, zie document 93.
420 J. Huandao, zie Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, X, 223.
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Te Pisan aangekomen eerst even bij den goeroe aangegaan en met zijn gezin en

de aanwezige Christenen gesproken. Vervolgens het vertrek van den Oetoesan

Indjil Koene naar Koepang geregeld, aangezien hij zijn zeer zieke vrouw naar

het ziekenhuis aldaar moet brengen. Daar het inmiddels laat geworden was, ging

ik over tot het gereedmaken van een sober avondmaal en zocht tenslotte mijn

veldbed op. 

Donderdagmorgen de school onderzocht die hier over ’t algemeen goed bleek.

’s Morgens kwamen hier enkele melaatschen, vier in getal, die t.z.t. naar Kapan

zullen komen, zoodra er eenige huisjes in de melaatschen kampong bij gezet

zijn. Het is dringend noodig, dat er aandacht aan deze zaak geschonken wordt,

want argeloos verkeert de gezonde bevolking met deze zieken. Reeds vroeger

zag ik hier een aantal dezer lijders, bij elkaar ruim tien. Volgens gegevens van

den goeroe op mijn verzoek verzameld, zouden er in ’t gebied van Pisan alleen

reeds 24 zijn. Aangezien de bevolking over ’t algemeen deze ziekte om zijn

bijzondere verschijnselen wel herkent, zal dit aantal wel niet ver mis zijn.

’s Middags hield ik doop. Het waren slechts zeven meerderjarigen en voorts een

dergelijk aantal kinderen van Christen-ouders die gedoopt werden. Toch was

er stemming. Onder de meerderjarigen was ook een melaatsche vrouw; zij werd

het allerlaatst gedoopt. Voor mijn besef is het een weinig griezelig doopende

het voorhoofd van zoo’n zieke aan te raken, te meer waar deze juist aan het

voorhoofd de bekende lepra-zwellingen heeft. Soms moet je hier tegen de wetten

van de hygiëne zondigen.

Na den dienst sprak ik met den goeroe en zijn vrouw over den arbeid. Over ’t

algemeen zien de goere’s hun gemeente te veel als eigen werk en leven, niet uit

’t diepe besef, dat elke levende gemeente Gods werk is, de openbaring van het

wonder Zijner heilige genade dat door het Evangelie op Timor begint uit te

botten.

Hier te Pisan zijn de heidenen gespitst op ziektegevallen onder de Christenen

in de stellige verwachting, dat zij sterven zullen. Dit is een van de plaatsen, waar

het heidendom nog zeer sterken weerstand biedt. De Christenen te Pisan

betreuren het, dat zij nog zoo weinig in getal zijn. Dat bleek toen we ’s avonds

na den avondmaaltijd om een vuurtje te praten zaten en er spreuken werden ten

beste gegeven, die duidelijk in die richting wijzen. De meeste ervan schreef ik

ook uit taalkundig oogpunt op. Het zou te ver voeren om ze in dit verband neer

te schrijven en uit te werken.

Om half twaalf begaf ik mij ter rust; dientengevolge versliep ik mij en stond

eerst om half vijf in plaats van half vier op. In alle haast maakten we alles gereed

en om kwart voor zessen vertrokken we naar Poet’ain.

In den morgen even over negenen te Poet’ain aangekomen, en na een onderhoud

met den goeroe en zijn vrouw de school onderzocht, waarvan de eerste klas

matig, de tweede en derde klas goed bleken. ’s Middags huwelijksbevestiging,

waar een jong Timoreesch paar in den echt verbonden werd. Zulke diensten in
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de landstaal, waar een stuk Timoreesch ritueel in nieuw gedachten-verband is

opgenomen, dragen een bijzonder karakter. Ze geven een cachet, waarbij de

kerkelijke handeling een groot moment in het leven in godsdienstig ritueelen

stijl graveert. 

Den volgenden dag voorbereiding tot belijdenis en bevestiging en voorts ook

doop. Het waren hoofdzakelijk kinderen der gemeente, een tachtig in aantal.

Zondagmorgen bevestigingsdienst, die ik den goeroe liet houden. Hoekoem is

een goeroe bij de gratie Gods, hij verstaat veel van de geestelijke dingen. Toch

stelde zijn bevestigingstoespraak teleur. De geloofsbelijdenis werd door hem

beschouwd als belofte en verbond, waarbij hij de Israëlitische offer-verzoening

behandelde en Christelijk overbracht. De belijdenis als levenstoewijding in

ootmoedigen dank aan den Heiland ontbrak als bezielende gedachte aan het

geheel en daarmee ook de warmte.

’s Middags bediende ik het heilig avondmaal, waar ik sprak over Jesaja 40: 1-11,

en waar zes en dertig nieuwe lidmaten aanzaten. Tijdens de voorafgaande

besprekingen erkende de goeroe met blijdschap, dat de schuldbelijdenis een zeer

belangrijk en noodig moment is in de voorbereiding tot bevestiging en avond-

maal.

Maandagmorgen naar Lotas vertrokken. De pas overgeplaatste vorige goeroe,

ook een Timorees, is een grof type, die weinig begrijpt van het Evangelie en

voelt voor de prediking in de landstaal; hij is bevangen door dien geest die

maleisch en wetenschap najaagt als het hoogste goed. Hij heeft hier veel

bedorven, maar is nu vervangen door een Timorees, die warm is voor de

prediking in eigen taal. Hij wordt geholpen door een anderen Timorees uit deze

streek, die ook gegrepen is door het Evangelie.

De school bleek bij onderzoek verbeterd, de geest onder de kinderen prettig. ’s

Avonds sprak de goeroe over: “Zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijne

gerechtigheid, en al deze dingen zullen U toegeworpen worden.”  Daarna421

handelde ik over Hand.: 14: 1-18. Na den avondmaaltijd gingen we zitten

boomen en kwam het gesprek op het Evangelie en den weerstand der geesten-

dienst. Heel typisch opende de jonge Timorees het gesprek met deze spreuk:

“Laten wij één steen omringen en bespuwen. De steen keert om, uw hart keere

om”. Zeer typisch is deze beeldspraak, omdat daarin getroffen is de echt

Timoreesche zede om al sirih kauwend en spuwend een zaak lang en breed van

alle kanten te bekijken en te bespreken en dan een beslissing te nemen.

Daar kwamen de tongen op los. Een oude Timorees vond, dat als iemand leed

of ziekte kreeg, dat dit verband moest houden met “verkeerd handelen.” Daarop

ging ik in en sprak over de zonden van hoererij en overspel, die op Timor

zooveel leed brengen. In dit verband laakte ik ook de Timoreesche adat, die vrij

geslachtelijk verkeer toelaat tusschen jongelieden en meerderjarigen die niet

421 Matt. 6: 33.
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getrouwd zijn. De oude man wou daar niet aan: wanneer dat zonde was, waarom

zat het dan van ouder op ouder in de menschen (i.c. Timoreezen).

“Dat komt daarvandaan, dat zij naar den heer en meester der zonde luisteren!”

Doch de oude man hernam: “Waar die heer der zonde het dan wel vandaan zou

hebben?” Toen sprak ik in Bijbelschen zin over den vijand van en de vijand-

schap tegen God, waarin we allen bevangen zijn en waardoor de verwoesting

der zonde zich ongehinderd voltrekt.

Het trof me hoe ook hier deze man bevestigde op zijn manier, dat de natuurlijke

mensch niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn.

Een andere vergelijking van geestendienst en godsdienst deed zich vanzelf voor;

in het vuur lagen enkele doode stronken, die denken deden aan toppen van

offerpalen, en daarop wijzende zei ik: “De dienst der geesten is als dood hout,

dat dient om verbrand te worden, het Evangelie is als de levende (ook levens)

boom. Dood hout is er veel; maar de levende boom is een, die door alle eeuwen

heen blijft groeien”. 

Het was na middernacht, toen we uiteengingen. Den volgenden morgen om half

vijf op en om even over zessen naar Poet’ain vertrokken. Daar Kapan opgebeld,

met den fettor over de op te richten nieuwe O.v.B. woning gesproken en de

andere schoolhuizen geïnspecteerd, de noodige herstellingen genoteerd. Daarna

het noenmaal gebruikt en vervolgens naar Manoefoei vertrokken, waar we om

even twee uur aankwamen.

Na eenige besprekingen met het goeroe-echtpaar rust genomen.

’s Avonds doopdienst, het aantal der te doopen kinderen van Christen-ouders

was hier ruim 85. Aangezien het een zware dag voor me was geweest, bleef ik

niet lang napraten met den goeroe, maar begaf mij even na tienen ter rust.

Den volgenden morgen schoolinspectie. De school is hier maar matig. Dit hangt

echter tevens samen met de soesah, welke deze goeroe in zijn huisgezin heeft

meegemaakt en waarover ik in een vorig reisrapport handelde.  In verband422

daarmee besprak ik met beiden en de oude moeder der njora, die ook aanwezig

was, de moeilijkheden, waarmee zij nu worstelen. De goeroe, die hier mooi werk

doet, wil gaarne blijven; de njora bij wie de schrik er nog in zit, wil weg. Toch

is het verkeerd nu reeds aan dit verlangen te voldoen, aangezien zij voor alles

rust noodig heeft. Een ding is van groot belang, nl. het huis wordt nog deze

maand verplaatst zoodat deze njora niet dagelijks kijkt op het graf van de

overleden njora. Ook hebben we samen gebeden, dat man en vrouw beiden

mogen verstaan wat Gods wil is en kracht mogen ontvangen om daaraan te

gehoorzamen.

’s Middags beleefden we een mooie stonde. De goeroe die reeds meer dan een

jaar een aantal jonge menschen leesles in het Timoreesch gaf, eerst uit “Haine

lakan mese”, en daarna begon met het bijbelsch leesboek “Lasi knino”, heeft een

achttal jonge menschen, die met één uitzondering nooit de school bezochten,

422 Zie document 94.
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zoover gebracht, dat zij dit boek vlot lezen. Het mooie is dat deze jonge lieden

vrijwillig uit verlangen om zelf de bijbelsche stof te kunnen lezen, trouw hebben

volgehouden. Voor mijn geestesoog zag ik de lijn verder loopen, nl. uitgebreider

bijbelsche leesstof en dan gedeelten van den Bijbel. En jonge menschen, die

trouw lezen ook in eigen huis, op wie Gods woord dan dagelijks zal inwerken.

En ik kreeg een nieuwe bezielende visie op onze taak.

Er is nog een eerste klas ook van 16 jonge lieden, van wie er veertien reeds vlot

de woorden uit “Haine lakan mese” op bord geschreven kunnen lezen. 

De trouw en volharding van goeroe Lai  in dit opzicht verdient bijzondere423

vermelding en waardeering, te meer omdat zij berusten op de bij hem spontaan

gegroeide overtuiging, dat zulk lezen vrucht draagt en deze jongelui ook thuis

overluid lezen.

’s Avonds was er bijeenkomst, waar een aantal gedoopte Christenen die worden

voorbereid tot lidmaten hun soms niet meevallende kennis omtrent den inhoud

van den bijbel, de 10 Geboden, het Onze Vader, en de 12 Artikelen toonden.

Den volgenden morgen, Donderdag, 12 Oct., om drie uur op en om half vijf naar

Noenkolo bij lichte maan afgereisd. Deze tocht is vooral door de berghelling uit

de rivier naar Noenkolo zwaar. En dus zoo vroeg mogelijk op stap. We begon-

nen reeds de stijging naar Nano, toen de zon opkwam, en om zeven uur waren

we in het rivierdal, waar nu nog een heerlijke frissche ochtendwind stond. Even

hielden we rust, wisselde ik van paard en toen ging het tegen de helling op.

Om half negen arriveerden we te Noenkolo, waar ik direct de school nog

inspecteerde, die vrij goed bleek. Alleen de eerste klas was slecht. ’s Middags

de noodige rust genomen en ’s avonds dit verslag bijgewerkt, vervolgens

voorbereiding tot den doop op morgen.

Vrijdagmorgen kinderdoop te Noenkolo. Op dien morgen werd mij een zaak

aangebracht aangaande Inl. leeraar Sapulete, waaruit bleek dat hij een toover-

dokter gebruikt had om een weggeraakte ring te zoeken.  Overigens is de wijze424

waarop de ring terecht is gekomen niet onverdacht. De Inl. leeraar van Noenkolo

(Malole) toch heeft zonden begaan, die naderhand uitgekomen zijn en waarbij

Inl. leeraar Sapulete naar waarheid getuigenis gegeven heeft. En nu zoekt Malole

ook zijn collega, dien hij als tegenstander beschouwt, aan te brengen. Deze zaak

zie ik in het groote verband tevens als een poging om mijn onpartijdigheid te

beproeven.

Na den doopdienst, die eerst tegen elven begon, maakte ik mij gereed voor

vertrek naar Oi Oeki en bleef, toen alles klaar was, nog rustig een uurtje met de

gemeente praten, waarbij ik nog eenige aardige gezegden opteekende.

423 Oetoesan Indjil J. Lai.
424 Deze kwestie, waar mishandeling van een verdachte van de diefstal van de ring bijkwam,

kwam M. Sapulete te staan op een berisping van de conferentie van hulppredikers.
“Notulen 1933”, 12.
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’s Middags naar Oi Oeki vertrokken; deze afstand is slechts kort; om half vijf

waren we reeds aan.

Zaterdagmorgen schoolinspectie. De school hier is goed. Voorts zijn ook hier

vijf jonge menschen, die leesles krijgen en uit het leesboekje “Haine lakan mese”

kunnen lezen. Onder hen is een mafefa, dien ik wil pogen op te leiden tot

Oetoesan Indjil. Hij is een zeer begaafd adat-kenner en ik kan van hem veel

leeren betreffende de oude rijthmische strophen, waarin dit volk een stuk stam-

geschiedenis en een stuk primitieve levensstijl heeft uitgebeeld.

’s Middags werd een heel moeilijke kwestie besproken. Er is nl. een temoekoen,

Kel Pinis van Fatoe Oeat, die eigenlijk alleen “toean tanah” is, terwijl de

menschen van het geslacht Nenaboe zich op zijn grond gevestigd hebben.

Destijds is de afspraak gemaakt, dat zij zijn rechten op den grond erkennen

zouden maar dat hij niets over het volk, de soekoe Nenaboe, zou te zeggen

hebben. Nu echter usurpeert hij ook het recht van hoofd over de soekoe Nena-

boe.

Voorts is daarbij nog het moment, dat destijds door het Bestuur m.i. terecht

beslist is, dat de bevolking door de instelling van belasting aan het Gouverne-

ment geen oogstbelasting aan de hoofden meer behoeft te betalen. Deze oogst-

belasting wordt door de bevolking in vele gevallen nog wel betaald, maar de

Christenen maken daartegen bezwaar.

Tenslotte is echter het hoofdmoment der botsing dit, dat de heidenen niet van

de jonge maïs mogen eten, vóórdat de “toean tanah” een offer aan den grond

gebracht heeft, na welk offer op de heilige gong geslagen wordt ten teeken, dat

nu allen de jonge maïs mogen plukken en eten. De Christenen doen daaraan niet

meer mee en dat maakt de woede van Kel Pinis ten hoogste gaande. Zoodra de

jonge maïs rijp is, houden zij een dankstond en eten, en Kel Pinis vat dat geheel

verkeerd op als een bewijs dat zij zichzelf verheffen en hem niet vreezen.

Moge Gods heest de oogen van dezen heiden openen voor de eeuwige waarheid

en macht van het Evangelie van Jezus Christus.

Den volgenden morgen een plechtigen doopdienst en na afloop daarvan een

onderzoek naar de oorzaak van den brand, die het huis van den goeroe in asch

legde. Er is hier niet van kwaadwilligheid sprake, wel van een niet opgehelderde

onachtzaamheid van den kant dergenen, die de huishouding van den goeroe

behartigen. Dit onderzoek hield me langer op dan me lief was en eerst om drie

uur konden we vertrekken. Het terrein is zeer zwaar, maar het lukte ons toch om

met het vallen van den avond de laatste stijging te bereiken. Zwaar hijgend

tornden de paarden tegen die laatste helling op. Op den hoogsten bergtop

aangekomen vaagde de laatste veeg zonlicht aan den hemel weg. Een kleine

daling die voorzichtigheidshalve te voet genomen moest worden en we waren

op de plaats van bestemming, To’i, gearriveerd.

Dien avond werden verschillende aangelegenheden met den goeroe, een nog

jonge Timorees, besproken; daarna de noodige rust genomen.
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’s Maandagsmorgens de school geïnspecteerd, die vrij goed bleek. ’s Middags

de schoolhuizen geïnspecteerd, die hier noodig vernieuwd moeten worden.

Vervolgens den goeroe ingelicht aangaande de gemeenteadministratie.

’s Avonds dienst gehouden, waar de goeroe sprak over Psalm 27; ondanks goede

momenten was de algemeene indruk, dat het onderwerp hem te moeilijk was.

Na het zingen sprak ik over Hand. 14: 1-18. Tot laat in den nacht bleven we met

de aanwezige Timoreezen napraten. Het bleek één uur te zijn toen ik op mijn

horloge kijkende een eind aan het gesprek maakte.

Den volgenden morgen om vier uur op, om vijf uur vertrokken en om half negen

te Niki-Niki aangekomen. Daar met den Inl. leeraar een aanklacht tegen hem

van Noenkolo kort behandeld, den O.v.B. Tulalessy overtuigd van zijn foute

houding in de zaak Malole en hem meegedeeld dat hij voor terugkeer naar

Ambon in aanmerking komt. Aan den Predikant Voorzitter te Ambon zal

hierover nader geschreven worden met een daartoe strekkend verzoek.

Vervolgens per auto naar Kapan vertrokken. In Soé nog even bij den Inl. leeraar

ter plaatse aangegaan en toen de tocht naar Kapan voortgezet, waar we om half

twee arriveerden.
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1934

97. Jet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, maandag 15 januari

1934

– – – 

We zullen jullie nu maar even iets van de verschillende feestdagen vertellen. Ik

schreef al, dat we waarschijnlijk de kerstdagen niet thuis zouden doorbrengen.

Zoo is het ook geschied. Daardoor ook begonnen we 23 Dec. al met de feestvie-

ringen. En wel bij de melaatschen. In de polikliniek, die daar staat voor hen,

zetten we in de open binnengalerij, die we aan een kant afsloten voor de tocht,

een boompje, waar we alleen kaarsen in plaatsten. Om half zes Zaterdagsavonds

gingen we erheen. We hadden voor ieder als kerstgeschenk een nieuw baadje

genaaid. Deze werden vóór de feestviering uitgedeeld door Piet en de menschen

werden verzocht hun oude lorren uit te trekken en dit feestkleed aan te trekken.

Zoo was het al een feestelijk gezicht op zichzelf, die 28 menschen schoon en

frisch te zien binnenkomen. Door zoo’n enkel schoon kleedingstuk ondergaan

ze al een heele metamorphose. Aan één kant van de boom zaten zij allemaal op

den grond, aan den anderen stonden wij: de goeroe’s, de moerids  en een troep-425

je schoolkinderen, die een paar liederen zongen. Piet sprak een kort woord in

verband met het kerstverhaal. De menschen werden getracteerd op koffie met

koek, in ruime overvloed. Ieder had zijn eigen drinkgerei meegebracht, sommige

inderdaad formidabele klapperdoppen, maar we hebben netjes voor ieder een

groote kroes afgemeten, zoodat er geen schele oogen konden komen. Want

koffie met melk en suiker is wel een heele lekkernij voor ze. Daarna zongen de

schoolkinderen en wij allen nog een lied en daarmee was ’t feest afgeloopen.

De kleine kaarsjes branden maar een uur, door wat bijvulling kon ’t anderhalf

uur licht blijven, maar toen was ’t ook uit. Tenslotte kregen ze allen nog een

flink stuk zeep, wat ook een gewild artikel bij hen is en wat een meevaller bleek,

daar ze dachten dat ze alles reeds binnen hadden.

Over ’t geheel is aan de menschen weinig van hun ongeneeselijke ziekte te zien.

Een paar die groote wonden hebben, waren flink verbonden, zoodat het werke-

lijk niets afzichtelijks had en je je moeilijk kon voorstellen, dat dit nu feitelijk

uitgestootenen uit de maatschappij waren. Het was werkelijk een aardige, rustige

feestviering, ik geloof dat de menschen zelf ook wel senang waren en onder den

indruk. ’t Minst feestelijk was het gezang der schoolkinderen. De goeroe hier

heeft weinig idee van goed zingen. De kinderen krijsten meestal vreeselijk.

Gevoel zit er absoluut niet in en zuiver is het lang niet altijd.

Dit is ons te meer opgevallen, nu we 2  kerstdag in Niki-Niki de kinderende

hoorden zingen. Die zingen af en toe ook wel eens iets te hard, maar ’t is in ieder

425 T.w. van de cursus voor goeroe djemaat, die in 1932 te Kapan was geopend.
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geval zuiver. De goeroe, een Ambonees, is ook werkelijk muzikaal, zijn vrouw

zingt ook heel goed. Het is duidelijk dat het niet aan de kinderen ligt, dat er op

de scholen zoo leelijk gezongen wordt, maar wel degelijk aan den goeroe. Er

is werkelijk wel wat van te maken, dat blijkt in Niki-Niki. We hebben zoo eens

het een en ander kunnen vergelijken, nu we op Soé en Niki-Niki geweest zijn.

Dat is wel nuttig ook. Ons bleek ook, hoe hier op Kapan de goeroe ’t alles op

ons laat aankomen. De denken, de pandita is er toch, hij heeft de verantwoorde-

lijkheid. Wel bakken de njora’s ijverig duizenden koekjes en naaiden ze tiental-

len baadjes voor de schoolkinderen en de melaatschen, maar de goeroe’s doen

bitter weinig ervoor, behalve dat ze de school met groen versieren, geholpen

door de geheele schooljeugd, en meehelpen de kerstboom op te zetten en op te

tooien. Iets extra’s bedenken doen ze nooit.

Zoo hadden ze b.v. in Niki-Niki zelf heel aardig lampionnen en transparanten

gemaakt. Ik zal niet zeggen, dat de laatste “mooi” waren of kunstvol, maar je

moest de bedoeling waardeeren en het werk, dat ze eraan gehad hadden. Verder

had hij werkelijk goed alle kerstliederen ingestudeerd, meerstemmig, en een heel

aardig “spel” in elkaar gezet: de Zaaier genoemd. Een 8-tal meisjes in plant-

costuum werd door een volwassenene uitgenoodigd om te zaaien. Ze hadden

korfjes bij zich, zooals gebruikelijk is en zaaiden al zingend. Vervolgens werden

kleine vogeltjes aan draden neergelaten, die het zaad wilden oppikken. Hier

werd ook weer bij gezongen. Tenslotte werden alle schoolkinderen opgeroepen,

om ijverig te komen wieden en op te passen, dat de vogels de vruchten niet

zouden wegpikken. ’t Was werkelijk heel aardig en had tevens een symbolische

beteekenis.

Uit alles bleek, dat de goeroe werkelijk zijn best gedaan had er iets feestelijks

van te maken. Het eenig jammere vond ik, dat de tractatie tot de kinderen

beperkt bleef en de heele gemeente mocht toekijken. Dar vind ik altijd zoo sneu,

vooral voor deze menschen hier, voor wie een eenvoudige tractatie zoo feestelijk

is. Het ergste was, dat ons en de goeroe’s wel wat werd gepresenteerd. Daar wij

in de stellige meening waren, dat de gemeente het ook zou krijgen maar men

bij ons begon, namen wij het aan. Had ik geweten dat dit niet zou gebeuren, dan

had ik vast bedankt. Ik vond het nu buitengewoon pijnlijk. Alleen de kinderen

van de djoema’at  kregen iets van de “overgeschoten brokken” van de school-426

kinderen.

Op Soé kregen ook alleen de zondagsschoolkinderen, maar daar ging toch nog

een blik biscuit rond onder de aanwezige volwassenen. En daar vind ik het ook

niet zoo erg, want dat is een andere categorie menschen, geen arme Timoreezen.

Ik denk dat de meeste goeroe’s het wel heel gek vinden, zooals ’t hier op Kapan

gaat. Dat eerst de heele djoema’at en de schoolkinderen bediend worden en dat

na afloop de goeroe’s en al degenen die bediend hebben pas aan de beurt komen

en die de overgeschoten brokken opmaken. We zouden er ook onmogelijk eerder

426 Waarschijnlijk is bedoeld de goeroe djemaat van Niki-Niki.

244



tijd voor hebben, ’t is altijd druk werk om in zoo kort mogelijken tijd al die

menschen en kinderen te tracteeren. We zijn altijd gebonden aan den tijd dat de

kaarsen branden. Door telkens nieuwe bij te zetten kunnen we het drie uur

volhouden, maar langer ook niet, anders zou het veel te veel aan kaarsen kosten.

En voor de kerstliturgie en ’t verhaal gaat zeker met al ’t zingen 1½ uur heen.

Voor we thuis zijn is ’t meestal toch bijna 11 uur. Ook dit jaar.

Te Niki-Niki verliep de liturgie veel vlugger, omdat de kinderen daar veel

vlugger zingen; hier is het een gerek van je welste.

Zoo zien jullie, we maken almaar vergelijkingen en komen tot de conclusie, dat

Kapan zeker de beste viering kon hebben, als de goeroe’s zich een beetje meer

inspanden en wat meer hart voor de zaak hadden, ook wat hun aandeel betreft,

zooals liturgie en zang van de schoolkinderen. Wij hebben altijd nog ons koor

van volwassenen (de goeroe’s, de moerids, de njora’s, de pleegkinderen) dat met

veel moeite nog wel te krijgen is tot het ten gehoore brengen van een vrij zuivere

zang; en met nog meer moeite tot met eenig gevoel zingen, d.w.z. niet alles even

hard. ’t Kan nog heel wat beter, maar aangezien het geen permanent koor is,

mogen we al blij zijn met deze resultaten, na vrij korte tijd van oefening elk jaar.

Piet heeft geen tijd om er een vast koor van te maken, anders zou hij ’t zeker

doen. In ieder geval haalt het dus de zang op de kerstfeesten nog een beetje op.

Dit jaar zongen we de Tim. bewerking van: Heilige nacht, U groeten wij, en 1ste

kerstdag ’s morgens in de dienst: Ik kniel aan Uwe kribbe neer. Dit hadden we

verleden jaar ook al gezongen. We kunnen niet meer dan één nieuw lied elk jaar

instudeeren, omdat de tijd te kort is. 

Als Piet zich maar tot zijn eigen afdeeling kon beperken en wat minder admini-

stratie had, zou er heel wat meer nog gedaan kunnen worden. – – – 

Om nog even op de kerstdagen terug te komen, 1  kerstdag ’s middags gingenste

we in een gietbui naar Soé, waar Piet om 4 uur Hollandsche dienst hield op

verzoek van één familie. Jammer was, dat juist die mevrouw ziek was en dus

niet tegenwoordig, maar er waren toch anderen, alles met elkaar toch 14 men-

schen, Herman en ik inbegrepen. Het viel heusch mee, ’k had hoogstens op de

helft gerekend. ’s Avonds waren we bij het feest van de Maleische Zondags-

school. Veel was er niet aan, vonden we. Zeker het minste van de 3. Volgenden

morgen naar Niki-Niki, expres ’s morgens gegaan met het oog op de regen, maar

’t hielp niet, we kregen weer een fiksche bui.

’s Avonds daar ’t kerstfeest meegemaakt en den volgenden morgen tijdig terug.

Om 9 uur waren we weer thuis.

Oudejaarsdag vierden we meteen het kerstfeest met onze kinderen en moerids,

dat er ditmaal bij ingeschoten was. We zetten dus een boompje op ’s middags,

gingen daarna ter kerk voor de sluitingsdienst, aten bij kaarslicht om iets

bijzonders aan den maaltijd te geven en hadden toen de kinderen binnen, met

wie we Oud en Nieuw vierden. Anders is ’t wel eens moeilijk den avond door

te komen zonder spelletjes; nu was dit vanzelf overbodig, daar de kerstboom
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voor voldoende afleiding zorgde. We zongen eerst alle kerstliederen nog eens,

praatten wat en aten wat en deelden toen de kerstcadeautjes uit. Toen was het

elf uur en de boom bijna uitgebrand. We staken toen een 8-tal groote kaarsen

aan en gingen over tot Oudejaarsavondviering, zongen wat liederen en sloten

als elk jaar met gebed. Toen had het nieuwe jaar zijn intrede reeds gedaan. We

bleven nog even napraten en om half een gingen we uiteen. Nieuwjaarsdag

bracht het Tim. feest, met gongslag en reidans ’s avonds. ’s Morgens voor

kerktijd eerst alle goeroe’s en njora’s, na den dienst een stelletje Chineezen,

familie van den wijkmeester, die Christen is geworden sinds een paar jaar.

Daarna nog een paar Timoreesche temoekoens. Dus van alles wat. Piet was weer

minder lekker en ging dus ’s avonds niet naar ’t feest beneden kijken en de

maaltijd openen. Den anderen morgen is hij even geweest. ’s Middags brak men

weer op naar huis. Al het eten was op, dus ’t feest ten einde.

Zaterdags daarop ging Piet weer op stap. Eerst naar Pene en toen in Niki-Niki

doop bedienen. Ik meen alles bij elkaar 300 menschen, groot en klein. Toen door

naar Atamboea, bij Atapoepoe, vlak bij de Port. grens, van hier bijna 200 KM.

Daar zit de missie, maar voor de Prot. militairen ook een goeroe van de Ind.

Kerk. De pastoor daar had al herhaaldelijk geklaagd, dat deze ook propaganda

maakte onder niet-protestanten. Dit mag feitelijk niet, zoo min als een Roomsche

goeroe hier mag propageeren. Dus moest eens poolshoogte genomen worden

en de goeroe zoo noodig op zijn vingers getikt. Het bleek ook dat deze zijn

boekje te buiten was gegaan. Hij is nogal fanatiek, zegt Piet. Bindt hij zich

verder, dan kan hij blijven, anders wordt hij overgeplaatst. We mogen de

Roomschen geen gelegenheid geven om revanche te nemen in ons gebied.

Op den terugtocht hield hij nog dienst in Kefamenanoe voor de gewapende

politie daar, had veel pech onderweg, eerst een kapotte brug en toen een motor-

defect, zoodat hij de laatste 3 KM naar Soé liep. Gelukkig bleek het niet erg te

zijn, waren de bougies alleen vuil (dit was feitelijk de schuld van den chauffeur)

en was er verder door de slagbui die hij onderweg kreeg een tikje water binnen

geloopen. Zoodoende weigerde de motor en moest hij in Soé overnachten.

Vrijdagmorgen kwam hij thuis, Zaterdag had hij het erg in zijn ingewanden en

vandaag ook nog. Misschien door ’t bliketen, misschien door de nattigheid, daar

hij in Soé een tijdje in nat goed heeft rondgeloopen. De auto moest gesleept

worden, de bagage zat er in, zoodoende had hij niets bij zich om om te wisselen. 

Zoo is er altijd wat en moet hij meestal elke tocht met een paar dagen ziek zijn

bezuren. Dan hoofdpijn, dan malaria-achtigheid, nu weer zijn ingewanden. Ik

vermoed, dat hij oververmoeid is en daardoor geen weerstandsvermogen heeft,

vreeselijk vatbaar is dan. Maar ’t is werkelijk om er moedeloos onder te worden.

’t Is voor hem zelf beroerd, maar ik word er ook miserabel van. Wat moet er van

terecht komen, als dat nog lang zoo door moet gaan. Het K.B. heeft de toezeg-

ging gedaan, dat in Januari een beslissing genomen zou worden waardoor er één

kracht bij zou komen. Maar tot nog toe hoorden we niets. – – – 
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98. Piet Middelkoop, “Lijst van reisdagen van Hulpprediker Kapan, ook in

functie wnd. Voorzitter Commissie van Hulppredikers”, Kapan, maandag

15 januari 1934

11-13

Febr.

Kapan-Soé-Kapan 20 km + 20 km 40 km 3 d.

28 Febr.-4

Maart

Kapan-Koepang-Kapan 131 km + 131 km 262 km 5 d.

15 Maart Kapan-Noilmina-Kapan 50 km + 50 km 100 km 1 d.

21-24

Maart

Kapan-Koepang-Kapan 131 km + 131 km 262 km 4 d.

4-7 April Kapan-Koeatnana-Benloetoe-Soé-Kapan

22 km + 12 km + 14 km + 20 km 68 km 4 d.

10-13

April

Kapan-Koepang-Kapan 131 km + 131 km 262 km 4 d.

21-24

April

Kapan-Koepang 131 km 131 km 4 d.

25 April-

20 Mei

Koepang-Soerabaia-Batavia-Soerabaia-

Koepang-Kapan 131 km 131 km 26 d.

7-10 Juni Koepang-Kapan-Koepang 131 km + 131 km 262 km 4 d.

22-28 Juni Kapan-Nefokoko-Nifoe-Kaslioe-Nenas-Ka-

pan

16 km + 8 km + 22 km + 10 km + 20 km

76 km 7 d.

30 Juni-6

Juli

Kapan-Soé-Benloetoe-Tjamplong-Koepang

en terug 

262 km 7 d.

38937 Kapan-Soé-Koepang 131 km 131 km 1 d.

10-11

Aug.

Koepang-Kalabahi per witte boot ... 2 d.

12-23

Aug.

Kalabahi-Pantar-Kalabahi ... 12 d.
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24-25

Aug.

Kalabahi-Lirang-Atamboea-Koepang ... 2 d.

26 Aug. Koepang-Tjamplong-Soé-Kapan 131 km 131 km 1 d.

5-16 Sept. Kapan-Soé-Niki-Niki-Kot-Olin-Kolbano-

Se’i-Ofoe-Koeanfatoe-Oi-Pliki-Soé-Kapan

20 km + 28 km + 30 km + 20 km + 8 km + 7

km + 16 km + 22 km + 20 km + 25 km 196 km 12 d.

22 Sept. Kapan-Soé-Kapan 20 km + 20 km 40 km 1 d.

26-27

Sept.

Kapan-Bidjeli-Nenoe-Kapan 10 km + 2 km

+ 12 km

24 km 2 d.

28-30

Sept.

Kapan-Soé-Tjamplong-Koepang en terug

262 km 

262 km 3 d.

4-17 Oct. Kapan-Soé-Niki-Niki-Pisan-Poet’ain-Lotas-

Poet’ain-Manoefoei-Noenkolo-Oi Oeki-

To’i-Niki-Niki-Soé-Kapan 20 km +28 km +

18 km + 20 km + 14 km + 14 km + 8 km +

16 km + 4 km + 14 km + 16 km + 28 km +

20 km 

220 km 14 d.

26-28 Oct. Kapan-Soé-Tjamplong-Koepang en terug 262 km 3 d.

6-9 Nov. Kapan-Soé-Tjamplong-Koepang en terug 262 km 4 d.

17-20

Nov.

Kapan-Soé-Benloetoe-Tjamplong-Koepang

en terug

262 km 4 d.

2-4 Dec. Kapan-Soé-Kapan 20 km + 20 km 40 km 3 d.

15-18 Dec. Kapan-Soé-Tjamplong-Koepang en terug 262 km 4 d.

25-27 Dec. Kapan-Soé-Niki-Niki retour Kapan 96 km 3 d.

4044 km 140 d.
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99. Piet Middelkoop, “Reisverslag Kapan - Soé - Oi-Pliki - Koeanfatoe - Ofoe -

Se’i - Kolbano - Kot-Olin - Bele - Niki-Niki - Soé - Kapan, 12-22 april

1934”, Kapan, dinsdag 24 april 1934

12 April: Kapan-Soé-Oè-Oesape per auto, 25 km. Van Oè Oesape naar Oi Pliki

16 km. Totaal 41 km. Per auto van Kapan vertrokken; te Soé bij den Inl. leeraar

aangegaan en daar besproken de situatie van de school te Soé, aangezien de

derde klas aldaar ook is omgezet in een volksschool klasse.  De Inl. leeraar zal427

tijdelijk de derde klas nemen totdat in Mei a.s. één van de nog niet aangestelde

Cursisten van Roti naar Soé zal komen om onder leiding van het huidige

schoolhoofd Kia te werken. Aangezien ik nog bij den Controleur aan moest en

nog dienzelfden morgen door naar Oi Pliki, moest ik mij haasten. Bij den

Controleur vernam ik dat een enorme verzakking in den weg Soé-Noilmina heeft

plaats gehad, zoodat er geen auto meer langs kan. Voorts werd gesproken over

den temoekoen Kolbano, die is afgezet, waarover later meer.

Om even 8 uur kwamen we te Oè Oesape aan, waar de paarden ons wachtten.

De rijpaarden kregen eerst nog maïs, onderwijl werd de barang van de auto

losgebonden en op de pikoelpaarden geladen. Om even half negen ging het

verder het terrein in, door karang-velden, modderpaden, over berg en dal naar

Oi Pliki waar we tegen eenen aankwamen. 

De school is hier in peil gedaald, mede door ziekte van den goeroe; deze en zijn

vrouw zijn beiden Timoreezen. Na een korte rust, een laat middagmaal en een

bad onder de heerlijke waterstraal van een forsche pantjoeran, kwam het goeroe-

echtpaar me begroeten en ving een gesprek aan over het werk.

[Hierbij werd uitvoerig gesproken over een kwestie van overspel en echtscheiding,
waarbij een christenvrouw uit de gemeente en de heidense temoekoen Polo betrokken
waren.]

Het was laat geworden. Dit heele gesprek had plaats na de bijeenkomst, waar

de goeroe sprak over Johannes de Dooper naar aanleiding van Johannes I en ik

over Joh. 20, de verschijning aan Maria Magdalena en de woorden van den

Heiland: Ik vaar op tot mijn vader en tot Uw vader, tot mijn God en tot Uw

God.428

427 Dat was onderdeel van de omzetting van de drie laagste klassen van de plaatselijke
tweede klasseschool in een volksschool (ook: desa- of gemeenteschool). Dat gebeurde
in de crisisjaren vrijwel overal als bezuinigingsmaatregel. Een volksschool was aanvan-
kelijk een van een dorp uitgaande drieklassige school, bedoeld voor de eenvoudigste on-
derwijsbehoefte. Later bestemd tot onderbouw van de vervolgschool. De leerkrachten der
volksscholen werden opgeleid aan een normaalschool of cursus voor volksonderwijzer,
c.q. gedurende de eerste twee jaar van de STOVIL. Zie voetnoot 74. Van Randwijck,
Handelen, 824.

428 Joh. 20: 17.
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Den volgenden morgen om even half vier op en om half zes te paard. De weg

Oi Pliki-Koeanfatoe is zwaar. Bij de rivier Noè Béba aangekomen bleek hoe de

zware regens den weg en de rivierrand hebben verwoest. We moesten een eind

terug langs het rivierbed om een uitweg naar boven te vinden. De weg naar

boven is hier altijd weer een evenement. Wat klom mijn paardje stoer naar

boven, gelukkig! Anders duurt die stijging ander half à twee uur. Nu lukte het

binnen het uur. Kwart over negen arriveerden we te Koeanfatoe, waar goeroe,

kinderen en een nieuw-opkomende gemeente ons wachtten.

De school bleek hier goed! Het aantal kinderen voltallig. In den namiddag hield

ik dooponderzoek. De menschen kenden het Onze Vader en de Tien Geboden

vlot in eigen taal. Daarna sprak de goeroe hen toe en wekte op tot trouw aan den

ingeslagen weg.

Ik zat op een bank achter de doopcandidaten. Voor mij zat een oude man. Het

vorige jaar in October werden zijn le’oe’s verbrand en beloofde ik hem, toen

hij afscheid nam, dat als de maïsoogst aanbrak ik D.V. terug zou komen om hem

te doopen. Vanaf het moment dat ik achter hem ging zitten, keerde hij zich half

naar mij toe en er was een vochtige glans in zijn oogen. Even knikte hij mij toe

alsof hij een gedachte in zijn binnenste stil zonder woorden bevestigde. En voor

mijn herinnering rees een associatie op van een ouden Timorees in Bi Sene, die

ik op een wonderschoonen avond in zijn kampong opzocht, en die lang mijn

hand vasthield met een treffend stille emotie, waarbij mij ineens inviel de

gedachte aan het Bijbelwoord: Izaak ging uit in het veld om te aanbidden!429

Zoo’n stemming van aanbidding kwam als iets wonderbaars over me toen en

nu.

Zondagmorgen kwamen eerst de zieken, waaronder ongeveer acht melaatschen,

die ik ondervroeg en onderzocht; ook enkele framboesialijders en een aantal

kinderen met tropische zweren. De melaatschen zullen naar Kapan komen, ook

de lijders aan tropische zweren. Er is onder dit volk een groot en ernstig werk

der ontferming te doen; er zijn vele zieken. 

Daarna maakte ik mij gereed tot den dienst, waar ik sprak over Jer. 11: 18-23,

hoe God geen offers vraagt in den vorm van offerdieren, maar bekeering en

gehoorzaamheid en dat daarin onze eenige redding gelegen is, hoezeer dit ook

dikwijls tegen ons willen en denken ingaat.

’s Avonds hadden we een gewone bijeenkomst om het kampvuur om te praten

over alle dingen des levens. Daar vernam ik in de eerste plaats, dat de oogst dit

jaar, door de overvloedige regens terwijl deze rijpend en ten deele reeds rijp te

velde stond, voor een deel rot is, zoodat tegen October, November een ernstige

voedselschaarschte zoo niet hongersnood te voorzien is.

En – zooals meer bij zulke gelegenheden – kwam al pratend een kwestie aan het

licht, die een getuigenis is van de Goddelijke ironie, die weerstrevende en hard-

nekkige menschen beschaamd maakt. Een oude heiden, d.w.z. een man reeds

429 Gen. 24: 63.
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grijzend maar toch niet ouder dan ongeveer vijfenveertig jaar, zat tegenover mij

en begon:

Heer, ik heb een bezwaar. Destijds overleed mijn vrouw en toen na den

rouwtijd heb ik een Christen meisje tot vrouw genomen. Zij wou. Zij bleef

anderhalf jaar bij mij, heeft een kind en nu komt er weerstand.

Hij zweeg; ik begreep de situatie niet en vroeg:

Hoe weerstand?

Langen tijd antwoordde hij niet, eindelijk zeide hij:

Zij wil dat ik Christen word en ik wil niet!

Daarop vroeg ik:

Heeft zij dat van je geëischt toen je haar vroeg en zij je aanzoek aannam?

Neen, hernam hij.

Toen vervolgde ik:

Waarom is er dan nu weerstand? Waar is je vrouw?

Hij maakte een opwaartsche hoofdbeweging in de richting waar zij zat. Ik keek

dien kant op en toen zeide zij:

Hij wil niet dat ik naar de kerk ga!

Maar hij viel in:

Ik heb je nooit verhinderd.

Doch zij weer:

Jij wou nooit mee en daarom was ik bang, dat je niet hebben wilde dat ik

naar de kerk ging.

Toen viel haar broer in:

Zoo zijn vrouwen, als hij zich stil houdt en niets zegt, dan denkt zij: “ik zal

maar niet gaan”.

En ik vulde aan:

Wanneer je haar alleen laat gaan, geef je ruimte aan slechte praatjes en laat

de gelegenheid tot allerlei verzoeking voor haar open.

Toen kwam plotseling de ironische knoop aan den dag in een vurige ontboeze-

ming van den broeder der nog jonge vrouw, die losbarstte:

Heer, hij wil van haar scheiden. Toen zijn vrouw nog leefde, heeft hij zijn

zoons streng verboden om het met een Christen meisje aan te leggen. Een

van zijn zoons verloofde zich, begeerde zich een Christen meisje tot vrouw,

leefde met haar tot zij een kind kreeg en toen heeft hij geëischt dat zijn zoon

dat meisje verstootte. Dat deed deze en daarna hebben deze man en zijn

overleden vrouw hun zoons streng verboden het bij Christen meisjes te

zoeken. Na het overlijden zijner vrouw heeft hij zelf een Christen tot vrouw

genomen, maar toen dacht ik: let op, als er straks een kind komt, dan wil hij

van haar scheiden.

Kort en korzelig klonk het antwoord:

Zij is mijn vrouw, maar ik wil mijn haar niet knippen en niet gedoopt

worden.
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De booze broeder hernam:

Anderhalf jaar heb je haar van de kerk teruggehouden.

De man hernam:

Ik verbood haar niet!

Zij zeide:

Je wou ook niet meegaan en toen durfde ik niet.

Daarop vroeg ik:

Heb je haar mee naar jouw kampong genomen?

Hij bevestigde! En ik ging verder:

Heb je sirih pinang voor haar gegeven?

Hij ontkende.

Dan behoort zij volgens de adat in de kampong van haar ouders te blijven

met jou.

Hij stemde toe en dit bleek tevens uit het hart van den broeder gegrepen.

Tenslotte beloofde hij met zijn vrouw mee ter kerk te gaan maar hij herhaalde:

Ik laat niet mijn haar knippen en wil niet gedoopt worden.

In den loop van het gesprek bleek, dat deze heiden geloofde omtrent zijn

overleden vrouw, dat haar geest nog toornde tegen ieder die Christen wilde

worden. Deze vrees trachtte ik te ontzenuwen met de volgende gelijkenis:

Indien een Timorees naar een ver land bijv. Java gaat, dan houdt hij niet

dezelfde gedachten. Integendeel, zij veranderen, hij krijgt geheel nieuwe

gedachten. Zoo is je vrouw door den Heer des hemels opgeroepen naar een

ver land; denk nu niet dat zij nog haar aardsche gedachten en toorn zou

houden tegen Christenen. Integendeel, zij weet nu dat zij daarmee geheel

verkeerd gehandeld heeft.

Dit pakte schijnbaar deze man, want daarna bleek hij bereid om met zijn vrouw

naar de kerk te gaan en verder zou hij met haar verblijven in de kampong van

haar ouders, dus onder Christenen. Eindelijk gingen we uiteen. In de verte

rommelde het onweer, voorteeken van naderenden regen.

Maandagmorgen vroeg naar Ofoe vertrokken. De situatie is hier moeilijk. De

Inl. leeraar van Ofoe is zoo ernstig ziek, dat ik hem naar Kapan bracht en daar

den dokter bij diens komst vroeg om hem te onderzoeken. Dat gebeurde, en deze

schreef rust voor, behandeling met baden enz., dus is deze man nog te Kapan.

De waarnemer O.v.B. Toelalessy liep weg van zijn standplaats en toen plaatste

ik tijdelijk Noeban van Kot-Olin (een kerkelijke niet-gesubsidieerde school) te

Ofoe, tot de definitieve vervanger, wiens komst thans door een groote verschui-

ving in den weg Noilmina-Soé is vertraagd, zal zijn aangekomen. De school,

die door de ziekte van den Inl. leeraar, tevens schoolhoofd, is achteruitgegaan,

heeft een goede schoolkracht noodig om er bovenop te komen.

’s Middags kwam de goeroe Noeban bij mij met moeilijkheden, waarover ik nog

nader zal handelen in verband met mijn bevindingen te Kot-Olin. We hielden

bijeenkomst, tegen zessen, waar ik eveneens over Jer. 11 sprak.
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Na den dienst kwam een echtpaar, dat mij vertelde hoe hun dochter door een

overigens zeer verdienstelijk goeroe-echtpaar behandeld was. Wel brachten deze

ouders, door hun onverwacht verzoek om hun dochter eenige dagen naar de

kampong te mogen meenemen, bedoeld echtpaar in verlegenheid, maar de

daarop volgende woede-uitbarsting van de vrouw des huizes is er heelemaal

naast. Voorts bleek er een misverstand te bestaan. Een Oetoesan Indjil van

Tjamplong, een Timorees, die graag een Timoreesche tot vrouw heeft, wilde

gaarne kennis maken met dit bewuste meisje en nu bleek, hoe de ouders dachten,

dat dit buiten hen om bedisseld zou worden. Gelukkig bracht deze opheldering

het gewenschte licht onder invloed waarvan het bestaande misverstand zich

oploste in begrijpen.

Tenslotte ging ik naar den Controleur, die in het andere bivak zat te Ofoe en met

wien ik een lang gesprek had, waarvan de inhoud geleidelijkerwijs in dit

reisverslag in hoofdzaak aan de orde zal komen. Het was twaalf uur toen we ter

rust gingen.

Den volgenden morgen ging ik nog even bij den Controleur aan en vertrok toen

naar Se’i. Daar aangekomen en begroet door de schoolkinderen, praatte ik even

met den goeroe en zijn vrouw, beiden Timoreezen, zij een pleegdochter uit ons

huis. Daarna ging ik de huizen, kinderhuizen, schoolhuis en goeroewoning

onderzoeken. En daar in een kinderhuis beleefde ik een grootsch moment.

In Ofoe had ik met den Controleur gesproken over de verdrukkingen, die de

Christenen van den temoekoen Pene-Zuid te lijden hebben. Hunne tuingereed-

schappen (parang) werden hun afgenomen, de oogst van sommigen herhaaldelijk

geroofd, zij werden bedreigd en één hunner werd ernstig mishandeld. Ondanks

het feit dat de Controleur (de vorige) daarvan op de hoogte werd gebracht,

gebeurde er niets. Ook vele geiten werden hun ontnomen.

Dit alles is begonnen toen de menschen die nu Christen zijn, naar de kerk

gingen. De temoekoen van Pene heeft dit zijn menschen nl. streng verboden;

hij wil niet dat zijn menschen Christen worden.

Intusschen bracht ik den nieuwen Controleur van een en ander wederom op de

hoogte, omdat plotseling de Christen-temoekoen van Kolbano, die zich onder-

scheiden heeft door bijzonderen trouw aan het Gouvernement, is afgezet en

beboet met ƒ 50.-, de goeroe van Kolbano met ƒ 100.-, omdat zij tegenwoordig

geweest zijn bij een heksenproces, waar een heks (Tim.: ala’oet’) is mishandeld

geworden. Bovendien werd in plaats van den Christen temoekoen aangesteld

een heiden, een jongere broer van den temoekoen Pene, die de Christenen aldaar

zoo verdrukt en dit alles met goedvinden van den huidigen Controleur.

Nu riep de Controleur wel deze menschen op, maar:

1 werd de beslissing van den Radja bevestigd, nl. deze menschen werden korte

en goed uit het gebied van den kwaadaardigen temoekoen gezet; zij moeten

de plaats hunner vaderen binnen drie maanden verlaten; hunne huizen

moeten zij afbreken (zoo mogelijk dragen) en elders oprichten;

253



2 de mishandeling van den Christen Lucas Saboena werd niet onderzocht,e

omdat dit reeds twee jaar geleden, in 1932, gebeurd is.

De schooltuinen te Se’i inspecteerende, vond ik daar de menschen, pas twee jaar

geleden tot het Christendom overgegaan, die met tranen in hunne oogen vertel-

den, hoe zij uit hun oude woonstede verjaagd geworden zijn. Zij vertelden:

Wij hebben daar van ouder op ouder gewoond; wij (d.w.z. onze voorouders)

hebben den temoekoen Pene 40 moeti sala-kralen betaald als grondrecht.

En nu worden wij eruit gezet. Destijds ontstond er kwestie tusschen den

temoekoen van Pene en dien van Se’i over sandelhout en was. Toen werd

de grens tusschen beider gebied geregeld en kwamen wij definitief in het

gebied van den temoekoen Pene te wonen. Maar toen werd beloofd, dat wel

het land maar niet het volk verdeeld werd en wij dus mochten blijven wonen

in het aloude gebied.

Toen wij echter ondanks verbod van den temoekoen Pene nu ruim twee jaar

geleden naar de kerk gingen, heeft hij ons verdrukt en ons onze schoffels

en parangs afgenomen. En nu zijn we tenslotte van den ouden grond ver-

jaagd, maar gelukkig: onze klappers en pinangboomen blijven de onze en

hunne vruchten onze vruchten. Alleen onze jonge klappers en pinangsprui-

ten moeten we uittrekken.

Daarop volgde een stilte en een nauw hoorbaar snikken van een paar oude, reeds

grijzende Christenen; toen sprak de jongere Lucas:

Mijnheer, wel verlaten wij met tranen den grond waar onze voorouders en

ouders gewoond hebben en schreiend zullen we onze lopo’s verplaatsen,

maar dit verdriet en deze tranen binden ons vaster aan den Heer des hemels

en Zijn Zoon Jezus Christus.

Bij die woorden kwamen ook mij de tranen in de oogen, tranen van ontroering

en dank, dat deze menschen zoo door Gods Geest geleid deze vernedering en

verdrukking verdragen.

En vervolgde hij:

Het is ons een uitkomst dat de Heer van Soé, de Controleur, ons onze

klapper- en pinangboomen die reeds groot zijn, heeft doen behouden. De

temoekoen en de Radja hebben ons den vorigen avond bedreigd en gezegd,

dat ook die ons ontnomen zouden worden. Toen nu heidenen die ook onder

de bevelsspheer van den temoekoen Se’i behooren, maar in het gebied Pene

wonen, dit hoorden, wilden zij ook met ons verhuizen.

Na dit onderhoud onderzocht ik de school, die hier goed is, en in den namiddag

werd een dooponderzoek gehouden, waarbij bleek hoe de doopcandidaten ’t

Onze Vader, de Tien Geboden en enkele psalmen en gezangen uit het hoofd

kenden. Dienzelfden avond werd aan ongeveer 22 volwassenen en 18 kinderen

den doop bediend. 
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Na den doop zaten we een poos om het kampvuur en toen brachten de Christe-

nen de reeds uitgetrokken spruiten van klappers en pinang en vertolkte Lucas

aldus het gevoel der Christenen:

Wij planten deze morgenochtend op het kerk-schoolerf als een teeken, dat

wij om het Evangelie van onze oude plaats verjaagd zijn. En wij allen zullen

komen wonen in de nabijheid van deze kerk, opdat wij vaster verbonden

mogen worden aan onzen Vader den Heer des hemels en veilig mogen

wonen onder Zijn hoede!

Voor ik den volgenden morgen vertrok waren al deze jonge klapper- en pinang-

spruiten geplant; geheel spontaan. 

Langs een klein gedeelte van den weg begeleidde de gemeente ons, tot waar de

daling naar Kolbano begint. We namen afscheid en dankten God in ons hart voor

hetgeen Hij ons deed speuren van Zijn werk onder dit volk. 

Prachtig en wijd is het uitzicht van den bergtop over zee langs een heel eind steil

naar het strand afvallende Zuidkust. We daalden en daalden, een heel eind moest

tenslotte te voet worden afgelegd. Zoo arriveerden we te Kolbano.

De school is hier matig, vermoedelijk mede in verband met de drukkende

situatie, die aldaar geschapen is door de perkara waarover straks nader gehan-

deld zal worden. Het lezen van het Bijb. leesboek “Lasi Knino” gaat vlot.

Na een korte middagrust gingen we eerst samen in optocht naar zee, waar we

met enkele Timoreesche zwemmers fijn gezwommen hebben. ’s Middags zag

ik hier een achttal lepralijders; de afgezette temoekoen deelde mij mee, dat er

velen zijn in deze streek die lijden aan deze verschrikkelijke ziekte. Daarna

bereidden wij ons voor op de bijeenkomst, waar de goeroe sprak over Joh. 21

“de wonderbare visvangst” en ik over Jesaja 55: 6-7.

Na den avondmaaltijd zetten wij ons in een grooten kring en begon het gesprek

over wat hoofden en harten nu bezighoudt. De goeroe begon:

Van een Christen, Titus Manoe, die hier zit, stierven achtereenvolgens vier

kinderen. Daarna werd een kind van Leonard Manoe ziek. Toen kwam een

vrouw, Bi Timoe Nenotaék, echtgenoote van Mattheus Boimaoe, en zeide:

“Als je mij ƒ 25.- geeft dan zal ik je kind beter maken, zoo niet dan zal het

over 8 dagen sterven”. De ouders zeiden: “Wij hebben geen ƒ 25.-”. En zij

wachtten, totdat na 8 dagen hun kind overleed. Toen gingen zij naar den

goeroe en beklaagden zich. Deze stuurde hen naar den temoekoen en daar

deze Christen is, kwam hij met zijn menschen naar mij toe. Dat was in Jan.

1932.

Ik hoorde even op, zei niets, maar combineerde snel in mij zelven. Immers, de

Controleur wees de mishandelingszaak, waarbij een heidensch temoekoen een

jong Christen ernstig mishandelde af, omdat het reeds twee jaar geleden was en

onder zijn voorganger gebeurde. Welnu, in mijn binnenste besloot ik ZWEG met

die situatie te verrassen. Maar ik zweeg en luisterde verder, terwijl de goeroe

vervolgde:
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De heks Bi Timoe met haar man en de Christenen, wier kinderen gestorven

waren, kwamen allen, ook heidenen die volgens dit heksengeloof in rouw

gedompeld waren door de tooverijen dezer vrouw. Zij bekende en noemde

de namen der kinderen, ook die der heidenen, die zij gedood had volgens

haar eigen zeggen. Toen stonden die op en sloegen haar uit woede. Daarna

zeide zij: “Men eigen man heb ik ook behekst”. Toen werd deze zoo woe-

dend dat hij opsprong en gesuggereerd door zijn toorn stonden alle getroffe-

nen door de hekserij dezer vrouw op, bonden haar in strekhouding en

trokken haar toen op een handbreedte van den grond. 

Bij deze zaak was ook tegenwoordig K. Noeban, toen nog particulier, hetgeen

klopt met de verklaring van den goeroe Kolbano, dat dit alles in Januari 1932

voorviel. Immers toen woonde K. Noeban voornoemd nog als particulier te

Kolbano. Het onderzoek van den Radja wees nl. uit dat Noeban, sedert 1 Jan.

1933 goeroe te Kot-Olin, bij de zaak in Kolbano tegenwoordig was, een omstan-

digheid waardoor de Controleur, zooals hij zelf zeide, de beide zaken van

Kolbano en Kot-Olin, waar ook een “ala’oet” zaak zich voordeed, niet uit elkaar

kon houden.

Nu is het vreemde dat de temoekoen Pene, de verdrukker der Christenen, wiens

jongere broer oppas is bij den Radja Amanoeban, deze zaak heeft aangebracht

bij den genoemden Radja en den Controleur. Deze man probeerde allang ook

den temoekoen Kolbano, een Christen, dwars te zitten tengevolge waarvan deze

laatste in 1932/’33 maanden in Soé werd vastgehouden door den Radja. En nu

is het op deze sluwe wijze met veel bedrog, aangezien tijdens het onderzoek de

Christen getuigen gewoon geïntimideerd werden, gelukt de zaak zóó voor te

stellen alsof temoekoen en goeroe aan deze mishandelingen van de heks schul-

dig zijn, terwijl degenen die uit woede spontaan tot mishandeling overgingen,

waaronder verschillende heidenen, geen blaam treft. Het is overduidelijk dat hier

geknoeid is, hetgeen trouwens uit allerlei mededeelingen, hier niet nader uiteen

te zetten, blijkt. Dit is alles mogelijk, wanneer het onderzoek geleid wordt door

een Radja, een temoekoen en een oppas, de jongere broeder van den temoekoen,

die erop uit zijn de Christenen en den goeroe tegen te werken. Bovendien is

schijnbaar ernstiglijk genegeerd dat deze zaak ook meer dan twee jaar geleden

is.

Ook vertelde de Christen temoekoen nog, hoe men hem zijn onderscheidingstee-

kenen als vlag, zwaard en een brief, destijds door het Gouvernement hem

gegeven, wilde afnemen, om die aan den nieuwen heidenschen temoekoen te

geven; dit gerucht bereikte hem indirekt. 

“Dat doe ik nooit”, zeide de temoekoen.

Tenslotte vertelden de Christenen hoe de nieuwe heidensche temoekoen van hen

offerdieren eischte en duidelijk de richting van zijn ouderen broeder den

temoekoen Pene volgde. 
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Na afloop van ons gesprek bracht de goeroe mij naar het kinderhuis, voor mij

ontruimd, omdat het in het bivak wemelde van de vlooien. Daar zeide hij:

Mijnheer, de temoekoen Kolbano, de afgezette, is zeer “maloe”. Hij zegt:

“Als de temoekoen Pene hem zoo in het nauw brengt, hij op den een of

anderen dag hem neersteekt en dan zichzelf gaat aangeven”.

Ofschoon ik dit bericht cum grano salis nam, gaf ik toch den goeroe den raad

om den ex-temoekoen aan te sporen tot geduld en overgave in gebed, immers

Onze Vader die in de hemelen is weet wat ons beweegt en wat wij behoeven.

Den volgenden morgen vertrok ik naar Kot-Olin langs zee; de bekende weg en

daarna een lange zware stijging.

Te Kot-Olin aangekomen trof mij hoe helder deze dertig kinderen, eerste klas

van een nieuw geopende post, eruitzagen. Het onderwijs is aardig op peil, lezen

en schrijven bevredigend.

’s Middags volgde een onderzoek van zieken, die uit zichzelf kwamen. Er waren

zeven kinderen, die vermoedelijk aan ernstige malaria lijden; voorts een zielig

patiëntje met een dubbele bochel en een duidelijke rachitische rozekrans. Het

was zielig dit kind aan te zien. Ook zag in enkele ernstige wonden. Een vorige

maal zag ik ook hier verschillende lepreuzen.

’s Avonds bijeenkomst, waar de goeroe sprak over de Verloren Zoon  en ik430

over Jesaja 55: 6, 7. Daarna gebruikte ik eerst mijn avondmaal en ging met den

goeroe en aanwezigen zitten praten. Vreemd genoeg was de temoekoen er

vandoor gegaan. Dit hangt samen met de heksenzaak, die zich hier in 1933

voordeed en aldus zich toedroeg.

Een schoolkind verdween voortdurend. Toen hij eens terugkwam, vertelde hij

dat hij van zijn moeder heksen geleerd had en daarom ook niet op school kon

blijven. De goeroe zond schoolkind en moeder naar den temoekoen, waar bij

het onderzoek bleek dat deze heks, zooals zij zelf beweerde, het kleinkind van

den temoekoen had behekst zoo dat het gestorven was. De temoekoen liet de

heks afstraffen en besliste dat zij en anderen die ook hekserijen uitvoerden, hun

heksenmagie aan den goeroe moesten uitleveren. Dit is reeds herhaaldelijk zoo

voorgevallen op Timor! Dergelijke beslissingen deden zich o.a. ook voor te

Lelogama, spontaan van den kant der heidenen.

Om kort te gaan, ook deze zaak is aangebracht vermoedelijk ook door den

oppas, jongere broeder van den temoekoen Pene. De zaak is aldus gewend en

gekeerd, totdat de goeroe tenslotte als hoofdschuldige is voorgesteld en beboet

met ƒ 100.-; de temoekoen bracht een onderhandsche “hulde” aan den Radja

Amanoeban van één snoer kralen, een selimoet en twee zilveren ringen. Officieel

werd de temoekoen beboet met ƒ 25.- en hij werd niet afgezet. Het is zoo krom

als krom maar zijn kan. Geve God dat t.z.t. deze macht van leugen en boosheid

beschaamd worde.

430 Luc. 15: 11-32.
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Vrijdagmorgen begaf ik mij vroeg op weg; het terrein Kot-Olin - Bele is zeer

zwaar. Daar aangekomen bleek de temoekoen onder invloed van een misver-

stand. Op de laatste vergadering der schoolfondscommissie werd nl. door den

Controleur meegedeeld dat volgens zeggen van den Inspecteur, den Hr. Wester-

op,  geen “perintah aloes” meer mocht gegeven worden om kinderen op school431

te doen. Reeds toen wees ik erop, hoe de menschen dit zouden misverstaan. De

spontane uiting van deze temoekoen bevestigde dit ongezocht. Hij zeide nl.:

Mijnheer, ik heb een stem van het kantoor gehoord; hebt U die ook gehoord?

Ik vroeg:

Welke stem?

De temoekoen hernam:

Dat de Companie niet wil, dat we onze kinderen op school doen!

Dat is een vergissing, temoekoen!

Dit lichtte ik hem toe en tenslotte bekende de temoekoen dat hij gaarne een

goeroe en een schooltje in Bele zou willen hebben. In het gesprek gebruikte ik

het beeld van een paard, dat eerst moet gedwongen worden om maïs te leeren

eten. Zoodra hij echter de smaak daarvan kent, eet hij grif maïs uit zichzelf. Zoo

ook, vervolgde ik, ziet nu de Companie de Timoreesche bevolking als een paard,

dat reeds maïs heeft leeren eten en nu niet meer gedwongen hoeft te worden.

Reeds het vorige jaar had deze temoekoen verklaard dat hij gaarne een goeroe

in zijn dorp geplaatst zag. Hij zou nu nog overleg plegen met de oudsten en dan

bericht geven. Aldus namen we afscheid.

Het is een lange weg naar Niki-Niki, waar we tegen half drie arriveerden. ’s

Avonds werd te Niki-Niki mooi gezongen, door schoolkinderen en jonge

Christenen. Den volgenden morgen woonde ik de aandacht der schoolkinderen

bij, die vierstemmig zongen in eigen taal. Wegens het overlijden en de begrafe-

nis van het kind van onzen chauffeur moest ik mij haasten, vertrok per auto naar

Kapan, waar ik ’s Middags aan het graf sprak.

100. Piet Middelkoop, “Reisverslag Kapan - Soé - Niki-Niki - Pene - Niki-Niki -

Kefamnanoe - Atamboea - Kefamnanoe - Niki-Niki - Soé - Kapan van 6-12

Jan. 1934”; Kapan, donderdag 26 april 1934

431 In 1934 en 1935 deden zich ernstige problemen voor tussen Westerop en Middelkoop in
zijn functie van wnd predikant-voorzitter te Koepang. Westerop negeerde Middelkoop
volledig, vertelde in Koepang dat de internaten van de kerk “holen van ontucht” waren,
en dat Middelkoop te Kapan een toko had, d.w.z. zich schuldig maakte aan verboden bij-
verdienste. Hij hield de invoering van door Middelkoop vervaardigd Timorees lesmateri-
aal op de scholen tegen. De conferentie van hulppredikers concludeerde begin 1935 dat
Westerop een afkeer had van alles wat met de kerk te maken had en dat er met hem niet
viel samen te werken. Men had reeds de bemiddeling van het Zendingsconsulaat ingeroe-
pen. “Notulen 1935”, 2.
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Ofschoon overkropt met administratie en jaarwerk, voelde ik mij verplicht deze

reis toch te maken, eerstens omdat deze reeds meer dan een half jaar uitgesteld

was en tweedens omdat anders de invallende regens mij dezen tocht onmogelijk

zouden maken. Dus 6 Jan. van Kapan vertrokken per auto naar Soé, waar

besprekingen met den Controleur en toen naar Niki-Niki verder. Per auto

afgelegd 49 km. Te Niki-Niki te paard naar Pene ongeveer 10 km, langs soms

gevaarlijk gladde wegen. Daar zoover doenlijk de school nog geïnspecteerd.

’s Middags voorbereiding doop. Er is hier een bloeiende gemeente. Het aantal

doopcandidaten, meerderjarigen en kinderen, in totaal bleek ongeveer 250 zielen

groot. Dien avond sprak de goeroe de gemeente toe ter voorbereiding tot den

doop op den volgenden Zondagmorgen. Daarna kwam een kwestie voor den dag

van huwelijksontrouw. Echter de echtgenooten verzoenden zich. Helaas greep

de vrouwsfamilie storend in, waaruit zich een tragische twist ontspon, die bijna

doodslag ten gevolge had. De vrouwsfamilie liet zich hier leelijk kennen van

den heidenschen kant.

Zondagmorgen doopdienst, waar ik sprak over Luc. 3: 1-6, tot een goed luiste-

rend gehoor. ’s Middags werden de le’oe’s verbrand en hield ik aanteekening

van typisch Timoreesche zinswendingen. Andere bijzonderheden over taal, adat

en oud heidendom werden eveneens vastgelegd. We boomden tot laat in den

avond.

8 Januari ’s morgens terug te paard naar Niki-Niki, afstand 10 km. Daar aange-

komen eveneens voorbereiding doop, die ’s middags werd toegediend; toespraak

ook hier over Luc. 3: 1-6. Het aantal doopelingen beliep in totaal bijna 290

zielen. Er begint hier iets van een beweging naar het Christendom te groeien in

deze streek. Het is begrijpelijk en te verwachten, dat kaf en koren dooreenge-

mengd zijn ook hier.

9 Januari per auto naar Kefamnanoe, afstand 58 km, vandaar door naar Atam-

boea, afstand 85 km. Hier moest de zaak van den Inl. leeraar met de missie

onderzocht worden. Eerst hield ik echter ’s avonds dienst en sprak over Openb.

3: 20, hetgeen door den Inl. leeraar in het Beloeneesch werd overgezet. Daarna

hoorde ik den Inl. leeraar, die beweerde hoe deze menschen uit zichzelf over-

kwamen en aan Protestantsch Christendom boven het Roomsche den voorkeur

gaven. Echter zou weldra blijken, dat er aan dien voorkeur een bedenkelijke

basis ten grondslag lag.

Den volgenden morgen gingen we samen naar den Pastoor, de Inl. leeraar en

ik. Het gesprek werd in ’t Maleisch gevoerd en dus kon de Inl. leeraar ook alles

volgen en zich waar mogelijk en noodig verweren. Bij dit onderhoud kwamen

bedenkelijke dingen aan ’t licht.

Bijv.: Een bijzit van Commies Frans te Atamboea, Paulina Kaiboeti geheeten,

werd door de missie wegens haar slecht gedrag onder censuur gezet. Deze vrouw

begaf zich naar den Inl. leeraar Atamboea, die haar à bout portant in de Prot.

Kerkdienst doopte. (Op een Beperkte Commissie vergadering later te Koepang
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gehouden, vertelde Inl. leeraar Ngefak  hoe deze Commies Frans van Atam-432

boea, zoon van den ouderling C. Frans te Koepang, werd bevestigd tot lidmaat

in de kerk ter hoofdplaats, kort voor het vertrek van Ds. Beers, terwijl zijn bijzit

met hem in de kerk zat. Wel een frappant staaltje van gebrek aan geestelijk en

kerkelijk besef bij de Inheemsche Christelijke “upper ten” te Koepang. Ofschoon

ik daarvan geen hooge verwachtingen koesterde, viel dit mij toch zeer tegen.)

Een tweede geval: Een vrouw, Cecilia, leefde in losse adatecht met een man,

Maoesesoe. Deze maakte ruzie met zijn vrouw, aan wie hij reeds beloofd had

Roomsch Katholiek te worden en met wie hij het Catechetisch onderwijs aldaar

– zij het ook niet met trouw – volgde. Onder invloed van die ruzie verlaat hij

zijn vrouw en komt er een scheiding.

Inderdaad werd ook deze man op staanden voet gedoopt, zonder eenige voorbe-

reiding of onderwijs, hetgeen de Inl. leeraar toegaf. Evenzoo een ander, Nahak

Seran.

Toen ik daarover achteraf dezen Inl. leeraar onderhield, zeide deze dat Ds. De

Bruyn zich accoord verklaard had met een dusdanige dooppraktijk. Nu is het

een feit dat Inl. leeraars in dit Gewest er een zeer lichtvaardige dooppraktijk op

nahouden, zonder dat mij duidelijk is of deze door hoogere ambtsdragers der

Kerk is aangemoedigd, ja dan neen. Naar mijn overtuiging is dit verkeerd en

worden de ernst en de heiligheid van het Evangelie daardoor bezoedeld.

Intusschen beklaagde zich het Bestuur over de houding van dezen Inl. leeraar

inzake politicis; hij is een der leiders van de politieke actie van het T.V.  in433

Atamboea. In het algemeen doopt deze Inl. leeraar inderdaad ook zonder eenig

voorbereidend onderwijs.

Waar zijn houding in dezen de missie deed zoeken naar represaillemaatregelen

o.a. in de afdeeling Z.M. Timor en waar een rustige ontwikkeling van de zending

hier voor alles noodig is ter voorkoming van heillooze vertroebeling der motie-

ven tot overgang naar het Christendom, gezien voorts de klachten aangaande

deze ambtsdrager èn van de zijde der missie èn van die van het Bestuur, wordt

een eventueele overplaatsing in het algemeen belang overwogen.

Dien morgen om tegen tienen van Atamboea vertrokken, per auto terug naar

Kefamnanoe, waar ’s middags doopdienst. Na den dienst een bespreking, waar

een voorloopige kerkeraad gevormd werd en iemand gekozen, die als voorgan-

ger voor de Zondagsdiensten kan optreden, nl. De Hr. De Fretes. Deze aanvaard-

de de op hem gevallen keus en is Zondags steeds ter plaatse, zoodat hij zijn taak

zonder dienstverhindering vervullen kan.

Den volgenden morgen vroeg vertrokken van Kefamnanoe naar Niki-Niki

(afstand 58 km.). Helaas op km. 20 van Kefamnanoe was door de regens een

432 M.M. Ngefak. Eind jaren dertig gepensioneerd.
433 Timorsch Verbond. Opgericht in Makassar in 1921. De vereniging is nooit van betekenis

geweest. Op Timor zelf had zij zeer weinig aanhang. Zie R.C. Kwantes, bew., De
ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Vierde stuk aug.
1933-1942 (Groningen: Wolters-Noordhoff) 333.
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brug weggeslagen en een hulpbrug bleek onbetrouwbaar. Wel kwamen snel

heerendienstplichtigen opdagen, maar het duurde toch volle vier uren, voordat

de hulpbrug passeerbaar was. Toen tuften we verder en kwamen om half twaalf

te Niki-Niki aan. Daar werd de dochter van den wijkmeester Tjina  door mij434

aan diens huis gedoopt, tekst Openb. 3: 20; dit was een Maleische dienst.

’s Middags door naar Soé (afstand 29 km). Onderweg door hevige onweers- en

regenbuien overvallen. Op 3 km afstand van Soé gaf de motor het op; ik liep en

kreeg te Soé hulp. Den volgenden morgen bougies schoongemaakt. Daarna sloeg

de motor weer aan. Zonder stoornis volbrachten we de terugreis naar mijn

standplaats.

101. Piet Middelkoop, wnd predikant-voorzitter, “Reisverslag tournee Kapan -

Soé - Tjamplong - Koepang - Timor - Dilly - Kalabahi - Atamboea - Koe-

pang - Tjamplong - Noilmina - Soé - Kapan, 6-16 Februari 1934”, Kapan,

vrijdag 27 april 1934 

Zie inleiding bij document 95. 

Afstand: Kapan-Koepang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 km

terug Koepang-Kapan overgebleven in Tjamplong ook. . . . . . . . . . . 131 km

Ofschoon het mij ook thans moeilijk viel uit te breken, vanwege de vele nog

onafgedane administratie, maakte de toestand te Alor het dringend noodzakelijk

om daarheen te gaan. En dus ging ik.

Te Tjamplong bleef ik een nacht over bij den Hulpprediker Durkstra, die eenigen

tijd bij ons op Kapan vertoefde voor taalstudie. Met hem deed ik allerlei noodige

zaken af.

Den volgenden morgen door naar Koepang, waar bleek dat we juist bijtijds

vertrokken waren, want dien morgen was een deel van den weg Soé-Noilmina

verzakt en de rivier vol.

Om 11 uur aan boord gegaan. Daar kennis gemaakt met twee Zwitsers, een

kinderloos echtpaar, vrienden van den exploratiereizigers in Celebes-Posso, de

gebroeders Sarrasins.  Dit echtpaar maakte reeds voor den vijftienden keer de435

reis naar het Oosten. Hij stelde veel belang in ethnologie en er ontspon zich een

geanimeerd gesprek.

Te Kalabahi aangekomen, bleek mijn komst inderdaad dringend noodig, in de

eerste plaats ter regeling van de salarissen der goeroe’s, waartoe ik een voor-

434 In Niki-Niki, de residentie van de radja van Amanoeban, bewond zich van oudsher een
grote Chinezenkamp.

435 Belangrijkste publicatie van de neven P. en F. Sarasin was Reisen in Celebes. Ausgeführt
in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. Mit 240 Abbildungen im Text. 12 Tafeln in
Heliogravüre und Farbendruck, 11 Karten. 2 dln., Wiesbaden, C.W. Kreidel’s Verlag,
1905. 
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schot meebracht; ook kreeg ik daarna het mandaat rest subsidie 1933, zoodat

alle salarissen tot en met December konden uitbetaald worden. Bovendien bleef

er een saldo over, toereikend ongeveer voor het eerste kwartaal 1934.

Daarna werd de afrekening 1933 in orde gemaakt, die in klad geheel gereed

kwam maar nog even mondeling te Koepang moest worden toegelicht; boven-

dien moest die afrekening worden aangehouden in verband met de schrapping

van ƒ 210,50, verlichting internaten.

Een vergadering met de onderafdeelingsvoorzitters werd gehouden, waar de

verschillende goeroe-perkara’s besproken en afgehandeld werden. Goeroe Isliko

moest wegens een doktersattest ontslagen worden. Een ander, Solokana, wegens

twisten en stoken overgeplaatst.

Voorts bleek dat de Mohammedaansche Radja Koei de Evangelisatie in zijn

landschap zeer tegenwerkt, en dat de Alorees Moeatta tegen hem niet is opge-

wassen. Moeatta vroeg dringend overplaatsing. Aan dat verzoek zal zoo spoedig

mogelijk worden voldaan, en in overweging is overplaatsing van Inl. leeraar

Arnoldus naar Koei, als onderafdeelingsvoorzitter, aangezien deze zijn man staat

en voor gemeentewerk een onmiskenbaren ijver toont.

In overleg met den dokter werd ook voorbereid de overplaatsing der school van

Bakalan naar Baribiatabang, aangezien te Bakalan malaria endemisch heerscht.

Deze verplaatsing zal naar gehoopt wordt het behoud van de school beteekenen.

Voorts zal worden getracht om de drie scholen Atimeleng, Kikilai en Kajang,

die niet meer voor subsidie in aanmerking komen, als particuliere scholen geleid

door een Oetoesan Indjil in leven te houden.

Vier scholen, nl. die van Bakalan, Proboer, Alor ketjil en Kabola, staan op de

nominatie gesloten te worden. Na besprekingen is overeengekomen die voorge-

nomen sluiting voorloopig op te schorten. De eerstgenoemde school zal naar

Baribiatabang worden verplaatst.

Aan de orde werd gebracht een hoogloopende twist tusschen den Gouv. onder-

wijzer en den Inl. leeraar Baoen;  welke laatste reeds een aanklacht bij het B.B.436

tegen den eersten indiende. Zondagmiddag werd deze kwestie met den Kerke-

raad en de betrokkenen door mij besproken; een verzoening vondplaats en de

aanklacht bij het B.B. werd ingetrokken. Echter was het Hoofd van P.B. te

Kalabahi m.i. terecht van meening, dat de betrokken Gouv. onderwijzer behoort

te worden overgeplaatst; een kwestie, die nog hangende is.

Op Alor is een sterke aandrang van de zijde der Missie. Ten bewijze daarvan

zend ik aan het K.B. een crucifix en twee rozenkransen van Aloreesche jongens,

die, door den Pastoor bewerkt, begonnen met Roomsche propaganda op Alor.

Dank zij de toewijding van de Inl. leeraars Lakoesa en Baoen is het gelukt deze

jongens tot andere gedachten te brengen, zoodat zij tenslotte een en ander van

den Pastoor ontvangen aan deze Inl. leeraars gaven. De boeken houd ik hier; de

436 P. Baoen, Inlands leraar te Kalabahi. Hij werd in 1935 naar Tjamplong overgeplaatst.
“Notulen 1935”, 6.
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crucifix en rozenkransen zend ik als een lofwaardig bewijs van de waakzaam-

heid der goeroe’s aldaar aan het K.B. op.

Aangezien de eene jonge Alorees, Joesoeph Koedja, een ijverigen aanleg toonde

en reeds een zeventigtal menschen voor den Pastoor had bijeengebracht, staat

hij nu onder leiding van een goeroe met al degenen, die hem volgden en is hij

met ingang van 1 Maart 1934 voorloopig als hulp Oetoesan Indjil met eene

toelage van ƒ 2,50 p. maand aangesteld. Zijn proselieten worden Protestantsch

gedoopt, aangezien zij allen nog heidenen waren.

Een probleem vormen de cursisten V.O., nu nog 16 in getal, die in Juni a.s.

examen zullen doen en waarvan er vermoedelijk 12 tot 14 zullen slagen. Voor

deze jongens bestaat geen kans op aanstelling; ook de cursus Oetoesan Indjil

Kalabahi zal dit jaar nog een stel jonge menschen afleveren, die de eerste jaren

– gezien het gebrek aan geld – niet aangesteld zullen kunnen worden.

De indruk die ik van de kasadministratie kreeg, doet mij zeggen, het is dringend

noodig dat de vacature Alor vervuld wordt, anders loopt daar die administratie

in ’t honderd. Met het oog daarop, de afrekening der scholen, het gemeentejaar-

werk enz. zal het dringend noodig zijn in Mei nog een bezoek aan Kalabahi te

brengen, hetgeen ik zoo eenigszins mogelijk zal doen.437

Tenslotte bestaat er ook hier een zeer sterk verlangen naar opening van een

Stovil in het Gewest Timor, in verband waarmede de aanwezige Inl. leeraars

vertelden, dat de hoofdaanstokers tot het verzet, ten gevolge waarvan de Stovil

te Koepang gesloten werd, de Inlandsch leeraars waren, toen aan de school

verbonden. Waarvan wij zeer opkeken en goede nota nemen.

Gezien de ontwikkeling der dingen en de onderlinge verhoudingen hoop ik van

harte dat op Gods tijd aan dit verlangen naar een opleiding voor dit Gewest tot

Inl. leeraar door het Kerkbestuur tegemoet gekomen kan worden.

102. Piet Middelkoop, “Reisverslag Kapan - Soé - Benloetoe - km 20 Soé,

vandaar te paard naar Koeatnana - Benloetoe - Soé -Kapan, 22-25 Maart

1934”, Kapan, vrijdag 27 april 1934 

Kapan-Soé-Benloetoe-km 20-40 km per auto, te paard van groote weg naar

Koeatnana 12 km, Koeatnana-Benloetoe 14 km, Benloetoe-Soé-Kapan 34 km

per auto.

Donderdagmorgen vroeg van Kapan per auto vertrokken; te Soé bij den Contro-

leur aangegaan. Eerst getracht mijn opwachting bij den Resident, in de Pasang-

grahan te maken; maar aangezien Z.H.E.G. zich niet vertoonde even bij den

Controleur aangegaan en gevraagd mij te excuseeren.

Toen met haast verder en 20 km. beneden Soé aan den grooten weg te paard

gestegen, aangezien ik gaarne voor de invallende regens binnen wilde zijn. Dit

437 Dat is gebeurd. Zie Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, 4/6/1934.
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traject toch voert door vele rivierdalen, die in dezen tijd gevaar opleveren.

Hoezeer hier regens en bandjirs gewoed hebben, bleek uit moddervelden,

neergestorte stukken berghelling, her en der verspreide boomstammen en

rotsblokken.

Te Koeatnana aangekomen onderzocht ik de school. Het absentiecijfer bleek

zeer hoog, vanwege een hevige epidemie, die hier gewoed heeft. Aan de

gevolgen daarvan zijn 5 schoolkinderen in de kampong overleden; bovendien

bedroeg het aantal sterfgevallen, kinderen en meerderjarigen, gedurende Jan.

tot begin Maart in de omliggende kampongs circa 40. De bevolking koesterde

dientengevolge groote vrees en de kinderen begonnen eerst nu, nadat de gevrees-

de ziekte bijna weggeëbd was, weer op te dagen. Er waren 33 van de 60 ing-

eschreven leerlingen aanwezig.

’s Middags had ik een onderhoud met den goeroe en zijn vrouw, die ook ernstig

ziek geweest is. Zij wilden eigenlijk weg en geheel uit het werk gaan. Ernstig

sprak ik met hen en bad tenslotte met beiden dat de Heer hun geloof mocht

versterken en de kracht vernieuwen.

’s Avonds hadden we bijeenkomst, waar de goeroe over de verleiding der wereld

en der zonde sprak in verband met de gelijkenis van de Rijke dwaas;  daarna438

vertelde ik uit Hand. 8 de geschiedenis van den Kamerling.439

We bleven nog wat praten, waarbij ik de gemeente tot meer liefde aanspoorde

tegenover het goeroe-echtpaar, dat in dagen van moeite weinig steun van de

gemeente ondervond.

Hier bleek, hoe een slimme vogel, als de thans tot O.v.B. gedegradeerde goeroe

te Toboe, P. Leoanak, vroeger goeroe alhier, door zijn handelstransacties in

karbouwen en sapi’s zich naam gemaakt had, zoo nu en dan een varken of

karbouw na een gelukkigen verkoop geslacht had, hetgeen de menschen in den

omtrek aanleiding gaf hem te prijzen en zijn vervanger, geen handelsman, te

hoonen. Hij was dan toch maar niks in vergelijking met goeroe Leoanak. Over

al deze moeilijkheden is dit echtpaar nu heen en zij hebben met nieuwen moed

den arbeid weer aangevat.

Den volgenden morgen kwamen nog 5 kinderen terug, zoodat er toen 38 waren.

Zooals vanzelf spreekt, is de eerste klas onder deze omstandigheden beneden

peil.

We vertrokken, na nog eenige zieken te hebben geholpen, naar Benloetoe, waar

we tegen twaalven aankwamen. Dit is een nieuwe post, geopend in April 1933,

nadat hier door een droom- en gebedservaring verlangen naar het Evangelie

ontstond. Er zijn thans een 70-tal meerderjarigen die worden voorbereid tot den

doop.

438 Luc. 12: 13-21.
439 Hand. 8: 27-39.
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De Roomsche jongeling, waarvan in een vorig rapport sprake was,  kreeg een440

buitenechtelijk kind. Daarover aangesproken, gedroeg hij zich als een razende.

Toch heeft hij nog een vijftal volgelingen en werkt hij de Evangelisatie hier op

zeer brutale wijze tegen; bijv. de goeroe werd bij een ziek kind geroepen, maar

hij trachtte hem vóór te zijn. Gelukkig mislukte dit. Aangezien hier een ernstig

verlangen naar den doop bestaat, hoop ik hier tegen ’t einde van het jaar voor

’t eerst den doop te bedienen.

’s Middags kwamen enkele zieken en wond-patiënten. Daarna hoorde ik het

lezen der thans aanwezige 15 kinderen en daarna keek ik een dictee’tje na. Voor

een pas geopende school gaat het. ’s Avonds bijeenkomst, waar eerst de goeroe

en daarna ik spraken. In den na-avond gaf deze jonge gemeente blijk van haar

ijver, daar velen de tien geboden, het Onze Vader, ook een enkele psalm of

gezang vlot uit het hoofd kenden. 

Den volgenden morgen naar Soé – – –. ’s Middags reisde ik door naar Kapan,

waar ik tamelijk vermoeid arriveerde. 

103. Piet Middelkoop, Jaarverslag over 1933, Kapan, donderdag 17 mei 1934

De bezinning op vergankelijke en eeuwige waarden in ons leven en ons werk

is steeds een hachelijk ondernemen, waarbij voor den geest rijst de figuur van

Petrus wegzinkende in de golven en uit het hart rijst de kreet: Heer red mij, want

ik verga.  Immers wanneer we terugzien op een voorbijgevlogen jaar, dan zijn441

er zoovele teleurstellingen juist in degenen, van wie we een dieper verstaan van

het Evangelie mogen verwachten, dat we ons afvragen, wat komt er van ons

werk terecht. Goeroe’s en pleegkinderen, die we van meer nabij hebben leeren

kennen en gadeslaan, moerids van de Cursus goeroe djema’at op Kapan, die zich

lieten kennen van den donker-menschelijken kant, doen ons afdalen met

critische gedachten in de spheer, waaruit zij allen leven en we vragen ons af:

“Waar is God?” Gode zij dank voor zijn genade, die ons dan iets doet zien van

het gekrookte riet en de rookende vlaswiek,  voor elk houvast van Goddelijken442

oorsprong dat we vinden en waardoor we het geloof behouden. Daartegenover

staan de momenten, waar onze harten bewogen worden tot ontroering en

aanbidding vanwege de openbaring des Geestes, die de harten van vreesachtige

440 Middelkoop, “Reisverslag 1933”. Hierin schrijft hij over een roomse jongeman, Neno
Eloe genaamd, die te Koeatnana voor de missie werkte en elf mensen “naar de Pastoor
gebracht had”. Daarnaast verstootte hij zijn vrouw, met wie hij volgens de adat gehuwd
was, en nam een rooms meisje tot vrouw. Dit leidde tot een fikse ruzie tussen deze
jongeman en zijn vader, die hierin overspel zag. Middelkoop deelde dit standpunt. Op
aandringen van Middelkoop, trok het gouvernement hierop de vergunning, die de pastoor
had om de jongeman in dienst te hebben, weer in.

441 Matt. 14: 30.
442 Jes. 42: 3.
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heidenen omzet en doet leven uit een nieuw en moedig geloof in Gods bewaren-

de liefde.

We zullen dus trachten de voornaamste aspecten van het godsdienstig en

zedelijk leven in dit ressort, welke zich aan ons gedurende het verslagjaar

voordeden, weer te geven.

Het is duidelijk, dat de denk- en gevoelsvormen van een primitief volk ten deele

bepalen de gedaante der uitingen waarin het nieuwe leven zicht openbaart. Waar

bijv. de Timoreezen vroeger, wanneer zij sandelhout-boomen kapten, offers

brachten voordat tot den kap werd overgegaan, hebben de Christen Timoreezen

de behoefte een gebed op te zenden om daarna tot kappen over te gaan, opdat

zij een boom met goede kern (Tim.: merg) mogen treffen. Indien vroeger iets

verloren raakte, ging men tot den toovenaar en vroeg hem zijn hulp om door

middel van wichelarij het verlorene terecht te brengen. Menigmaal is iets

dergelijks voor Christenen onder de Timoreezen een verzoeking of worden zij

door hun heidensche volksgenooten in verzoeking gebracht om dan de hulp van

den toovenaar in te roepen.

In bepaalde gemeenten, nl. die waar de voorwerpen van geesten- en natuur-

krachtvereering niet zijn uitgeleverd, gebeurt dit geregeld en vinden deze naam-

Christenen zulks heel gewoon. Echter in de andere gemeenten, waar de voorwer-

pen van heidensche vereering en duisternis-geloof zijn weggedaan, worden zulke

momenten als verzoeking gevoeld en menigmaal wederstaan. Zoo raakte te

Toboe de zilveren kam van een Timoreesche bij den plantarbeid weg. Een

heidensche ried de bedroefde vrouw aan een toovenaar in den arm te nemen,

maar de Christen antwoordde: 

Liever lijd ik verlies dan mij weer over te geven aan den dienst der

duisternis; maar ik zal tot den Heer des hemels bidden om mij te helpen

en mij het verlorene te doen hervinden.

Haar geloof werd niet beschaamd; ’s middags vond zij de haar zoo waardevolle

kam terug onder het gebladerte dat zij ter verbranding op den tuingrond had

gebracht.

Zoo bestaat bij de Timoreezen die Christen werden de behoefte om, in plaats

van het bespuwen en prevelen van tooverformules door een tooverdokter ten

einde de kudden karbouwen voor sterfte te bewaren en zich voorspoedig te doen

vermenigvuldigen, zelf een gebed uit te spreken. En hier openbaart zich treffen-

de de waarde van het werk in de landstaal, want er groeit spontaneïteit in het

gebed. Wel hebben zij ook behoefte aan formuliergebeden, maar Gode zij dank

openbaart zich ook het vrije, spontane gebed in eigen taal.

Deze primitieve denk- en gevoelsvormen verbergen soms ernstige gevaren en

vijandige geestes-momenten, die het den Timoreezen moeilijk kunnen maken

om Christen te worden.

Aan het begin van het jaar viel in de streek To’i-Oi Oeki weinig regen, tengevol-

ge waarvan een mislukking van den oogst dreigde. Een troepje heidenen,
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waaronder een lopo, maakte door wichelen uit, dat een zekere Taé Lomi den

regenval tegenhield, omdat hij Christen geworden was. Op een nacht bekogelden

zij het huis van dezen man met steenen en hakten zelfs een gat in den wand om

de steenen daardoor te kunnen mikken. Gelukkig had de aangevallene een

geweer, dat hij in aanslag bracht, waarop de geweldplegers zich uit de voeten

maakten.

Den volgenden avond vielen zij het huis van den zoon aan, hakten een paar

gaten in de lage dakbedekking bestaande uit lontarpalm-bladeren. Deze gaten

werden gemaakt tegenover de plaats waar de bale² stond. Weldra regende het

steenen door die gaten, zoo, dat de jongeman tenslotte onder dekking der

duisternis naar buiten moest vluchten. Gelukkig merkten zijn belagers niets van

die vlucht, anders zou er dien nacht vermoedelijk een jong Christen ten slachtof-

fer gevallen zijn aan het geloof der duisternis.

Aangezien het huis van dien Christen diende tot plaats van bijeenkomst voor

godsdienstoefening in die kampong, waren de heidenen daarna niet meer te

bewegen daar samen te komen om naar het Evangelie te luisteren, tenzij zij eerst

een reinigingsoffer mochten brengen.

Een groote verzoeking is voor deze jonge gemeenten gelegen in het geloof aan

hekserij (Tim.: ala’oet). Dit geloof berust op ervaring en geloof. Deze primitieve

menschen hebben ervaren hoe een zeker slag menschen, die spoedig tot wrok

en snel tot haat gezind zijn, zoeken naar verborgen wegen om iemand kwaad

te doen. Deze typen – onze voorouders noemden ze heksen – vertoonen meestal

een occulten aanleg, zijn dikwijls clairvoyant of weten door ’t gebruik van

zekere kruiden te komen in een toestand waarin ze de toekomst zien. Daarbij

komt dan dit, dat deze primitieven zekere ervaringsfeiten welke fout gecombi-

neerd worden door het duisternis geloof, grenzenloos uitbreiden tot de meest

ongelooflijke verhalen. Toch is deze geloofstoestand, berustend op wantrouwen

en vrees, een moment dat zich telkens weer doet gelden in ons werk.

Zoo deden zich te Kolbano en te Kot-Olin gevallen van hekserij voor, waarbij

te Kolbano bijv. reeds lang geleden gedoopte Christenen mede getroffen werden

en samen met enkele heidenen het onderzoek voerden tegen een heks Bi Neno

Taék, vrouw van een Christen, Mattheus Boimaoe. Uit de omstandigheden die

deze zaak aan ’t licht bracht, blijkt hoe hecht de Timoreesche Christenen nog

in de macht der heksen gelooven.

Merkwaardigerwijs vroeg een heidensch hoofd, fettor van Netpala, aan den

goeroe van Toboe om een man, die anderen zou behekst en aldus gedood

hebben, te bezoeken. Daarna werd deze mannelijke “heks” voor een adatgericht

geroepen en veroordeeld om al zijn le’oe’s ala’oet (zijn magische hekserijmidde-

len) aan den goeroe uit te leveren. Deze uitspraak heeft zich reeds in andere

gevallen ook voorgedaan en moet gewaardeerd worden als een poging om deze

menschen onschadelijk te maken; ofschoon er m.i. psychologisch ernstige

bezwaren bestaan tegen een dergelijk oordeel. De lichtkant is echter dat op deze
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wijze aan het rechtsgevoel van de getroffenen wordt voldaan en andere vergel-

dingsmotieven, die deze hekstypen anders het leven zouden kosten, worden

geëlimineerd. De hoofdpunten in deze heksenkunst zijn: het “dom” maken van

anderen, zoodat zij hun werk niet kunnen doen en geen bedrog kunnen ontdek-

ken; dooden van degenen die hun wrok hebben gaande gemaakt, op geheimzin-

nig magische manier; zichzelf winst verschaffen door het gebruik van toover-

kruiden, waarvan de namen magische woordanalogie bevatten en dus als

tooverformule werken. Er ligt hier een ernstige kwestie, nl. deze: moeten zulke

perkara’s, waarbij het geloof zulk een cardinale rol speelt, berecht worden door

het Bestuur, dat in dit opzicht geen vast principe heeft, of is het aangewezen,

dat de kerk hier mede betrokken wordt in de adat en adatrechtspraak, gezien de

weinig spontaan bij de heidensche hoofden zich voordoende bereidheid om in

zulke zaken de kerk te betrekken. Een ernstige studie ware aan dit onderwerp

te wijden om op grond daarvan te kunnen komen tot concrete voorstellen. Helaas

ontbreekt mij daartoe de tijd ten eenenmale.

Een ander zich telkens bij de Christenen openbarend moment van heidensch

geloof is de vrees voor en de aanbidding met offers van krokodillen. Hieraan

ligt ten grondslag een oud totemisme, dat we thans tevergeefs in zijn oorspron-

kelijken vorm trachten te hervinden. In droomen en koortsgezichten treedt

dikwijls de krokodil op ook bij Christenen, soms onheilspellend, soms heil-

brengend. Dit geloof kan als een zwaar juk drukken; zoo vreesden bijv. de

Christenen van Toboe, Hoeé Teta en omgeving een groote krokodil, die reeds

enkele geslachten oud moest zijn en die van het eene meer naar het andere, in

de omgeving gelegen, verhuisde. Deze knaap greep paarden, karbouwen, geiten,

honden en verslond ook een enkele maal een mensch. Vol vrees brachten de

oudsten daar offers en beschouwden de plaats als heilig. 

Nog goed herinner ik mij, dat in 1926 of 1927 een patrouille soldaten op

dringend verzoek van de bevolking naar de bewuste meertjes in dat hooge dal

kwamen en daar veertien dagen wacht hielden met het vaste voornemen den

ouden ijzere (Tim.: besi-mnasi) te schieten. Maar de oude heer was slim en

scheen den vijand te ruiken; hij kwam niet uit zijn schuilhoek.

In het afgeloopen jaar nu werd een paard van een Christen, Laurens, door den

krokodil gegrepen en opgegeten; den jongen man, wiens eenige paard hem zeer

lief was, liet zijn woede geen rust. Gegrepen door de prediking, dat God macht

heeft over alle gedierte des velds, in rivieren en zeeën, besloot hij in naam van

den Almachtige den ouden vijand aan te vallen. In huis bad hij ernstig, nam toen

zijn speer en ging naar het meertje, dat wegens de schaarsche regens aanmerke-

lijk was ingedroogd. Daar op den kant zich koesterend in de zon, lag het

monster; de jongeman stond stil, sloot de oogen en zond een vurig gebed op tot

God om kracht en moed. Toen nam hij zijn speer en trad nader. Tweemaal achter

elkander stak hij; traag stond het monster op ten verweer. Bij den derden stoot

echter zakte het doodelijk getroffen ineen.
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Met groote blijdschap, gesterkt in zijn nieuw geloof, snelde de jongeman weg

om den zijnen en den goeroe bericht van zijn groote overwinning te brengen.

Zoo verkondigde hij op zijne wijze de groote daden desgenen, die hem uit de

duisternis riep tot zijn wonderbaar licht.

Waar nu de plaats niet meer heilig was volgens de overtuiging van den overwin-

naar en de zijnen en zij gerechtigd zijn, volgens den adat, dien grond te gebrui-

ken waarvan zijn voorvader “pah toeaf” was, legde hij daar een tuin aan.

Eerst deed het gerucht de ronde dat hij door den temoekoen beboet werd met

een boete van een paard, een selimoet en een zilveren armring, omdat hij den

ouden “heer” (i.e. krokodil) gedood had. Dit bleek achteraf niet door te gaan;

maar wel kreeg hij een lichte boeistraf wegens occupatie van vroegere “pemali”

grond. Het spreekt vanzelf dat we een dergelijke straf betreuren.443

Nochtans verblijden we ons over dit bewijs van bezieling door nieuw geloof

gewekt door het Evangelie van Jezus Christus. Het is wel merkwaardig dat juist

deze gemeente pas begonnen is met het uitleveren van haar voorwerpen van

heidensche vereering en aanbidding.

Het is duidelijk hoe zulke gemeenten (er zijn er in dit ressort thans elf) werkelijk

nieuw geloofsleven kennen, terwijl het bij de andere, waar offerdienst en

heidendom ongebroken voortleven, uit Christelijk standpunt gezien de dood in

de pot is. Je voelt het direkt, wanneer je in zoo’n gemeente komt, dat daar nog

de spheer der duisternis heerscht. De prediking vindt daar een gesloten deur en

de Evangelieprediker voelt dat, althans indien hij zelf het nieuwe leven uit God

door Jezus Christus kent.

Een belangrijk onderwerp vormen tenslotte de huwelijkstoestanden, die soms

weinig bemoedigend zijn. Veel twist komt voor onder echtelieden. Zelfs bleek

in het afgeloopen jaar hoe een echtpaar, beiden Christen, elkander aanspoorden

tot huwelijksontrouw. Uit de bekentenissen van Christenen als de volgende bijv.:

“Nadat ik getrouwd was, stal ik geen getrouwde vrouwen”, blijkt hoe getrouwde

mannen, ook Christenen, lichaamsgemeenschap met ongetrouwde vrouwen niet

als zonde of overtreding achten.

Dit wordt trouwens bevestigd door de vele zieke getrouwde mannen, die hier

op de kliniek genezing komen zoeken tegen geslachtsziekten. Naar het schijnt

is als regel vóór den doop het sexueele leven veel meer ontredderd en treedt na

den doop een verandering ten goede in, al blijft die dan ook nog ver beneden

de Evangelische maatstaf. Van een enkele temoekoen is de belijdenis van

sexueele losbandigheid zoo, dat iemand de haren te berge rijzen. Deze belijdenis

is overigens het begin van bekeering.

Onder de Christenen begint langzamerhand een nieuw schuldbesef baan te

breken. Moge Gods Geest doorwerken en Zijn Koninkrijk doen komen ook in

de huwelijksverhoudingen op Timor.

443 In Middelkoop, “Four tales”, 386-387. 
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104. Jet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, maandag 4 juni 1934

[Hulpprediker De Rooy is overgeplaatst naar Saumlaki. In zijn plaats komt
Breeman. Bovendien kunnen we binnenkort een nieuwe predikant te Koepang
verwachten. Wie dat zal zijn is nog niet bekend. Voor Piet betekent dat het einde
van zijn periode als waarnemend predikant-voorzitter, waarin hij veel gereisd
heeft.]

Overigens zal Piet zijn rust niet kennen, als hij van al dat gesjouw naar Koepang

af is. Hij kan zich nu eindelijk weer aan zijn eigen ressort wijden en aan de

cursus hier.  Met October begint er een nieuwe cursus. In Sept. moet dit clubje444

examen doen. Of ze allen zullen slagen is onzeker. Eén zeker niet, maar die doet

waarschijnlijk niet aan het examen mee. Die kwam van Tjamplong en is ver

achter bij deze jongens. 

Voorts kan hij dan nog weer eens wat taalwerk doen en zich op zijn ressort

concentreeren. Als hij zich nu maar niet druk gaat maken, als straks dingen

gebeuren die waarschijnlijk in strijd zullen zijn met wat hij het belang van ’t

werk acht, dan hoop ik, dat we dit laatste jaar in rust en vrede hier op Kapan

kunnen zitten voor ons verlof aanbreekt. 

Als Piet zich dan ook werkelijk maar alleen voor zijn ressort en vertaalwerk en

cursus interesseert en al het andere hem blauw-blauw laat. Daar moet het heusch

heen, anders gaat het toch nog mis. Enfin, ik hoop al het mogelijke eraan te doen

om het in die richting te krijgen. Gelukkig zitten we nogal geïsoleerd en als de

dominé nu maar niet in Piets ressort gaat korten, door overplaatsingen van

goeroe’s en dergelijke, dan hebben we niets met hem te maken en kunnen we

rustig onzen gang gaan. – – – 

105. Piet Middelkoop aan Dien de Zwart, Koepang, zondag 30 september 1934 

– – – 

Jet zal je wel geschreven hebben over mijn reis naar Rote. Toch kon ze je toen

nog geen bijzonderheden schrijven. Dan – d.w.z. op die reis – voel je weer eens

diep hoe groote en eigenlijk ondragelijke verantwoordelijkheid je dragen moet.

Er moest een boekenonderzoek plaatshebben, in verband met een niet kloppende

jaarrekening der afdeeling Rote Savoe. Dat is nu niet alleen de schuld van

Hasselhoff, maar Hasselhoff zelf is toch in dit opzicht een eigenaardige figuur,

die het met geldzaken niet heel nauwkeurig neemt. Voor dit onderzoek nam ik

Breeman mee, die administratief zeer kundig is, te meer waar ik anders in vier

dagen alles onmogelijk kon afwerken. 

Echter was er een ernstige goeroe perkara, die veel meer de gevaarlijke kant der

verantwoordelijkheid, die op je rust, illustreert. Een Inlandsch leeraar viel in

overspel. In Mei kwam hij eerst naar Koepang en toen naar Kapan, aangezien

444 In mei 1932 was Middelkoop te Kapan met een cursus goeroe djemaat begonnen.
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hij mij niet te Koepang trof. Daar vertelde hij, dat hij door het betrokken meisje

ten val gebracht werd. Voorloopig nam ik dat onder voorbehoud aan. Later

bevestigde Hasselhoff dit. Toen ik op verder onderzoek aandrong, kwam dit

moment niet tot klaarheid. Intusschen schreef ik op grond van de gegevens, die

mij ten dienste stonden, aan het Kerkbestuur met verzoek om clementie, d.w.z.

degradatie maar geen ontslag. Toch had ik bij deze affaire een onaangename

beklemming, waarmee ik geen raad wist. Hoe dan Gods leiding alles redden kan.

In Augustus, of liever eind Juli, moest ik naar Koepang. Toen vroeg een oud-

officier, Agerbeek, een gepensioneerd en zeer afgezakt militair,  of ik een445

dochter van Sjioen wou meenemen. Aan dat verzoek voldeed ik. In verband

daarmee bracht ik aan het echtpaar Sjioen, waarvan de vader een gepensionneer-

de hulpprediker is, een bezoek. Bij die gelegenheid gaven zij of liever gaf hij

mij een brief van een goeroe op Rote, waaruit ik een heel nieuwe kijk op de zaak

Pello (de betrokken Inl. leeraar)  kreeg. Daarom ging ik dan ook naar Rote en446

onderzocht die zaak ter plaatse. Toen kwam aan het licht, dat de kerkeraad

Termanoe deze zaak onderzocht had en – dat was de fout – het resultaat van dit

onderzoek qua kerkeraad aan den Gezaghebber zond. Nu is de situatie wel zoo,

dat de leden van dien kerkeraad bijna allen familieleden zijn van de betrokken

vrouw, maar toch blijft het fout, dat zij het verslag van hun onderzoek niet aan

Hasselhoff zonden. Deze vernam nu via den Gezaghebber van deze kwestie,

vroeg toen om een afschrift van het verslag en kreeg dit. Uit woede dat zij hem

gepasseerd hadden, nam hij echter den inhoud daarvan niet au sérieux. Dit

verleidde hem ook om mij van den inhoud onkundig te laten. Weliswaar zijn

er in dat verslag tendentieuze combinaties gemaakt, maar toch bleek er een zoo

groote waarheidsrest over te blijven, dat het gewicht daarvan mij aanleiding gaf

tot onmiddellijke schorsing onder nadere goedkeuring. Ook betuigde ik de

moeder mijn leedwezen (een radja-weduwe) dat een dienaar der kerk haar

dochter (de dochter van een radja dus) aldus in het ongeluk stortte. Ondanks al

het leelijke in deze zaak, bleek er ook een diep tragische kant van een ongelukki-

ge liefde aan te zijn. De Inl. leeraar Pello heeft haar eerst gevraagd voor hij zijn

eerste huwelijk aanging, doch de familie wees zijn aanzoek af. Toen zijn eerste

vrouw overleden was, vroeg hij haar weer; opnieuw weigerde de familie. Pello

trouwde daarna met een ander meisje, zijn huidige vrouw. Het is een ongelukkig

huwelijk en hij werd wegens ruw gedrag jegens haar voorwaardelijk veroor-

deeld. En zoo kwam tenslotte de waarheid aan ’t licht; Hasselhoff heb ik toen

445 J.R. Agerbeek; 1880-1942; Kapitein der infanterie KNIL; 1914-1919 gezaghebber fd.
contr. onderafdeling Beloe. Hij organiseerde aan het begin der Japanse bezetting op
Timor (de Japanners landden in de nacht van 19 op 20 febr. 1942 bij Koepang) het
gewapende ondergrondse verzet, ter voorbereiding van een landing der geallieerden.
Begin augustus werd hij met anderen verraden en gearresteerd. Op 17 augustus overleed
hij als gevolg van mishandeling door de kempeitai. Hij kreeg voor zijn verzetswerk en
betoonde heldenmoed postuum de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945.

446 Inlands leraar P.D. Pello.
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ernstig de waarheid gezegd. Hij werd er stil van. Hij heeft een moeilijk terrein,

dat is waar, maar hij heeft ook weinig takt, is onbeheerscht driftig en ruw op

soldatenmanier. We hopen en bidden van harte dat alles terecht komen moge,

te meer als we denken aan zijn uitnemende vrouw en de kinderen. Soms doet

Hasselhoff je denken aan de Jacobs natuur. Voor het werk doet hij in andere

opzichten toch wel zijn best en richt hij zich – op mijn verzoek of liever door

mij overtuigd – op studie van de adat. Voor beoefening van de landstaal acht

hij zich zelf te oud; dit is half waar. Hij heeft er ook geen zin in omdat het te veel

inspanning eischt; hij is dus ook te lui in dit opzicht. Bij de goeroe’s leeft

ernstige ontstemming jegens hem – ook bij de gemeenten en dat ten deele

terecht. Toch mis ik den moed over dit alles aan het Kerkbestuur te schrijven;

misschien doe ik het eens particulier aan Slotemaker.

Je merkt wel, onze taak hier is moeilijk. – – – 
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1935

106. Jet Middelkoop aan Hen en Dien de Zwart, Kapan, dinsdag 29 januari

1935

Het verlof is aanstaande. Hulpprediker Durkstra is hier sinds eind 1934 en helpt Piet met
de cursus goeroe djemaat en oetoesan Indjil. Hij zal tijdens ons verlof de werkzaamheden
in Kapan waarnemen. Er bestond onenigheid tussen de hulppredikers en de inspecteur van
het inlands onderwijs over het beheer der scholen.

’k Ben vergeten of Piet jullie nog een luchtpostbrief geschreven heeft kort

geleden. Indien niet, dan hebben jullie in een heelen tijd niets van ons gehoord.

Schreef ik nog na kerstmis? Ik weet het niet meer. ’k Heb den laatsten tijd

zooveel aan mijn hoofd, dat ik de kluts kwijtraak. Sinds de verbouwing van het

kantoor tot woning voor Durkstra, ben ik zoo’n halve bouwopzichter, want

Durkstra zelf loopt het werkvolk lang niet genoeg na. Hij scheldt alleen maar

dat ze zoo weinig opschieten. Maar als je deze menschen niet voortdurend

controleert, komt er niets, maar dan ook niets van terecht.

Onder deze bedrijven door moest het ziekenhuisje ontruimd en opgeknapt

worden voor de nieuwe cursisten Oetoesan Indjil. Dat was ook de noodige

soesah. ’t Is nu voor elkaar. De polikliniek is in een andere kamer ondergebracht

in hetzelfde gebouwtje, waar nu ook het kantoor is, want dit moest ook weg uit

Durkstra’s tegenwoordige woning. In dat gebouwtje zat de 4  en 5  klasde de

particuliere vervolgschool. Die moest daar het veld ruimen en werd tijdelijk

ondergebracht in de andere school. Dus jullie ziet een verhuizing van je welste

en overal moet je zelf bij zijn en het toezicht houden. Al dit gezeur zou niet

noodig geweest zijn, als de Timoreezen maar hun woord gehouden hadden en

materiaal voor de vervolgschool gebracht hadden, wat zij al maanden beloofd

hebben. Dan zou die school gestaan kunnen hebben en hadden we al in Dec.

alles kunnen regelen. Nu moest het gebeuren, terwijl de cursus feitelijk al had

moeten beginnen. Zoodoende is het nu 1 Feb. voor er definitief begonnen wordt,

want in deze bende was het onmogelijk de boel op pooten te zetten. De oude

moerids loopen hier ook nog rond. Hun mondeling examen is ook nog niet

geheel afgeloopen. Al deze jongens waren sinds Durkstra’s komst feitelijk

dakloos, daar zij altijd in dat huis gewoond hadden. 

Het is een heel gereken geweest voor pasklaar was en het gevolg was ook nog

dat ik alles bij mij kreeg om te eten. Zoodoende was het elke dag 22 menschen

in de keuken tot 8 Jan. Toen vertrokken Jan Kaboe en Carolina (één van onze

anak piara’s) getrouwd naar hun standplaats en bleven er nog 20 over. Jullie

begrijpt dat het een bende was en er heel wat te regelen viel. Mijn hoofd liep

soms om. Gelukkig is het einde morgen daar. D.w.z. het moeridshuis is klaar

en daarheen vertrekken nu de nieuwe leerlingen, zoodat die voorgoed uit huis
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gaan, want we hebben een koksjongen genomen, die daar voor hen kookt.

Zoodoende krijg ik ook weer wat ruimte in de bijgebouwen, want alles was

mudje vol. De oude moerids slapen nu in de keuken van het nieuwe moeridshuis

en blijven voorloopig bij mij eten. Het zijn er nog maar drie. De nieuwe zijn 6

Timoreezen (3 anak piara van ons, 1 van Durkstra, 1 van goeroe Poet’ain, 1 van

de oude die nog eens de cursus volgen moet). Morgen komen er 4 jongens van

Roti bij, dat worden er dus 10.

Het huis van Durkstra is nog steeds niet klaar, althans de bijgebouwen. Maar

die komen toch hopelijk nog deze week af. Dan rest alleen nog het leggen van

een zolder. Dat kan dan wel gebeuren terwijl hij naar Java gaat. Want hij reist

naar Soerabaja zijn bruid tegemoet en trouwt daar. Tenzij Piet noodzakelijk

eerder naar Java zou moeten.

Hij heeft n.l. in Dec. aan ’t Kerkbestuur gevraagd of hij naar Batavia mocht

komen omdat de moeilijkheden zoo vele waren, dat het onmogelijk was alles

per brief af te doen en het dringend noodig was alles eens mondeling toe te

lichten. Sinds hij dit schreef zijn er nog zeer dringende kwesties bijgekomen.

En nu kreeg hij juist eergisteren een telegram, dat de reis was toegestaan. Nu

is er ten snelste een conferentie voor de hulppredikers uitgeschreven, die

waarschijnlijk deze week nog zal beginnen. Dan zullen ze en bloc naar den

Resident gaan en is deze dan tot samenwerking geneigd, nu dan zal Piet wachten

tot Durkstra terug is met zijn vrouw en dan gaat hij half Maart. Kiest de Res.

echter de zijde van den inspecteur volksonderwijs (de man die ons zoo dwars

zit en de Res. tegen ons in ’t harnas jaagt) dan gaat Piet half Febr. en zal

Durkstra zijn bruid niet kunnen halen, want dan moet hij hier blijven om te

vervangen. Dan zal Piet haar meebrengen van Batavia en trouwen ze toch nog

op Koepang. Maar natuurlijk zou het een reusachtige teleurstelling voor beiden

zijn en dus zal het slechts in het uiterste geval zoo geregeld worden. – – – 

107. Jet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, zondag 10 februari

1935

’t Is een heele tijd geleden dat we wat van jullie hoorden. We hopen dat er geen

ernstige verhinderingen voor waren. Wij schrijven ook wel niet zooveel maar

daarom hooren we toch graag geregeld het een en ander over jullie. Jullie vinden

misschien dat jullie te weinig beleven om veel te schrijven; wij zitten met de

moeilijkheid dat we te veel beleven, zoodat wij niet weten hoe jullie alles

duidelijk te moeten maken. Het zou vellen papier kosten en toch zouden jullie

je misschien nog een heel scheeve voorstelling van zaken maken. Daarom

schrijven we niet zooveel en denken: over een half jaartje vertellen we alles wel

mondeling. Dan weten jullie in één avond meer dan nu in tien brieven. We

zullen dolblij zijn, als we binnenkort Timor voor een tijd vaarwel kunnen
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zeggen. Piet zal het waarschijnlijk niet goed vinden, dat ik dit schrijf, maar

heusch ik voel het zoo. Als je zoo van alle kanten tegenwerking ondervindt en

je voortdurend belasterd wordt, er steeds achter je rug gestookt wordt dan wordt

het je heusch wel eens benauwd. Te meer als je je niet fit voelt, voortdurend met

malaria hebt te kampen, je overkropt bent met werk, dat eigenlijk niet je werk

is, omdat je je zendeling voelt en het liefst als zoodanig rustig je aan je taak

zoudt willen geven. Als je dan bovendien nog niet eens de steun krijgt van

degenen, van wie je het in de eerste plaats zou mogen verwachten, dan wordt

het je heelemaal droef te moede en zou je zoo het bijltje er bij neer willen

leggen.

17 maart. Tot zoover schreef ik, kreeg geen gelegenheid de brief af te maken

die week en nu is het 5 weken verder.

[Op 14 februari vertrok Durkstra naar Java om zijn vrouw te halen en allerlei zaken
met het Kerkbestuur te bespreken. De volgende dag kreeg Piet een hevige aanval
van nierontsteking. Na een paar weken was hij weer opgeknapt. Maar daarna kreeg
hij enkele malaria-aanvallen.] 

’t Is dus heel goed dat het verlof nadert en hij zal tot dien tijd wel rustig aan

moeten doen. Gelukkig kan dat, nu Ds. Van Herwerden aanstaande week komt.

We hadden graag gewild dat hij een half jaar eerder was gekomen, zooals ’t plan

was. Toen wilde hij niet, en ’t K.B. nam daar genoegen mee. Nu wil hij eigenlijk

nog niet, maar ze hebben gezegd: het moet.  De reden hiervoor is voor Piet niet447

bepaald prettig, maar het resultaat is in ieder geval nu een uitkomst. Zooals ik

in ’t begin reeds schreef: er is erg tegen Piet gestookt en hij is vreselijk belasterd,

voornamelijk door den Insp. van Inl. Onderwijs, den heer Westerop. Deze haat

Piet kan je zeggen, omdat Piet nooit voor hem opzij is gegaan en hij het een paar

maal tegen Piet heeft moeten afleggen. Dat zou nog niet zoo erg zijn (dat

lasteren nl.) als deze nieuwe Resident niet totaal onder des Insp. invloed stond.

Piet zegt, hij is gewoon gebiologeerd. Het gevolg is dat de Resident ook dit alles

gelooft, verder voortdurend nog door Westerop wordt opgestookt, zoodat de

toestand thans uiterst gespannen is.

De resident behandelt Piet ook werkelijk schandalig, beleedigend. Ik wil daar

niet verder op ingaan, ’t zou te ver voeren. Vermoedelijk heeft de Resident aan

het Dep. van O. en E. geschreven over een en ander, en dit heeft toen aan het

K.B. verzocht een goede predikant op Timor te plaatsen. Het K.B. is daarvoor

447 Het betrof hier een strafoverplaatsing van Van Herwerden. Hij was van 1932 tot 1934
predikant-voorzitter van het ressort-Ambon van de Indische Kerk; in 1934 werd hij
teruggezet tot plaatsvervangend predikant-voorzitter, waarbij ds J.E. Stap werd benoemd
tot predikant-voorzitter. De reden van zijn degradatie en overplaatsing (naar Timor) was
zijn neiging zich bij de voorbereiding begin jaren dertig van de oprichting van een
zelfstandige Molukse Kerk op een aantal cruciale punten tegenover het Kerkbestuur op
te stellen in plaats van het beleid van de hoogste kerkleiding loyaal te steunen. Zie NKb,
27/12/1933, NKb, 19/3/1934, NKb, 2/5/1934.
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opzij gegaan en nu komt Van Herwerden, omdat ze natuurlijk geen enkele

andere dominé hebben, die geschikt is voor dit werk. Wat Piets physieke toe-

stand aangaat, komt hij zeker net op tijd. Tegenover de buitenwereld is het een

disqualificatie van het K.B., een overwinning van Westerop. Maar de waarheid

zal wel zegevieren, daar twijfelen wij niet aan en ook het K.B. zal de verant-

woording over zijn eigen daden hebben af te leggen. Dat dit met een dominé

nooit gebeurd zou zijn, daar behoef je niet aan te twijfelen. ’t Is eenvoudig

ondenkbaar, dat wat Piet nu is overkomen, b.v. Ds. Vreede of Stap zou overko-

men en het K.B. zou opzij gaan voor den Res. en niet openlijk partij kiezen voor

dien dominé. Dat is onze grootste en bitterste teleurstelling. Daarvoor heb je

twee jaar lang alle moeilijkheden en zorgen gehad en boven je krachten gewerkt,

zoodat je nu op bent. En dan wordt je op deze wijze van je taak ontheven. Het

is dun. En dat Slotemaker zich tot zulke dingen leent, valt me bitter tegen. De

man is Oostrom Soede:  de dominocraat, maar dat de voorzitter daarvoor opzij448

gaat of ermee instemt, neen, heusch, ik vind het pijnlijk.

Ik heb altijd wel gezegd van ’t begin af aan: deze waarneming breekt je de nek.

Maar ’t is uitgekomen ook. En dat de houding van het K.B. hieraan veel schuld

heeft, is ongetwijfeld ook waar. Natuurlijk heeft Piet ook zijn fouten, hij heeft

ook zeker verschillende dingen niet goed aangepakt, is wel eens te scherp, maar

daar staat tegenover dat je, als je zoo fel en gemeen wordt aangevallen, de

waarheid zoo wordt verdraaid, je bitter wordt en niet altijd even vriendelijk kunt

meer antwoorden. 

Nu heeft Durkstra op Java werkelijk goed gesproken, als je zijn woorden ten-

minste moet gelooven, en heeft hij ook wel wat bereikt. De kerk was vreeselijk

belasterd bij het Dep. van O. en E. Die indruk heeft hij daar kunnen wegnemen

en wijzigen gelukkig. En zoo hopen we dat zijn bezoek aan Kerkbestuur, Dep.

van O. en E. en Zendingsconsul vruchten zal afwerpen voor het werk hier. Wij

zelf zullen er niet veel aan hebben, maar per slot moeten we ons daarbij neerleg-

gen.

Het eenige wat het Depart. deed is: het droeg aan den Hoofdinspecteur op aan

Westerop te schrijven per dienstbrief, dat het met al dat geklets over Piet uit

moest wezen. Als dat nu werkelijk gebeurt, zal Westerop zeker nog woedender

worden, maar zich zeker wel wat intoomen tegenover de buitenwereld. Maar

we hadden toch zeker van het K.B. ook mogen verwachten dat ze eens een net

briefje aan den Resident schreven en Piet een bewijs van sympathie zonden.

Maar zoover zijn de heeren niet gekomen.

Enfin, het ergste is nu hoop ik voorbij. Zoodra Van Herwerden er is, gaat Piet

naar Kapan en laat niets meer van zich hooren. Van Van Herwerden’s houding

448 T.J. van Oostrom Soede; 1879-1951; 1907 predikant te Banda; 1908 te Salatiga (Java);
1910 te Buitenzorg (Java); 1922 eervol ontslag en gepensioneerd; 1925 herbenoemd tot
predikant in Ned.-Indië; 1926 te Ambon, tevens predikant-voorzitter ressort; 1930 tijd.
wnd hulpprediker te Saparoea/Piroe (Ceram); 1933 predikant te Mr. Cornelis (Java);
1934 te Batavia; 1935 eervol ontslag, gepensioneerd.
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verwachten wij ook niets. Die zal wel vrede willen houden met de Koepangsche

heeren voor het eene jaar, dat hij er is. Zoodat men straks met nog meer overtui-

ging kan zeggen: zie je wel, ’t komt allemaal daar het ontactvol optreden van

Middelkoop. Dat zullen we er ook nog op de koop toe bij moeten nemen, denk

ik, maar we hopen dat we dan al hoog en droog in Holland zitten. Ik schreef

jullie reeds, dat we 4 Sept. met de Indrapoera hopen te vertrekken, die is 24 Sept.

in Marseille. – – – 

108. P. Middelkoop, “Proces verbaal van overgave en overname”, Kapan,

vrijdag 9 augustus 1935

[Hoofdstuk I ontbreekt]

Hoofdstuk II

Godsdienstonderwijs 

De godsdienstoefeningen worden gehouden in het schoolkerkhuis van tien tot

kwart over elf. Aangezien hier ook menschen van verre komen, is het noodig

te wachten tot dat uur, te meer waar de menschen hier geen klokken kennen. Op

andere plaatsen begint men nog later, eveneens in verband met het feit dat de

kampongs ver verspreid liggen.

Over elke gemeente zal onder hoofdstuk IV afzonderlijk gehandeld worden.

Het godsdienstonderwijs aan de kinderen en volwassen catechisanten wordt in

de landstaal gegeven, omdat de eersten het Maleisch zeer gebrekkig kennen en

de laatsten heelemaal niet. Een eenvoudig leesboek in de landstaal getiteld “Lasi

knino” bevattende verhalen uit de evangeliën en de Handelingen wordt voor en

door de kinderen met vrucht gebruikt.

Voor de doopcandidaten is het gebruikelijk, dat de volwassenen het Onze Vader

en de Tien Geboden uit het hoofd kunnen opzeggen, vóórdat zij gedoopt

worden, behoudens een enkele uitzondering, waar het zeer oude menschen

betreft, die moeilijk meer uit het hoofd leeren. Verder kennen zij het scheppings-

verhaal, zondeval, zondvloed en dan de voornaamste heilsfeiten uit het N.T.

Ook wordt hier als regel niet tot den doop overgegaan, alvorens de voorwerpen

van heidensch geloof in geesten, boomen, steenen zijn uitgeleverd. Op deze

wijze wordt het oude geloofsfundament verlaten en een nieuw fundament, het

geloof in Gods liefde, trouw en macht gelegd. Zonder dit nieuwe fundament

komt er van het Evangelie in de harten der hoorders niet veel terecht. Wanneer

we terugzien op de eerste Evangelieverkondiging op de plaats die toen Septua-

gint en de synagogen in de Diaspora bekleedden dan lijkt mij de groote beteeke-

nis daarvan daarin gelegen dat deze door prediking van den Almachtige, den

Eeuwige dit nieuwe fundament hebben helpen leggen als basis voor de verkondi-
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ging van het Evangelie van Jezus Christus. Het is dan ook niet toevallig dat de

geloofsbelijdenis daarmee aanvangt.

Het is hier gewoonte de volwassenen bij den doop te doen knielen. Naar ik

vernam is dat in andere afdeelingen niet aldus. Nochtans meen ik dat de plech-

tigheid van den doop meer door de menschen beseft wordt wanneer zij knielen.

Dit past in de spheer en beteekenis van dit symbool. Moge deze gewoonte ook

in andere afdeelingen ingang vinden.

Voor de Zondagsscholen is een rooster van drie jaarkringen ingevoerd, waarbij

passende psalmen en gezangen in de landstaal zijn bijgevoegd. Ook de volwas-

senen leeren deze liederen gaarne en de gemeentezang, mits regel voor regel

voorgelezen, is bijna overal merkbaar vooruitgegaan. In de landstaal zingt de

gemeente veel meer algemeen mee. Dit verschil is mij bij mijn reizen tijdens het

voorzitterschap sterk opgevallen.

Dit voorlezen regel voor regel ligt de Timoreezen, aangezien in den rei-zang ook

de pantoens regel voor regel hardop uitgeroepen worden door het hoofd van den

kring der rei-zangers en dan nagezongen door het koor.

In deze tweede periode zijn in deze onderafdeeling voor het eerst lidmaten

bevestigd en tot het heilig Avondmaal toegelaten nl. te Kapan, Pene, Poet’ain,

Manoefoei, Niki-Niki, Nefokoko en Nifoe. 

[Hoofdstuk III ontbreekt]

Hoofdstuk IV 

Over de gemeenten

1. Kapan. Werd geopend omstreeks 1914. Kapan ligt in een Timoreesch bevol-

kingscentrum. Een groote kampong, te bezoeken door Inlandsch leeraar M.

Sapulete, is tijdelijk losgelaten, nl. de kampong Sebaoe. Daar zijn de menschen

zeer onontvankelijk, we wachten op Gods tijd om daar opnieuw te beginnen.

Indien men hier zou kunnen geraken tot kampongconcentratie, dan zou dat een

groot voordeel beteekenen voor den arbeid, althans wat bereikbaarheid der

menschen betreft.

Van beteekenis is dat de Wijkmeester der Chineezen hier christen is, doop- en

avondmaalslid. In zijn huis wordt door den Inlandsch leeraar geregeld bijeen-

komst gehouden, iederen Woensdagavond waar dan vele menschen van de

kampong Tjina komen. Ofschoon de verdere groei van deze groep stagneert door

het overlijden van den Chinees Mien Foen, tengevolge van diabetes, geloof ik

dat in de toekomst deze menschen wel zich aan het Evangelie gewonnen zullen

geven. Menigeen hunner heeft bovendien een Timoreesche als vrouw of als

bijvrouw, zoodat deze arbeid ook voor de Timoreezen van belang is. Dinsdag
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wordt door den Inlandsch leeraar lidmatencatechisatie gegeven. Voorts ontvan-

gen de doopcandidaten onderricht na de bijeenkomsten in de resp. kampongs.449

In de kampong Faoe ana wordt de Evangelisatie tegengewerkt door een ontsla-

gen O.v.B., C. Lasfeto. Deze wilde destijds een tweede vrouw, waarmee hij

reeds leefde, erbij nemen, beroemde zich in dronkenschap erop, dat hij niet bang

was voor den pandita . Ook leefde hij nog geheel als heiden. Na zijn ontslag450

heeft hij op allerlei wijzen ongrijpbaar door zijn houding en schimpend spreken

over Evangeliedienaar en Evangelie de ontvankelijkheid der menschen in die

streek verstoord.

Ook leeft daar in die buurt een oude heiden, Kosat, die fel het Evangelie

wederstaat. Hij is eenige jaren geleden verbannen geworden in verband met een

zaak tegen den nu afgezetten radja.  Na ommekomst van zijn straf is hij er niet451

minder vijandig op geworden. – – – 

2. Nefokoko. Werd geopend omstreeks 1916. De gemeente hier leefde vroeger

in heidendom en overspel. De thans ontslagen Inlandsch leeraar Putuhuru, een

Ambonnees, heeft hier veel onheil gesticht door zelf heidensche praktijken te

doen beoefenen; zoo liet hij bijv. een tooverdokter zoeken naar verloren geraakte

dieren in zijn aanwezigheid door wichelen en verklaring der wichelteekens,

gepaard aan dieroffers. Zelfs heeft hij eens een man op de graven de ziel van een

zieke laten zoeken om die weder te halen. Heel zijn houding was gebaseerd op

geloof aan het heidendom en maakte zijn Evangelieprediking krachteloos.

Daaraan ging gepaard een zeer vaag zedelijk besef. 

De opvolger, een jong weduwnaar, werd in een ellendige perkara gewikkeld en

dientengevolge bleef de gemeente toen op het doode punt. Eerst na de komst

van den huidigen Inlandsch leeraar T. Benoefinit is een groote verandering ten

goede ingetreden. Men is nu ook gekomen tot uitlevering der oude voorwerpen

van heidensch geloof en in zedelijk opzicht hebben zij zich bekeerd van dron-

kenschap en ontucht. Menigeen heeft een wereld van zonden opgebiecht; soms

heeft de straffende hand Gods de christenen met vrees en ootmoed vervuld. Er

zijn hier in 1934 voor het eerst lidmaten bevestigd en onlangs heb ik hier

avondmaal gehouden en een ouderling, Marcus Lake, bevestigd.

3. Nifoe. Werd geopend omstreeks 1916. Het begin dezer gemeente ligt in den

schoolarbeid van den goeroe A. Achmad. Enkele der leerlingen zijn trouw

gebleven. Van hen behoort in de eerste plaats genoemd te worden den zoon van

den fettor Mezach Oèmatan. Nog goed herinner ik mij dat wij hem voor het eerst

449 Het aantal doopleden in Kapan en omliggende kampongs bedroeg ult. 1934: 1.106 zielen.
Middelkoop, “Proces”, I/3.

450 Bedoeld is Piet Middelkoop.
451 De radja Molo Willem Frederik Hendrik Oèmatan.
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in het jaar 1922 aan boord in het gevolg van den nu afgezetten radja ontmoetten.

Hij keerde toen van Rote naar Koepang terug.

Het merkwaardige is dat hij een twee jaar geleden, ofschoon hem aangeboden

werd fettor te worden, dit geweigerd heeft, omdat hij liever de gemeente wilde

dienen dan fettor worden, want zeide hij: “De verzoekingen van een fettor,

dronkenschap, vrouwenperkara’s en dobbelen, zijn vele en als ik fettor word,

kan ik daar niet tegenop. Maar ik wil den Heer Jezus volgen en Hem gehoorza-

men”. En hij werkt trouw mede in de gemeente, is de hoofdpilaar waarop de

nieuwe goeroe P. Soeèk  steunt.452

Voorts is te Nifoe de temoekoen Koean Noè op gebed van een ernstige ziekte

genezen, en heeft daarna al zijn le’oe’s uitgeleverd. Hij is een trouw christen en

kan, wanneer hij verder geleid wordt, een groote steun voor de gemeente

worden.

Pas geleden, in Juni l.l., heb ik te Nifoe ook den temoekoen Toeke Neno

gedoopt. Hij beloofde mij reeds eenige jaren geleden christen te worden, nadat

hij met zijn beide kinderen, die toen ernstig ziek waren en groote wonden

hadden, op Kapan verbleven had, waar ik die beiden behandelde. Toen zeide

hij: “Mijnheer, wanneer mijn kinderen beter worden, dan word ik christen”. Zijn

kinderen werden beter, maar de temoekoen bleef in gebreke zijn belofte na te

komen. Aan het begin van dit jaar werd plotseling zijn eene kind ernstig ziek;

de vader zocht heul in offers en medicijn van den tooverdokter (mnané) maar

het kind overleed. Toen toevallig eenige maanden geleden ontmoette ik den

temoekoen onderweg en vroeg hem naar zijn kinderen, niet wetende dat de een

overleden was. Hij kreeg tranen in zijn oogen en zeide: “De oudste is dood heer,

het is mijn eigen schuld; ik volgde den weg der duisternis en bleef ontrouw aan

mijn belofte. Maar ik ben bekeerd en heb den band met het heidendom gebro-

ken. Als U komt, wil ik gaarne gedoopt worden”. Toen ik in Juni l.l. Nifoe

bezocht, werd hij gedoopt. Het zou goed zijn hem niet uit het oog te verliezen.

De vroegere fettor is een heftig tegenstander van het Evangelie, niet alleen een

verhard heiden, maar ook een verstokt zondaar, een dronkelap, die er vele

vrouwen op na houdt en daaraan niet genoeg heeft.

De mafefa Liloe Sanam is een aardig goedhartig man, hij is groot priester in

Noenbena en toch heb ik momenten gezien, dat het Evangelie hem greep en hij

onrustig werd omdat Jezus zijn gedachten gevangen leidde door zijn woord aan

hem overgebracht door mij in een persoonlijk gesprek. Nog zie ik hem in heftige

gemoedsbeweging opstaan en heen en weer loopen, terwijl er een diepe stilte

heerschte na het getuigenis des Evangelie’s. Toch wil hij zich niet gewonnen

geven; moge de werking des H. Geestes in zijn hart door alle verhindering heen

breken. De nieuwe goeroe zeide van hem: “In zijn hart is hij christen”. Moge

452 P. Soeèk was hoofd der school te Kapan. Hij werd in 1935 naar Nifoe overgeplaatst,
waar hij behalve onderwijzer ook oetoetan Indjil was. “Notulen 1935”, 6.
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hij door Gods genade belijdend christen worden; nu is hij nog verknocht aan den

offerdienst.

4. Kaslioe. Deze gemeente leefde tot voor een jaar nog geheel in het heidendom,

hetgeen voornamelijk moet toegeschreven worden aan den vroegeren goeroe

P. Sari. Deze bracht zelf offers en leefde bij planten en oogsten geheel in het

geloof aan geesten, door hem aangeroepen en gediend. Ofschoon ik er maar niet

achter kon komen, had ik reeds lang een vermoeden daarvan. Ook een vrouwen-

perkara werd listiglijk door hem in de doofpot geholpen; hij kon dat doen omdat

hij den fettor Moetis volkomen in zijn macht had en nog grootendeels heeft. Ook

daartoe gebruikte hij magische middelen (Maleisch: goena-goena). 

Tijdens ons verlof in 1928/29 verliet hij eerst zonder machtiging zijn stand-

plaats, daarna vroeg hij onder invloed van schoolopziener A. Pandie van den

gemeente-arbeid ontslagen te worden om alleen school-goeroe te blijven. Dit

verzoek, gebaseerd op een geheel verkeerde houding, noopte Hulpprediker V.

Alphen een voorstel tot ontslag in te dienen. Sari werd toen ontslagen.

Na onze terugkomst heeft hij gevraagd om weder aangesteld te worden, maar

aangezien ik eerst van den Inlandsch leeraar Zacharias en daarna van den

huidigen goeroe vernam, dat hij zich ophield met offerpraktijken e.d., kon ik tot

de inwilliging van dat verzoek niet overgaan. Te meer omdat Sari zijn invloed

op den fettor aanwendde om een huis, dat aan enkele christenen toebehoorde,

hun te ontnemen onder den schijn van een koop. Doch degene van wien hij het

huis en erf, waarop koffie en lemon boomen staan, kocht, is geen rechthebbende.

Deze koop met medeweten van den fettor gesloten is een onrecht, dat helaas

door den fettor, die in dit opzicht als was is in de handen van Sari, gedekt wordt.

Ondanks het feit dat deze zaak te Soé aangebracht werd, bleef het onrecht

gehandhaafd en verkocht Sari te Koepang de vruchten der boomen aan christe-

nen toebehoorende ten eigen bate.

Ook de jonge Timoreesche goeroe, thans te Kaslioe, ondervond tegenwerking

van Sari, die aan zijn oudsten broer, een temoekoen, een obat verkocht heeft

tegen den prijs van een zwarte hengst, nl. een obat, die volgens zeggen van Sari

de kracht geeft om alle harten van machthebbers, blank en bruin, gunstig te

stemmen jegens hem. Deze jonge goeroe heeft eerst een tijd te Kapan gewerkt

en is overtuigd dat breken met het heidendom de eerste stap is in het nieuwe

geloof aan God en zijn openbaring in Jezus Christus.

Zeer tragisch is, dat hier twee jaar geleden een Sonba’i-telg, Obe Nino, met een

hoofd, Baki Toesalak, en de zijnen een beweging veroorzaakt heeft, waarbij zij

zich op den A.R. en de pandita’s en pastoors beriepen. Zij namen een verdraaid

brokstuk der Evangelieverkondiging, nl. Gods roepstem tot schulbelijdenis; zij

gaven daarbij geld, een heidensche vorm van “oeang nadzar”, en brachten voorts

selimoets, varkens enz. Door de listen van Obe Nino, een halve gek, zijn daar

velen misleid, later zwaar gestraft en Baki Toesalak is nu onlangs in balling-
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schap overleden. Deze gang van zaken heeft velen ontsteld; de infame wijze

waarop Obe Nino de namen van pandita’s en B.B. in zijn zaak heeft gemengd,

heeft bij deze primitieve menschen verwarring gewekt. Het leed, dat dienten-

gevolge over hen gekomen is, heeft hen ook vervreemd van den pandita.

Nochtans begint hier een verandering te komen, de invloed van Sari taant. Geve

God dat door leed en strijd heen ook hier een gemeente ten eeuwigen leven door

Jezus Christus vergaderd worde.

5. Bonle’oe. Deze gemeente is eerst in September 1933 geopend; reeds lang

sprak de temoekoen besar Fobia den wensch uit christen te worden. Doch hij

is een aartsdrinker, voorts fokt hij renpaarden, wedt en dobbelt, hetgeen nog

nooit een goede voedingsbodem voor het Evangelie bevonden is. Toch is deze

post geopend als een bewaking tegen missie-invloed; immers Bonle’oe ligt vlak

bij Noiltoko, waar een goeroe van de missie werkt. Er moet daar hoognoodig

voorbereidend werk gedaan worden.

De goeroe, Esau Amtiran, een Timorees van Amrasi, heeft zeer veel doorge-

maakt. Zijn vader was ouderling der gemeente Tofa in Amrasi. Hij werd tijdens

Hulppr.-Opleider De Vries kweekeling-Inlandsch leeraar. Daarna werkte hij in

het Koepangsche sedert het jaar 1914, waar hij een verdienstelijk werker zich

betoonde. In den jare 1926 werd hij aangeklaagd wegens niet oorbare handelin-

gen door twee niet te goeder naam en faam bekendstaande meisjes-catechisan-

ten. Bij het onderzoek bleek, dat hij eens voor een jachtpartij zijn catechisatie

verwaarloosd had, maar verder was van een vrouwenperkara geen sprake. In een

booze bui gegriefd over den gang van zake en niet in staat het standje dat hij

verdiende en gekregen had, te verwerken, verliet hij zijn standplaats na afloop

van het onderzoek, zonder verlof van den betrokken afdeelingshulpprediker.

Ofschoon zijn zaak geen reden tot ontslag opleverde, werd hij op grond van het

laatste feit ontslagen. Ten onrechte beweert men in Koepang dat hij wegens

Communistische actie ontslagen zou zijn; dit geldt alleen zijn halfbroer Marcus

Amtiran. Na zijn ontslag kreeg hij een korte opleiding tot manteri-ziekenverple-

ger. Geslaagd voor zijn examen, werd hij eerst te Kefamnanoe geplaatst. Daar

heeft hij zijn hart uitgestort bij Ds. De Bruyn, toen predikant-voorzitter. Z.W.E.

moet hem toen opgewekt hebben wederom Evangelieprediker te worden.

Omstreeks 1930 werd hij te Soé geplaatst, waar ik hem leerde kennen.

Eind 1932 werd zijn vrouw zwaar ziek; in dien tijd deden zich ernstige ziektege-

vallen in Zuid-Amanatoen voor en Amtiran kreeg opdracht om daarheen te gaan.

In tranen en met dringende smeekbeden richtte hij zich tot den Controleur, want

hij zag aankomen dat zijn vrouw binnen enkele dagen zou overlijden. De

Controleur vroeg advies aan den dokter te Koepang. Deze achtte geen onmiddel-

lijk levensgevaar aanwezig voor de vrouw van Amtiran en hij kreeg opdracht

te gaan. Na vier dagen, terwijl hij op tournee was, overleed zijn vrouw, alleen

achtergebleven met twee nog jonge kinderen. Amtiran kwam geheel kapot thuis
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en diep heeft de smart over dezen samenloop van omstandigheden zich in zijn

ziel gekerfd.

In die smart heeft het oude verlangen om goeroe te worden zich sterk doen

gelden. Hij vroeg ontslag als manteri en werd als gewoon goeroe djemaat op een

salaris van ƒ 20.- te Bonle’oe geplaatst. Hij ging door die verandering achteruit

in salaris. Hij heeft te Bonle’oe bijzondere moeilijkheden en tegenstand te

overwinnen. De B.A. te Soé heeft o.a. de opening dezer post zeer tegengewerkt.

Nochtans houdt hij moedig vol en de eerstelingen d.w.z. doopcandidaten,

ongeveer tien tot twintig, zijn voor het Evangelie gewonnen.

Van harte beveel ik dezen man aan tot weder-aanstelling als Inlandsch leeraar;

hij is een der nog weinige Timoreesche Inlandsch leeraars. Als manteri-verpleger

heeft hij een goed getuigenis; hij heeft reuze spijt dat hij destijds zijn standplaats

verlaten heeft. Maar voor zoover ik weet is een ontslag op zulk een grond geen

verhindering tot weder-aanstelling. Zulk een aanstelling zou tevens een belang-

rijke verlichting voor het Evangeliefonds Kapan beteekenen, een verlichting die

hier met het oog op verdere uitbreiding van het werk zeer noodig is. 

De gemiddelde opkomst te Bonle’oe bedraagt thans een twintig zielen. Indien

noodig zou Amtiran na eventueele aanstelling tot Inlandsch leeraar op een

belangrijker post geplaatst kunnen worden, ofschoon deze arbeid ook dringend

verzorging behoeft en in de toekomst ook zeer belangrijk zal blijken.

6. Toboe. Deze post is eerst eind 1928 geopend, aanvankelijk als een zijtak van

de gemeente Kapan. Wij hebben vanaf eind 1922 tot ongeveer 1930 kinderen

uit die kampong bij ons in huis gehad en vanaf 1934 begonnen vandaar men-

schen te Kapan ter kerk te komen. De belangstelling nam toe en eindelijk vroeg

men om een eigen goeroe. Aangezien Toboe ± 12 km. van Kapan verwijderd

ligt, ging ik op dat verzoek in en werd kort voor ons verlof deze post geopend.

Met verschillende kinderen vandaar hebben wij groote teleurstellingen beleefd.

Nico Haé kasé getrouwd met Dina Oèmatan hebben zich misdragen. Hij drong,

nadat hij te Koepang als kweekeling mislukt was en eveneens als magang (i.e.

kweekeling aan een volksschool) ’s nachts als inbreker in ons huis en dreigde

de meisjes met brandstichting als zij de kamer niet openden. Wij moesten toen

ook Dina ontslaan en daarna heeft dit jonge menschenpaar zich aanvankelijk

geheel van het Evangelie afgewend. Na veel zonden en veel verdriet (een jong

kind van hen overleed nog geen maand na de geboorte, Nico werd levensgevaar-

lijk ziek), kwam daarin verandering. Toch is het nog zoo of de rechte Evangeli-

sche klankbodem ontbreekt; Nico nam tijdens zijn ziekte zijn toevlucht tot den

tooverdokter.

Hij heeft ook een verkeerden invloed geoefend op een anderen pleegzoon van

ons, Jacob Nomeni; deze heeft nu ook verschillende meisjesperkara’s achter den

rug. Hij liep uit ons huis weg onder invloed van Nico, ofschoon ik eens Jacob

met een levensgevaarlijk abces zelf in een personenauto naar Koepang bracht.
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Er zijn gelukkig ook verblijdende dingen, zooals bijv. de geloofsmoed van

Laurens Haé kasé, die in gebed kracht en moed zocht en vond, zoodat hij den

strijd met een groote krokodil aanbond en deze met drie speersteken doodde.

De groote moeilijkheid is hier, dat velen de band met het heidendom nog niet

verbroken hebben, integendeel, zij het achterbaksch, daarmee leven en daarin

hun vertrouwen stellen. Er wordt hier door een Rotenees sopi gestookt; dronken-

schap, dobbelzucht en hanengevechten doen zich hier voor.

7. Bidjeli. Werd geopend omstreeks 1916. Deze gemeente is het eerst bewerkt

door den Roteneeschen goeroe A. Isliko, die zelf nog in vele opzichten leefde

in het geloof aan de macht der duisternis. Degenen die tijdens hem gedoopt

werden, bleven offeren aan heilige plaatsen en geesten. Na den doop meenden

zij dat het nu wel goed was en kwamen niet meer ter kerk.

Na hem kwam P. They, die wel meer verstond van den nieuwen geloofsgrond,

doch zeer slap was, mede tengevolge van een zwak lichaam en een kwaal aan

zijn oogen, tengevolge waarvan hij thans blind is. Er kwam verandering door

een opwekking uitgaande van christenen der gemeente Kapan, afkomstig van

Bi Naoes, van welke enkele oudsten door familiebanden gebonden zijn aan de

menschen van Noen Nenis. Noen Nenis behoort nl. onder Bidjeli. Deze men-

schen nu leverden hun le’oe’s uit en kwamen eerst allen eenigen tijd geregeld

te Kapan. Daarin bracht ik verandering, zoodat ze thans allen met een heel

enkele uitzondering geregeld te Bidjeli ter kerk gaan.

In 1930 kwam hier de Ambonneesche goeroe Toelalessy. Toen ging men ook

in andere kampongs over tot uitlevering dezer voorwerpen. Maar achteraf bleek

dat Toelalessy zelf ongeoorloofde magische middelen gebruikte en daardoor de

menschen dusdanig imponeerde, dat zij tot verbranding hunner afgoden gebracht

werden. 

Tenslotte werden de christenen aangeklaagd vanwege het uitleveren hunner

le’oe’s en veroordeeld tot lichte boeistraf. Deze kwestie werd vertroebeld door

andere momenten, helaas kon ik geen tijd vrij maken om de gegevens dezer zaak

gereed te maken. Toch dient te zijner tijd deze zaak nog eens in breeder verband

behandeld te worden, hetgeen ik dan ook alsnog hoop te doen. De goederen

dezer christenen bevinden zich tot op heden nog in het kantoor te Soé, ofschoon

de eigenaars, christenen, deze alleen in de Kerk brachten ter uitlevering. Zij zijn

rechthebbenden en deze zaak behoort nog afgewikkeld te worden. In dien zin

dat de rechthebbenden hun bezittingen terugontvangen, in welk geval zij een

bespreking (na terugontvangst) wenschen, ter ontheiliging van een deel en

definitieve uitlevering van andere voorwerpen. In deze zaak heeft de Moh. klerk

Sjamroen te Soé een ongunstigen invloed gehad.

Na Toelalessy kwam Eloeama en met hem kwam de gemeente in rustiger

vaarwater. Toen kwam ook duidelijk aan het licht, hoe Toelalessy zelf zich zeer

vreemd gedroeg en praktijken beoefende, waarop ik hier niet verder kan ingaan.

284



Toch is hier ondanks al deze wederwaardigheden, iets nieuws gaande, gewekt

door het Evangelie van Jezus Christus als machthebbende over het rijk der

levenden en dat der geesten.

8. Taroes (Koeatnana). Werd geopend omstreeks 1918. Deze gemeente heeft

een troostelooze geschiedenis. De eerste goeroe’s die daar werkten, P. Sari (zie

Kaslioe) en J. Nalley (later te Kolbano), beiden Roteneezen, waren zeer gehecht

aan het heidendom. De school ging in die dagen goed, de gemeente was niets.

Daarna kwam Jesaja Ngefak, die daar het werk grondig verknoeid heeft. De

school ging achteruit; de gemeente, slechts een klein zielental omvattende,

verschrompelde geheel. Deze Jesaja Ngefak was niet alleen bevangen in

heidensch geloof en beoefende zelf heidensche offermethoden, maar ook leefde

hij in ontucht.

Na zijn ontslag zijn er enkele andere goeroe’s werkzaam geweest, als bijv.

Radjahide (nu te Savoe), Daulima (thans te Baoemata) en Sahertian,  doch niet453

één dezer goeroe’s was alzoo bezield met den Geest des Evangelie’s, dat zij den

moed en de trouw hadden om hier vol te houden. Nu moet daarbij erkend

worden, dat Koeatnana een zeer ongezond malaria-oord is. Toen in begin 1934

de onzalige perintah-aloes kwestie overal misverstand wekte,  heerschte in de454

omgeving van Koeatnana juist een ernstige epidemische dysenterie, die een

groote sterfte teweegbracht. Mede uit vrees, waarin de bevolking leeft, omdat

zij de school ziet als een instituut hetwelk tegen den wil der geesten is opgericht

en hun toorn gaande maakte, liep toen de school leeg. De goeroe daar toen

werkzaam, N. Falo, verloor den moed, hij zelf en de zijnen werden ernstig ziek.

Begin Maart van dit jaar werd aan zijn verlangen om overplaatsing voldaan.

Voor hij wegging, werd de standplaats naar Taroes verlegd, ongeveer 1½ km.

afstands van Koeatnana. De ligging dier plaats is iets gunstiger dan die van

Koeatnana. De opening der school te Koeatnana houdt vermoedelijk verband

met het feit dat vlak bij die school destijds een oud adat-hoofd, Oes Oèmatan,

woonde. Dikwijls heb ik hem ontmoet; hij was toen reeds ziek. Aanvankelijk

volgde hij mijn dringend verzoek geen sopi meer te drinken en toen ging zijn

gezondheid aanmerkelijk vooruit. Doch niet lang daarna verviel hij in zijn oude

drinkgewoonte en weldra deden zich toen de ziekteverschijnselen weer heftiger

voor. Tenslotte overleed hij begin 1934, toen zijn reeds zeer verzwakt lichaam

een infectie van dysenterie niet meer kon weerstaan.

Thans werkt te Taroes een jonge Oetoesan Indjil, te Kapan opgeleid, S. Anoe-

noet; van Bi Sene komen een twintigtal christenen geregeld ter kerk.

Maar de vraag doet zich voor of Tepas, waar zich nu reeds vele Timoreezen

gevestigd hebben en ook een aantal Roteneezen wonen, niet apart bewerkt moet

worden. Daar zou dan een goeroe noodig zijn, die beide groepen kan bearbeiden.

453 Waarschijnlijk A.K. Sahertian.
454 Zie boven pagina 255.
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Het aantal Timoreezen is ver in de meerderheid en daar is ook de meeste

belangstelling en ontvankelijkheid voor het Evangelie. Een ervaren goeroe is

voor dat werk noodig. 

De temoekoen van Taroes (Bi Sene) is christen en hij moet verder geleid

worden; hij is voor zijn onderdanen wel eens te hard. Indien hij zich in dit

opzicht kan wijzigen, zou hij meer ten zegen voor de zijnen kunnen worden.

9. Pene. Werd geopend omstreeks 1917. Deze gemeente heeft in den eersten tijd

veel moeite en strijd doorgemaakt. De eerste goeroe, L. Patipeilohy, ondervond

veel tegenstand van de Radja Amanoeban, van den temoekoen Pene, Nitibani,

en ook van anderen. In 1924 werd Patipeilohy aangeklaagd, kreeg veertien

dagen boeistraf en moest tenslotte Timor verlaten. Het zou te ver voeren om hier

op deze zaak in te gaan. In zijn plaats kwam de jonge Inlandsch leeraar F. Sodak,

die hier het werk ernstig en met kracht aanvatte. Ook hier leverden de jonge

christenen hun le’oe’s uit, wat mede een der oorzaken van den heftigen tegen-

stand der heidenen was.

Eens is er brand uitgebroken en nooit is duidelijk geworden of van brandstich-

ting dan wel van onvoorzichtigheid sprake was. Het huis van den goeroe

brandde geheel af.

Een vroeger gedoopt christen, Jesaja Nenobais, een onder zijn volk bekend

tooverdokter, leeft nu helaas reeds jaren buiten Evangelie en kerk om. Hij doet

denken aan Simon, den gedoopten toovenaar in Hand. 8, wien door Petrus Gods

oordeel wordt aangezegd.

Overigens heb ik in de jaren van onzen arbeid hier vijanden des Evangelie’s zien

veranderen, enkele hunner werden volgelingen van Jezus, o.a. [– – –]  Neno-455

bais, een heftig tegenstander, die zijn vrouw bijna doodsloeg omdat zij ter kerk

ging. Hij wou een tweede vrouw, een heidin, erbij nemen, waarvan ik hem door

genade met overreding weerhield. Een jaar later werd hij christen en kwam mij

om vergeving vragen, wegens zijn vroegere houding.

Ook de vader van een onzer pleegkinderen, de vroegere groote koppensneller

Fetoe Talan, was eertijds een heftig tegenstander. Hij bedreigde eens den goeroe

met brandstichting. Dat was in Juni 1928; toen ben ik daarheen gegaan en na

een heele morgen praten van zevenen tot over twaalf, waar het heet toeging,

werd een verzoening tot stand gebracht door een oplossing van het conflict. De

oude man wilde een groot heidensch feest geven, zijn nageslacht, een honderd

menschen, allen christenen, wilde daaraan niet deelnemen. Daarover was de

oude man woest, hij voelde zich zoo “maloe”. Net of hij geen nageslacht had;

wat zouden zijn heidensche familieleden hem hoonen.

We kwamen overeen, dat voor de christen-familie een aparte tafel aangericht

zou worden, waar geen aan de geesten gewijde spijzen en geen offervleesch zou

opgediend worden. Wel zouden de christenen mede helpen aan de bediening der

455 Onleesbaar.
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tafels voor de heidenen, maar zelf van deze aan de geesten gewijde spijzen daar

niet eten noch daar aanzitten.

Na de betoonde hulp zaten de christenen aan een aparte tafel aan; de dieren voor

hen geslacht en het eten voor hen bereid, werden niet gewijd aan de geesten. Zij

openden met gebed en een korte toespraak. Deze oplossing heeft vrede gesticht

en deze aparte tafel voor de christenen, nu algemeen ingevoerd voor hen die

gewetensbezwaar voelen tegen aan de geesten gewijde spijzen, is menigmaal

een getuigenis des Evangelie’s voor de heidenen gebleken, waar harten voor den

Heer gewonnen werden.456

De oude Fetoe Talan is nu vriend geworden; hij wilde christen worden, ging

eenige malen ter kerk, doch werd toen ziek. Dat heeft hem bang gemaakt en

sedert wordt hij geschud door twijfel of hij niet zal sterven, wanneer hij christen

wordt. Toch leeft het verlangen om christen te worden nu wel in hem; laatst

verklaarde hij nog vóór ons vertrek met verlof door mij gedoopt te willen

worden, maar dat zal wel niet meer gaan.

De gemeente komt hier ’s zondags ten getale van gemiddeld een twee- à

driehonderd meerderjarigen op; menigeen hier werd zelf getuige van het

Evangelie. Er zijn hier onlangs nog 16 nieuwe lidmaten bevestigd, ook hield ik

toen H. Avondmaal en doop.

10. Pisan. Werd geopend in 1925. Oorspronkelijk bevond zich hier een school

in Nipol ongeveer 8 km. van Pisan verwijderd. Het drinkwater te Nipol was

slecht, de school gedijde niet, een gemeente kwam er niet tot stand. In 1925

werd ancylostomiasis (mijnworm) vastgesteld en in verband daarmee voldeed

ik aan het verzoek van den ouden temoekoen Falo Aoebesi om een school te

Pisan te openen. Dus de school te Nipol werd gesloten en te Pisan een nieuwe

geopend. Daar waren eenige familieleden van Frans Falo, toen onder onze

leiding te Kapan, christen geworden en hadden hun le’oe’s uitgeleverd, welke

verbrand werden. De oude temoekoen voornoemd beloofde ook ter kerk te

zullen komen om te luisteren naar het Evangelie. Deze belofte kwam hij niet na.

In 1931 werd hij ernstig ziek, kwam onder behandeling te Kapan, bekeerde zich

van zijn drinkzonden en werd beter. In dien tijd bad ik ernstig met hem en

scheen het of hij gewonnen was. Maar naar hij zelf beweert verbood de radja

hem christen te worden, aangezien hij zoo nu en dan voor den radja offers

bracht. Misschien is dat het begin van zijn opnieuw zich afwenden, doch het is

zeker dat later een terugvallen in de oude drinkgewoonten en een nieuw huwe-

lijk met een nog jonge bijvrouw zijn eigen hart geheel van het Evangelie hebben

afgetrokken.

De kleine kern der gemeenteleden leeft in trouw aan den Heiland, zij geeft haar

getuigenis, in den laatsten tijd minder vurig dan vroeger, maar zij getuigt en in

Jezus naam zal dat getuigenis niet onvruchtbaar blijven.

456 Zie ook: Middelkoop, “Prediking”, 344-346. 
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De huidige goeroe Marcus  doet voor zoover ik het zie, wel zijn best; hij is nog457

jong, heeft te Nifoe een mishandelingsperkara achter den rug, maar zijn ontslag

heeft hem in groote zorgen gebracht en sedert zijn wederaanstelling houdt hij

zich goed en heeft hij zijn vroegere drift leeren beheerschen.

11. Niki-Niki. Werd geopend omstreeks 1915, is residentie van de radja Ama-

noeban. Toen wij in 1922 kwamen was er te Niki-Niki alleen een school; van

een gemeente was nog geen sprake. In dien tijd stond daar een Rotenees,

Solokana, die zelf nog niets van het Evangelie verstond. Hij werd in 1924

wegens gebrek aan ijver voor school en gemeente overgeplaatst, bovendien was

zijn houding tegenover mij er heelemaal naast. Ook in het Alorsche, waar hij

nu nog werkt, maakt hij een slecht figuur. Vroeger was er, toen Niki-Niki nog

Bestuurszetel was, wel een gemeente van Roteneezen en andere landaarden,

doch na opheffing van Niki-Niki als Controleurspost, spatte die gemeente uiteen,

zonder één spoor in de Timoreesche omgeving achter te laten.

In 1924 ontstond het begin der gemeente Niki-Niki aldus: de nieuwe Inlandsch

leeraar Niki-Niki, A. Mansoela, nam ik mee naar Pene, waar toen ook F. Sodak

pas geplaatst was. In een groote bijeenkomst, waar ook menschen uit de omge-

ving van Niki-Niki waren, werden deze opgewekt om voortaan te Niki-Niki ter

kerk te gaan. Zij stemden daarin toe en zoo kwamen er sedertdien een dertigtal

christenen te Niki-Niki ter kerk.

Mansoela deed zijn best, een aantal doopcandidaten trad toe, maar helaas moest

Mansoela wegens een vrouwenperkara voorgesteld worden tot ontslag.  Daarna458

kwam C. Adi en na hem J.T. Malole. Deze laatste won wel een een groot aantal

doopcandidaten, maar leefde slecht en werd voorgedragen tot ontslag wegens

ontucht.

Na hem kwam M. Sapoelete, die hier ernstig werkte en een grooten tegenstand

van de te Niki-Niki wonende Roteneezen ondervond. Nochtans werd zijn werk

gezegend. Hij richtte een Timoreesch zangkoor op, dat voortreffelijk zong. En

het aantal doopcandidaten nam toe. Wegens overplaatsing van den Inlandsch

leeraar t/b te Kapan  naar Koepang ging hij naar Kapan en werd te Niki-Niki459

M. Didok, Inlandsch leeraar te Nifoe, tewerkgesteld; beiden in Maart van dit

jaar. Onlangs doopte ik te Niki-Niki 283 zielen, bevestigde er 22 lidmaten, de

eersten, en hield er Avondmaal.

Een familielid van den Radja, een zekere Isoe, vertoefde langen tijd in ons

ziekenhuisje hier met een volgens doktersdiagnose tuberculeuze aandoening van

een rib. De dokter gaf geen hoop meer. Toch hield ik de behandeling vol en

drong bij den reeds half ouden man aan op ernstig gebed. En hij ging vooruit,

457 Oetoesan Indjil E. Marcus.
458 Later werd A. Mansoela weer in dienst genomen en als Inlands leraar en volksonderwij-

zer aangesteld te Lelogama in Tjamplong. “Notulen 1935”, 7.
459 Die Inlands leraar was M. Sine. “Notulen 1935”, 6.
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dat was hem aan te zien, hij begon weer te loopen, at beter en vatte meer moed

op herstel. Aangezien hij enkele maanden bij ons bleef en zich tenslotte veel

beter voelde, vroeg hij naar zijn kampong te mogen teruggaan. Toen bad ik met

hem, gaf hem medicijn mee en ried hem aan ’s morgens en ’s avonds een uur

in de zon te gaan zitten.

Gedurende eenige maanden kwamen de zijnen medicijnen halen; toen vertelden

zij mij eens, dat hij beter was. Onlangs ontmoette ik hem te Niki-Niki, hij toonde

met vreugde zijn genezen wond. Hij is christen geworden met zijn huisgezin en

naaste verwanten, ook zijn le’oe’s werden naar het eenvoudig schoolkerkhuis

gebracht. Hij die vroeger één der offerpriesters van den Radja was, brengt nu

geen offers meer. In zijn kampong Néké is een groote wijziging gekomen in de

houding der bewoners, allen familie van dezen Isoe. Ze zijn voornemens dit jaar

over te gaan tot het christendom.

Er bestaat verlangen naar een kerkgebouw en de plannen dienaangaande zijn

nog in bespreking. Over den Radja zal nog afzonderlijk gehandeld worden. Ook

in deze gemeente begint iets te dagen van het koninkrijk Gods. Er dient op

toegezien te worden, dat te Niki-Niki Timoreesche en Maleische diensten

gescheiden gehouden blijven. De nieuwe Inlandsch leeraar Didok begon met

Maleische en Timoreesche diensten te combineeren, hetgeen de gemeente op

den duur schaden zou. Het Timoreesche gehoor is een vier- tot vijfhonderd

zielen groot, het Maleische ongeveer twintig. 

Daarom regelde ik ’s morgens Timoreesche dienst en ’s avonds Maleische; moge

daaraan de hand gehouden worden.

12. Ofoe. Werd geopend omstreeks 1916. Daar werd het zaad des Evangelie’s

gestrooid door een zekeren Inlandsch leeraar Ohello. Jammer genoeg ging deze

de menschen voor in het gebruik van duistere middelen, zoodat een zekere

Maoeboi, vroeger pembantoe agama, nu nog daarvan gebruik maakt, te samen

met zijn eigen Timoreesche duistere middelen. Deze Maoeboi werd tijdens mijn

voorganger tot pembantoe agama aangesteld. Hij maakte echter op mij van den

aanvang af een ongustigen indruk. Hij maakte vele ruzies en eindelijk kwamen

er zonden als dronkenschap en hartstochtelijk dobbelen aan het licht. Op grond

van een en ander stelde ik hem voor tot ontslag, hetgeen verleend werd.

Er zijn na dien tijd andere goeroe’s geweest, als bijv. Inlandsch leeraar M. Sine,

na hem Toelalessy, toen Moeli, vervangen door Giri, vervolgens L. Fai als

Inlandsch leeraar, die er ziek werd en aan de gevolgen dier ziekte overleed.

Tenslotte tegenwoordig D.A. Eloeama, die Z. Doepe verving.

Deze vele wisselingen zijn mede gevolg van de omstandigheid, dat Moeli en

Giri wegens ernstige perkara’s gedegradeerd en overgeplaatst moesten worden,

en Z. Doepe wegens ongeschiktheid teruggesteld.

Toch heeft deze gemeente op mij altijd een zeer onbevredigenden indruk

gemaakt. Twee jaar geleden kwam iemand van Baboein, die in ziekte een
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gezicht had gekregen, naar Ofoe mij om den doop vragen. Hij bracht zijn le’oe’s

in de kerk en is intusschen gedoopt.

Er bestaan hier oude veeten tusschen Noeban en Taék, waarop ik hier niet verder

kan ingaan wegens gebrek aan tijd. Moge Gods Geest een grondige verandering

in deze gemeente teweegbrengen.

13. Se’i. Werd geopend begin 1929. De oude temoekoen van Se’i had mij reeds

eenige jaren om opening van een school gevraagd. In 1927 begon ik de bespre-

kingen, in 1928 werd de school met goeroewoning enz. gebouwd. In 1929 werd

daar op voorstel van den waarnemer Hulpprediker V. Alphen goeroe Giri

geplaatst. Van deze kwamen later allerlei zonden aan het licht, nl. toen hij als

vervanger van Moeli te Ofoe geplaatst werd.

Toen werd te Se’i de jonge Timoreesche Inlandsch leeraar J. Oèmatan geplaatst,

die waarlijk leeft uit het geloof in Jezus Christus. Door zijn prediking werden

aanvankelijk een twintigtal menschen getrokken tot het Evangelie, waaronder

Lucas Saboe, nu een frissche, spontane jonge christen. Zijn overgang tot het

christendom hangt samen met de voosheid van het heidendom, dat hem in

allerlei opzichten teleurstelde. Na zijn overgang tot het christenheid schonk de

Heer op zijn vurig gebed het eerste kind.

Deze christenen hebben veel onderdrukking te lijden gehad van den temoekoen

Pene-Zuid. Nochtans zijn zij trouw gebleven. In verslagen schreef ik reeds

daarover.460

Het laatste verblijdende bericht is dat de temoekoen van Noenoe Namat met de

zijnen zijn le’oe’s heeft uitgeleverd. De aanleiding daartoe heeft zich als volgt

toegedragen:

Zijn vrouw werd zeer ernstig ziek, alle in de omgeving wonende en bekende

tooverdokters werden te baat genomen, doch tevergeefs. Een zoontje van den

temoekoen dat te Se’i op school gaat, zag met vrees en leed het lijden zijner

moeder en sprak toen: “Als dit lijden van God den Heer des hemels is, zullen

alle tooverdokters er niets aan kunnen doen. Ik heb al zoo dikwijls gezegd, dat

jullie moet gaan tot den Heer des hemels en Zijn Zoon Jezus Christus, maar

jullie wilt niet luisteren. En toch al jullie aanroepen der geesten is vergeefs”.

Dit kindergetuigenis maakte diepen indruk. De temoekoen ging naar den goeroe

en vroeg hem te komen. Deze ging met Lucas Saboena; toen zij aankwamen zag

deze hoe slecht de vrouw van den temoekoen eraan toe was en deelde dit den

goeroe mede. De temoekoen vroeg den goeroe te bidden. Deze zeide echter:

“Zou ik, waar de duisternis en de geesten beslag leggen op deze vrouw, de zaak

des lichts mengen met de duisternis en de aanroeping der geesten paren aan de

aanroeping van God den Vader in Jezus Christus? Dat kan niet! Ik zal terug-

gaan!” 

460 Zie bijv. document 90.

290



Doch de temoekoen weerhield hem dringend en antwoordde: “Bid met mijn

vrouw, hetzij God haar tot zich neme of haar voor mij behoude, bid met haar.

En ik zal mijn le’oe’s uitleveren, niet meer offeren en niet meer de geesten

aanroepen”.

Ernstig vroeg de goeroe hem: “Zul je dat heusch doen?” En de temoekoen

hernam: “Ik beloof het!”

Toen bad de goeroe met haar en van die stonde trad de beterschap in. Drie maal

keerde de goeroe terug op achtereenvolgende dagen. Na den derden maal kon

zij opzitten en zelf eten. Deze genezing heeft diepen indruk gemaakt; de

temoekoen leverde zijn le’oe’s uit!

Wanneer niet, als in de Handelingen, God medewerkt met teekenen en wonde-

ren, dan komt er van ons werk niet veel terecht, maar indien Hij medewrocht

dan zal het zijn als in de dagen van den profeet: Indien Gods Geest werkt, wie

zal het keeren?

14. Kolbano. Werd geopend omstreeks 1915. Hier werkte eerst Jesaja Ngefak,

daarna J. Nalley. Beiden beteekenden voor het gemeentewerk weinig. J. Nalley

was een goede schoolkracht, hij kwam in 1928 bij het Gouvernementsonderwijs.

Later werkte hier Inlandsch leeraar L. Fai. Tijdens zijn werkzaamheid kwam er

groei in de gemeente. Door de moeilijke omstandigheden in de gemeente Ofoe

moest L. Fai daarheen overgeplaatst worden en werd te Kolbano S. Ully

geplaatst.

De verdere groei der gemeente werd zeer tegengewerkt door den temoekoen

Pene Zuid, die in deze actie gesteund werd door den Radja Amanoeban. Na het

ontslag van S. Ully is hier de jonge Timoreesche goeroe C. Maoeboi als onge-

subsidieerde goeroe aangesteld.

Wegens de indruk die de behandeling der perintah aloes kwestie maakte,461

meende de nieuw aangestelde temoekoen, een heiden, vrij baan te hebben voor

zijn animositeit tegen school en gemeente, zoodat de school gesloten moest

worden.

Toch geven wij den moed niet op, al ben ik niet zeker of Maoeboi de geschikte

kracht is voor dit werk, te meer omdat zijn njora een vreemd type is. Beiden

sprak ik in Mei l.l. ernstig toe. God geven uitkomst voor de christenen.

15. Koeanfatoe. Werd geopend omstreeks 1918. In het begin werkte hier F.

Tomodok, die ik later als een raar heer heb leeren kennen. Hij werd vervangen

door D. Kia, een stil en ernstig man, die wel niet overliep van ijver, maar door

zijn levenswandel een rustig getuigenis des Evangelies gaf. Toch kwam er

weinig beweging in het hem omringende heidendom. Eerst in 1931 begon daarin

verandering te komen.

461 Zie boven pagina 255.
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Door den ouden Noeban van Basmoeti, die in een gesprek over het tweede

gebod, waarbij ik toelichtte dat de geestendienst daarin werd aangeduid als

vijandschap tegen God, werd aangegrepen en gebracht tot uitlevering van zijn

le’oe’s, welk voorbeeld anderen ertoe bracht dat ook te doen. Door een droom

van de menschen te Kapan, die enkele malen mij te Kapan bezochten en mij hun

familiegeschiedenis vertelden. In dien droom werden zij vermaand hun le’oe’s

naar het bedehuis te Koeanfatoe te brengen en zich te laten doopen. Het voorige

jaar ontving een honderdtal hunner den doop aldaar.

Er is daar een verandering gaande. Wel kan niemand vooruit zeggen wanneer

verdere overgangen hun beslag zullen krijgen. Immers Ali Noeban, temoekoen

Basmoeti, zeide mij in 1924 reeds te Pene, dat hij christen wilde worden.

Onlangs heeft hij tegen den goeroe gezegd zich in 1936 te willen laten doopen.

Maar “de mensch wikt, God beschikt”; die vroeger niet wilden zijn door Gods

Geest aangeraakt en nu reeds gedoopt; doch de menschelijke wil op zichzelf is

een onberekenbare basis. De beslissing valt wanneer Gods Geest overmocht

heeft. De huidige goeroe S. Pella is een flinke goeroe en zijn vrouw een prettige,

meewerkende njora.

16. Oi Pliki. Werd geopend omstreeks 1919. Het eerst werkte hier A. Nggebo.

Deze heeft mishandeling en overspel daar bedreven en werd ontslagen. Zooals

dit hier veelvuldig voorkwam, deelde hij de menschen die bij hem ter kerk

kwamen mee niet naar den nieuwen goeroe te gaan. Die moest zijn eigen

menschen zelf maar zoeken.

Van den volgenden goeroe’s noem ik alleen Amalo, die helaas om familieom-

standigheden ontslag vroeg. En dan het laatst N. Falo. Deze bracht de gemeente

hier tot eenige bloei; er worden een 150 zielen gedoopt, vele oudsten leverden

hun le’oe’s uit. Helaas vroeg hij ook, om zijn njora, overplaatsing.

Van den tegenwoordigen goeroe vernam ik nu onlangs minder fraaie berichten

omtrent Falo. Aan hem, nl. E. Lasa, werd opgedragen op te schrijven wat hij

aangaande een en ander vernomen had en dat te zenden met de zegslieden als

getuigen.

Intusschen ging de school achteruit, dit in de eerste plaats door de perintah-aloes

kwestie, ten gevolge waarvan de hoofden den goeroe elke medewerking weiger-

den. Maar helaas is Lasa ook min of meer aan den minder ijverigen kant. Ook

hier moeten nog vele moeilijkheden overwonnen worden.

17. Soé. Werd geopend in 1926. Toen wij in 1922 kwamen stond er in Soé één

huis, het oude ingenieurshuis. Verder niets. De militairen waren pas van Soé

verplaatst en een eenvoudige bebak tangsi was voor hen te Soé gezet. Soé werd

toen eens in de veertien dagen vanuit Kapan bezocht. In 1923 werd het militair

te Soé opgeheven en veldpolitie te Soé gestationeerd. Tot 1926 werd Soé

geregeld vanuit Kapan bezocht.
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In dat jaar werd Soé weer militaire post. Aangezien er toen een vrij belangrijk

aantal christenen kwam, werd het noodig daar een Inlandsch leeraar te plaatsen

voor de Maleische gemeente. Echter is Soé nooit een Timoreesch milieu

geweest, en er kwamen dan ook zelden Timoreezen ter kerk; die dan niets

verstonden, aangezien Inlandsch leeraar Siahainenia geen Timoreesch kende.

Er zijn ook in de omgeving bijna geen Timoreesche kampongs. Tot op den

huidigen dag bestaat de gemeente voornamelijk uit christenen van anderen

landaard, sedert in 1933 het militair weer werd opgeheven en vervangen door

veldpolitie ging het zielental der christenen te Soé sterk achteruit. Wel bestaan

er een kampong Rote en een kampong Savoe, maar de Inlandsch leeraar zelf

geeft geen andere Timoreesche kampongs op. De eenige Timoreesche kampong,

die de Inlandsch leeraar opgeeft is Oè Foenoe. Voor den arbeid onder de

Timoreezen is als Oetoesan Indjil D. Kia aangesteld, maar de Timoreesche

kerkgangers komen voornamelijk van Oèhala, een zijtak van de gemeente

Kapan, voornamelijk familie van de christenen te Bi Naoes. In dit opzicht is Soé

te vergelijken met Niki-Niki. Toen Niki-Niki werd opgeheven als Bestuurspost,

was het met de christelijke gemeente gedaan. Dat zou in Soé zooveel te meer

het geval zijn; immers Niki-Niki is wel een Timoreesch bevolkingsmilieu en

zelfs daar ontstond na de Maleische gemeente geen christengroep uit de oor-

spronkelijke bevolking, hoeveel te meer zal dat in Soé het geval zijn, waar Soé

in het geheel geen Timoreesch bevolkingsmilieu is, en de hoofden daar alleen

op rapatdagen vertoeven. Het is dan ook zoo dat het in Soé met de Timoreesche

niet wil. In de Maleische gemeente is een kleine kern van trouwe christenen; het

gemiddeld aantal kerkgangers per Zondag bedraagt tusschen de 70 en tachtig

zielen, maar niet van hen gaat de huidige actie tot standplaatsverlegging uit. Die

wordt onder de inheemschen voornamelijk gepousseerd door den veemanteri

Lanoe en cipier Welkis, beiden Roteneezen, die vele heidensche hoofden, die

niets voor het christendom voelen, hebben opgewarmd, zonder dat de bewerkten

zelf eenige notie hebben van de portée dezer zaak. De geest waaruit zij leven

en handelen is juist tegenovergesteld aan die van het Evangelie en vormt ook

op Rote zelf een groote verhindering voor de verdere doorwerking van het

Evangelie.

Het is jammer dat ik de laatste twee jaren door de waarneming niet kon komen

tot uitvoering van een klein werkplan voor Soé, maar dit betreft dan alleen de

behartiging van enkele belangen eener groep van Maleische klein-ambtenarij,

bij wie de godsdienstige interesse secundair en – zij het dan ook beperkte –

cultuurdoelstellingen primair zijn. M.a.w. niet zendingsbelangstelling is bij hen

aanwezig, maar een zeker gevoel van “standing”, hetwelk zij willen doen gelden

als een soort recht-hebben op de aanwezigheid van een pandita. Een weldenken-

de goeroe van Timoreeschen landaard uit Amrassie, die van deze dingen door

menschen van Soé op de hoogte is, zeide mij spontaan: “Mijnheer, als U van

Kapan wordt weggenomen, dan zal de schade daardoor aan het werk, dat vanuit
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Kapan is gegroeid, nooit weer goed gemaakt kunnen worden. De menschen op

Soé weten niet wat ze doen”.

Deze man verstaat de innerlijke situatie en zijn spontaan getuigenis trof mij diep.

De Inlandsch leeraar te Soé, een Savoenees, voelt weinig voor het werk in de

landstaal. Voor de Maleische gemeente is hij tamelijk wel geschikt. Zijn positie

is moeilijk omdat hij moet oproeien tegen een sterken stroom van wereldzin.

Vroeger waren er eenige goede kerkeraadsleden, o.a. de Heer Toelis, een

Menadoneesch sergeant. Maar tegenwoordig na de wisseling, ontbreekt aan

Adoe de steun van geestelijk gerijpte kerkeraadsleden. De nieuwe kerkeraadsle-

den zijn nog niet officieel aangesteld, d.w.z. hebben nog geen besluit en zijn ook

nog niet in hun ambt bevestigd.

18. Benloetoe. Werd geopend in April 1933. Deze plaats werd eerst vanuit

Koeatnana bewerkt. In 1932 begon de missie daar in te dringen; zij gaf aan een

jonge man, Neno Eloe of ook Neno Tali zich noemend, een soort aanstelling als

goeroe. Over deze kwestie handelde ik reeds.  Na een eenigszins moeilijke462

correspondentie werd na een onderhoud van pastoor Pessers en mij met den

toenmaligen A.R. die aanstelling ingetrokken.

Toch ging Neno Eloe door met zijn actie; aanvankelijk bracht hij een dertien

menschen tot den pastoor. Door zijn slecht gedrag, maar meer nog door goddelij-

ke leiding in genezing en droomen hebben verschillende zijner volgelingen hem

verlaten.

De Timorees R. Kefi, die hier werkt, doet zijn best. Er begint zich reeds een

gemeente te vormen. In 1934 doopte ik er ongeveer een 120 zielen en in Mei

ll. ruim 30. Helaas heeft Neno Eloe een ongunstigen invloed op den ouden

temoekoen Benloetoe. Doch God is machtig om ook hier verder de gemeente

van Jezus Christus te doen groeien.

Destijds heeft de missie willen doen gelden het argument, dat de Timoreezen

van Benloetoe oorspronkelijk menschen van Oè Koesi zijn, dus uit het missiege-

bied. Doch dit argument is gepareerd met de volgende bewijsvoering. De

menschen van Benloetoe verlieten reeds een vijfentwintig jaar geleden Oè Koesi.

Zij waren toen nog allen heidenen. Gedurende vijfentwintig jaren heeft dan ook

de missie er niet over gedacht om deze menschen te zoeken. Het is dan ook nu

niet meer gewenscht, waar een Protestantsch goeroe met zegen onder hen arbeidt

en deze Roomsche man van verdacht allooi verwarring sticht.

Eenige maanden geleden kwam Neno Eloe driekwart dronken onzen goeroe

uitdagen tot een tweegevecht. De uitslag zou een bewijs leveren omtrent de

kracht en de waarheid van den godsdienst des overwinnaars. Deze voorstelling

ging gelukkig niet door! De goeroe die hier werkt heeft nog veel leiding noodig;

nochtans wordt zijn arbeid gezegend. 

462 Zie document 102.
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19. Kot-Olin. Werd geopend 1 Januari 1933. Voordat hier een goeroe kwam,

bezocht ik deze plaats tweemaal ter voorbereiding. De temoekoen besar, een oud

adathoofd, vroeg dringend om een school. Ook beloofde hij Zondags naar de

Evangelieprediking te komen luisteren.

Het eerst werkte hier K. Noeban, een Timorees, die wel zijn best deed maar

godsdienstig nog niet opgeklaard was. Eén van die typen, die schoolonderwijs

(hij volgde de cursus O.v.B. te Koepang) in een niet verlaten heidenschen

levensbodem opnam. Hij overleed in Februari ll. vrij plotseling, naar het

volksgeloof aan de gevolgen van hekserij. Eerst drie dagen na zijn overlijden

kreeg ik bericht.

In zijn plaats werd F. Falo daar tewerkgesteld, vroeger werkzaam te Kapan. Hij

is een zeer toegewijd Evangelist en zijn vrouw werkt met hem mede. Zij kennen

een gebedsleven dat hier bijna uitzonderlijk genoemd kan worden. Er komt

nieuwe belangstelling voor het Evangelie.

20. Noele. Werd geopend in October 1934. Ook hier trachtte de missie zich in

te dringen. Een Timorees Loe’an Selan leidde een twintigtal menschen vrij

geregeld naar den pastoor, wanneer deze te Soé kwam. Zoodra mij dit ter oore

kwam, ging ik er eenige malen heen.

In een onderhoud, waarin ik het beeld van de z.g. Mnoekè, d.i. een braakliggen-

de tuin waarop een bepaald iemand recht heeft, gebruikte, overtuigde ik Loe’an

dat hij en de zijnen behoorden tot den “braakliggenden tuin” van de Indische

Kerk.

T.z.t. deelde Loe’an mij mede, dat hij mijn woorden aan den pastoor had

overgebracht en dat Z.W.E. daarop niets had geantwoord, hetgeen hem over-

tuigd had dat mijn woorden waar zijn. Doch vertelde hij toen: “Ik heb ge-

droomd; in mijn droom zag ik een toean met een baard en één zonder baard.

Over den uitleg van dien droom nadenkend, dacht ik zoo, U hebt geen baard,

de pastoor heeft een baard, dus moet ik beiden volgen!” 

Even dacht ik na, toen hernam ik: “De droom is wel waar, maar zijn uitleg is

onjuist. Kijk eens, vroeger was hier van de Indische Kerk een pandita met een

lange baard (de Heer Krayer v. Aalst), daarna ben ik gekomen, zonder baard.

En dus die twee pandita’s zijn van dezelfde Kerk en de beteekenis van den

droom is, dat je één kerk moet volgen!”

Hij was overtuigd en inwendig gnuifde ik over deze vinding. Hij en de zijnen

volgen trouw de diensten en kennen reeds de Tien Geboden en het Onze Vader

in het Timoreesch. Het is een aardig groepje menschen en vooral Loe’an is een

mystiek, visionair aangelegd man, in wien een diep verlangen naar God leeft.

In Juli ll. ging ik met hem mee naar een der dorpen om daar de offerpaal van één

hunner uit den grond te halen en te verbranden. Toen doopte ik hier ook ruim

dertig zielen, waaronder Loe’an, die nu Abraham heet. Zij waren gelukkig nog

niet door den pastoor gedoopt. Ook deze goeroe hier, de Timorees S. Koene,
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heeft nog veel leiding noodig. Hij heeft vroeger bij het Leger des Heils op Java

gewerkt en heeft een soort getuigenis van opleiding aldaar. Deze plaats kan de

voedingsbodem van een belangrijke en groote gemeente worden.

21. To’i. Werd geopend in 1913. Vanaf 1913 tot 1931 was hier een Roteneesche

goeroe werkzaam, J. Kolloh. Deze was, wat ik eerst na jaren arbeiden hier

merkte, geheel heidensch ingesteld. Eens leeraarde hij dat een christen mocht

offeren, want Abraham offerde ook, als hij maar alleen aan God, den Heer des

hemels offerde en niet aan de geesten.

Hij werd tot O.v.B. te Pene gedegradeerd en daar heeft hij een gemeente leeren

kennen, die losgemaakt is van het heidendom, al haar le’oe’s heeft uitgeleverd.

Er begint nu iets in hem te veranderen.

Nu is er werkzaam een jonge Timorees, N. Nenobais, afkomstig uit Pene, met

zijn vrouw eveneens vandaar. Zij zijn getuigen des Evangelies en wekken de

menschen tot nieuw geloof. En dan is het merkwaardig te zien, hoe als in den

apostolischen tijd God medewerkt, door teekenen en wonderen, droomgezichten

en verschijningen, die de Timoreezen wijzen op Jezus Christus en Zijn Evange-

lie. Een jonge Christen, Bartholomeus Lakaapoe, kan in deze gemeente, mits

goed geleid, nog goede hulpdiensten verrichten.

22. Oi Oeki. Werd geopend omstreeks 1916. Er ligt hier vlakbij het kerkschool-

huis een graf, kenbaar aan de steenhoop; dat graf is van njora Adam, de vrouw

van den goeroe, die hier het eerst arbeidde.  Zij was een aardige goeroe-vrouw,463

die van harte deelnam aan den gemeente-arbeid. Tijdens een zwangerschap

overleed zij; de goeroe geloofde tengevolge van hekserij; voorzover ik het zie,

had zij een nieraandoening, kon niet nalaten veel pedis (specerijen) te gebruiken

en raakte in een comatische toestand, waarin zij overleed.

Er ontstond een gemeente, die leeft tusschen duisternis en licht, die wel offerpa-

len wegdeed maar geen andere le’oe’s uitleverde. Een kern van ruim honderd

trouwe kerkgangers is iederen Zondag aanwezig.

Een bekend mafefa, Isak Tomonob, werd christen. Hij is nu geheel blind, doch

blijft trouw ter kerk komen. Een leerling van hem, Thomas Nenomataoes, is ook

een bekend woordvoerder  en kenner van adatritueel. Deze man zou opgeleid464

moeten worden in het Timoreesch en dan van grooten zegen kunnen zijn. Voor

Timoreesche taalstudie kan hij nog belangrijke diensten bewijzen.

Onlangs kwam een andere mafefa uit die streek plotseling hier te Kapan; hij

wilde christen worden en heet Taé Misa. Van hem nam ik destijds een Timo-

reesch rythmisch gegeven betreffende de omzwervingen der stam op. 

De gemeente breidt zich langzaam uit. Gedurende de laatst drie jaren werkte hier

B. Sa’oe, Inlandsch leeraar van Timoreesche origine. Hij doet volgens mijn

463 Dat was oetoesan Indjil J. Adam.
464 = mafefa.
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laatste bevindingen in 1934 wel zijn best. Hij is verleden jaar ook getrouwd met

een meisje uit de streek, van de familie van den fettor Sahan.

23. Noenkolo. Werd geopend omstreeks 1925. Noenkolo is de residentie van

den Radja Amanatoen.  Deze radja gaf reeds enkele malen het voornemen te465

kennen christen te willen worden. Maar hij is zeer gebonden aan wijntje en

Trijntje. Het eerst werkte hier J. Ngefak, daarna P. They (zie Bidjeli), toen M.

Parinoesa. In de dagen van dezen laatste begon er een verandering in Noenkolo.

Helaas moest Parinoesa wegens een vrouwenperkara, waarop zware mishande-

ling volgde (hij joeg zijn Timoreesche bijzit uit huis en toen zij niet wilde, gaf

hij haar een paranghouw over het gelaat), ontslagen worden.

Na hem kwam Inlandsch leeraar M. Sapulete, die hier goed werk verrichtte. De

Timoreezen hier hebben een geheel eigen type; misschien zijn zij afkomstig van

Ceram. In de volkszang komt het motief van een prauw, die schipbreuk leed,

voor, een landing en een ontvangen worden door de oorspronkelijke bevolking. 

De gemeentezang in de landstaal ging hier tijdens Inlandsch leeraar M. Sapulete

goed vooruit. Zijn njora zingt goed en hielp voortreffelijk bij de vorming van

een groot Timoreesch koor. Wegens bijzondere moeilijkheden, die zich voord-

eden (iemand van de familie van den radja ondergroef de wand van de goeroe-

woning en pleegde diefstal), vroeg deze Inlandsch leeraar overplaatsing.

Zijn vervanger J. Boelak, een stovilist, die wegens een vrouwenperkara van de

lijst der candidaat-Inlandsch leeraars is afgevoerd,  is niet zoo muzikaal als zijn466

voorganger. Hij werkt overigens ijverig en heeft een goede hulp aan den

pembantoe agama Pieter Selan.

In het begin is er een harde strijd gestreden tegen het heidendom, iets ervan is

ook in de gemeente in den laatsten tijd weer bovengekomen. Een christen is

“toeak-kijker” geworden; hij laat de menschen schuld belijden, dan betalen en

kijkt vervolgens in een bamboe koker-dop gevuld met toeak. Daaruit leest hij

dan de ziekte af, of de steler van verdwenen karbouwen enz. 

24. Manoefoei. Werd geopend in 1917. Daar werkt vanaf de opening tot heden

dezelfde goeroe, nl. J. Lai. Ook hier is een njoragraf. Zijn vrouw overleed in

1931, den 6den Juli wegens een kind dat niet geboren kon worden, vermoedelijk

een dwarsligging, want zij had reeds vele kinderen ter wereld gebracht. Dit

overlijden van een moeder van een groot gezin greep mij destijds zeer aan.

De bevolking van deze streek is zeer moeilijk, diefstal en moord komen vrij veel

voor. Het is dan ook zeer te waardeeren, dat Lai zoo langen tijd trouw heeft

volgehouden. Het vorige jaar herdacht hij zijn vijfentwintigjarig jubileum; toen

465 Genaamd Kola Banoe Naik.
466 Boelak werd in 1935 als Inlands leraar aangesteld. Hij bleef werkzaam te Kapan.

“Notulen 1935”, 6.
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heb ik hem in mijn kwaliteit van Wn. Voorzitter een waardeerend schrijven

overhandigd en een gratificatie uit het Evangelisatiefonds Kapan gegeven.

Door droomen en gebedsgenezingen hebben de eerste overgangen plaatsgehad.

In 1923 vroeg de vader van den vroegeren fettor Seki Nokas om den doop; toen

raadde ik hem aan eerst het onderwijs te volgen, aangezien hij nog niets wist van

het Evangelie en wat dit Evangelie van ons vraagt. In September d.a.v. kwam

ik terug, toen bleek dat de man zich teruggetrokken had omdat zijn oogst mislukt

was en hij daarin de toorn der geesten zag over zijn voornemen om christen te

worden. Hij en vooral zijn zoon leefden als beesten. Het is maar gelukkig dat

zij niet gedoopt zijn. De zoon werd afgezet wegens wangedrag.

Nu is tot fettor aangesteld een zoon van Soleman Nokas, pembantoe agama der

gemeente Manoefoei, een zeer geacht adat-kenner en groot mafefa; dezen jongen

hebben wij vroeger twee jaar in huis gehad als pleegzoon. Door al de drukte der

waarneming heb ik deze jongeman, die nog veel leiding noodig heeft, uit het oog

verloren. Wij bidden dat de Heer hem bewaren mogen te midden der velerlei

verzoekingen, waarin hij thans als jonge fettor leeft. De radja spoorde hem reeds

aan tot het nemen van meerdere vrouwen; voor zoover ik weet heeft hij tot nu

toe geweigerd.

Lai heeft om overplaatsing gevraagd, hetgeen ik wel jammer vind, maar om zijn

ouden vader, die op het eiland Rote woont, wil hij gaarne daar geplaatst worden.

Psalmen, gezangen en gebed in eigen taal leven in deze gemeente; het vorige

jaar werden er voor het eerst lidmaten bevestigd en het Avondmaal gehouden.

De belijdenis dezer jonge menschen doet zien hoe groot de verandering is door

het Evangelie in hun leven gebracht. Drank en dobbelzonden moeten hier in het

bijzonder bestreden worden.

25. Poet’ain. Werd geopend in 1918. Ook hier werkt nog dezelfde goeroe sedert

1918, nl. E. Hukum, een Ambonnees. In 1923 begonnen de eerste overgangen

evenals te Manoefoei. Ook hier droomervaringen en genezingen, die de men-

schen ertoe brachten christen te worden. Sedert 1923 is hier ieder jaar de doop

bediend aan een honderdtal zielen. Goeroe Hukum is een uitmuntende kracht

en zijn vrouw een zeer goede njora, die haar man prachtig steunt in zijn

gemeente-arbeid. Vele le’oe’s zijn uitgeleverd, wonderbare ervaringen van Gods

liefde en trouw hebben de menschen hier met blijdschap en ontroering vervuld.

De laatste paar jaren stagneert de uitbreiding; Hukum verlangt om zijn kinderen

zeer naar overplaatsing in de buurt van Makassar. Om zijn bijzondere verdien-

sten werd over hem aan het Kerkbestuur geschreven om hem te laten bijstudee-

ren en dan examen te laten doen voor Inlandsch leeraar. Door de waarneming

kon ik geen tijd vinden voor extra lessen aan Hukum, ook gaf Hukum er den

voorkeur aan te Poet’ain te blijven, totdat er een Stovil geopend zou worden.

Zoo komt het dat aan de plannen voor Hukum nog geen uitvoering gegeven kon
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worden. Hij is begaafd genoeg om bij te studeeren en zou een zeer goed In-

landsch leeraar kunnen worden.

Ook van hem, eveneens van Lai, zijn dikwijls paarden gestolen. Zij hebben veel

moeilijkheden verdragen in dienst van het Evangelie. Hoe moeilijk de streek

daar is, moge blijken uit het volgende voorval in Augustus 1928 op mijn laatste

dienstreis door Amanatoen voor eerste verlof. Toen had ’s nachts op ongeveer

30 m. afstand van het bivac waarin ik sliep te middernacht een overval plaats

van een Timorees met uitgetrokken zwaard, die christenen bij een vuur onder

een waringinboom fluisterend zich onderhoudend, wilde aanvallen. Gelukkig

bemerkten zij den besluiper bijtijds en gebeurden er toen geen ongelukken. Toen

zij opsprongen ging de aanrander er vandoor. 

Deze beide goeroe’s zijn dan ook meerdere malen wonderbaar bewaard door

Gods bijzondere bescherming. Ook hier moeten vooral drank- en dobbelzonden

bestreden worden.

26. Lotas. Werd geopend omstreeks 1919. Daar heeft tot 1928 S. Kedoh

gewerkt, die geen gemeente heeft kunnen vormen. Pas tijdens Eloeama ontstond

in 1931 het eerste begin eener gemeente. Wel werden enkele le’oe’s uitgeleverd,

maar de spontaniteit van geloof en getuigenis heb ik hier nog niet kunnen

ontdekken. Tegenwoordig werken hier Th. Tamelan en een helper-Oetoesan

Indjil, S. Hala. Aangezien deze plaats in een zeer moeilijke streek ligt, is het

goed dat deze twee menschen hier samen werken; de bevolking is hier zeer diep

gezonken. Dronkenschap en moord komen niet zelden voor. Dat is het ergste

in de omgeving van Lobos, 10 km. van Lotas verwijderd, welke post in 1930

opgeheven moest worden. Veel moorden zijn daar gepleegd onder de auspiciën

van den thans gestorven fettor Faini Nenometan. Deze werd in 1933 door een

karbouw gehoornd en stierf een vreeselijken dood, naar men vast gelooft een

Godsoodeel. Vele dezer moorden zijn nooit aan het licht gekomen. De weg

Lotas-Lobos via Bokong werd door niemand bereisd, alleen door den Hulppredi-

ker Kapan, totdat de post Lobos opgeheven werd. Het is daar een woeste,

eenzame streek. Te Bokong huizen vele ongure typen, de bevolking is er zeer

schichtig. Het Bestuur heeft er zeer vele moeilijkheden.

Aangezien hier de afdeeling Kapan grenst aan het missiegebied, zou het zeer

goed zijn de post Lobos weer te openen. Maar daartoe is een ervaren en toege-

wijd goeroe noodig, die zijn man staat. De tegenwoordige fettor Toetoe Neno-

metan is een aartsleugenaar, reeds eenmaal verbannen wegens paardendiefstal.

En dus is hier een bijzondere persoonlijkheid noodig, wil het werk hier goed

aangevat worden. We hebben uit die streek een tijd een jongen in huis gehad,

Jacob Saé. Maar helaas het ging niet met hem. We hopen t.z.t. een geschikte

kracht voor deze plaats te vinden.

Aangaande de verhouding tot de radja’s hangt veel in dezen af van den B.B.

ambtenaar. De drie radja’s hier, nl. van Molo, Amanoeban en Amanatoen, zijn
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alle drie onbetrouwbaar. De vorige Controleur wist dat; de tegenwoordige niet

en daaruit is veel misverstand en zijn nog veel meer moeilijkheden ontstaan.

Vooral de pas aangestelde radja Molo, een Sonba’i telg, is een man vol listen

en leugen. Trouwens de voorvaderen zijn volgens de volksverhalen nog veel

erger geweest dan hij. Goed beschouwd heeft met de verheffing van dezen radja

het B.B. zich zelf grooten hoon aangedaan of laten aandoen door raadslieden,

waarvan de onbetrouwbaarheid niet werd doorzien. Men heeft daarmee een zeer

listig spel gespeeld zonder dat het B.B. zich daarvan bewust was. Door de

verheffing wordt de Evangelisatie in het Molosche zeer sterk gehandicapt;

immers het heidensch geloof in de Sobai-nitoe (geesten) is door deze verheffing

uitermate versterkt en de nieuwe radja doet alles om het geloof der duisternis

te versterken en uit te buiten. Voor hij werd aangesteld, heb ik op het gevaar

daarvan gewezen. En reeds, terwijl zijn radja-schap nauwelijks een jaar geduurd

heeft, zijn er teekenen te over dat zijn verheffing tot radja een betreurenswaardi-

ge blunder is. Hier heeft een groep in de inheemsche ambtenarij een invloed

uitgeoefend, die naar het mij voorkomt zonder meer bedenkelijk is.

De radja Amanoeban heeft pas een zeer ernstige perkara achter den rug; naar

verluid zou hij worden afgezet.

Nochtans, er is een verandering gaande, en God kan de harten leiden als water-

beken. Wij vertrouwen bovenal op de werking zijns Heiligen Geestes, die

ondanks alle tegenwerking Gods woord zijn loop doet hebben en door wiens

macht de harten van vorst en volk, groot en klein, worden geleid als waterbeken.

Het is noodig om in Bele tusschen Niki-Niki en Kot-Olin zoo spoedig mogelijk

een nieuwe post te openen. Reeds drie maal bezocht ik die kampong; aanvanke-

lijk vroeg de temoekoen besar (groote temoekoen) om opening eener school

aldaar. Toen ik echter het vorige jaar daar weer kwam, meende hij dat de

Companie ertegen was om scholen te openen, dat had hij vernomen van den

radja Amanoeban. Dit stond in verband met de onzalige perintah-aloes kwestie,

die zich hier voordeed en door den radja verkeerd is begrepen.

Hij is echter nu tot de ontdekking gekomen dat hij zich vergist heeft en is reeds

begonnen met het verzamelen van materiaal voor een goeroewoning. Er is hier

een goede arbeidsmogelijkheid, doch voorloopig, gezien het gebrek aan geld,

kan Bele vanuit Kot-Olin twee maal per maand bezocht worden. Zoodra blijkt

dat de belangstelling voor het Evangelie er toeneemt, kan dan een goede

oplossing voor de opening dezer post gezocht worden in het komende jaar.
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1937

109. Jet Middelkoop aan tante Anne Middelkoop, Baoen, dinsdag 9 november

1937

– – – 

We reisden via Basel, Genève naar Marseille, waar we op de boot stapten. We

hadden een voorspoedige zeereis, maar één dag zware deining en dus haast niet

zeeziek. De Roode Zee was heel warm, een goed voorproefje van Indië. Want

we kwamen juist in de warmste tijd op Java aan.

We moesten 4 weken op een boot naar Timor wachten. Dat was een tegenvaller.

Eerst bleven we een week op Batavia, waar Piet allerlei had af te doen met de

heeren van Kerkbestuur en Departement van O. en E. Toen zijn we naar Soeka-

boemi gegaan. Dat ligt wat hooger en is veel koeler.

Daar hebben we heel gezellig 10 dagen gelogeerd bij Zendeling Arps  en467

hebben daar iets gezien van het werk onder Mohammedanen, wat nog veel

moeilijker is en veel meer geduld en uithoudingsvermogen vraagt dan dat onder

heidenen. Toen weer terug naar Batavia en vandaar naar Soerabaja, waar wij al

onze meubelen kochten in 3 dagen en zoo 2 Sept. op de boot naar Timor konden

stappen, waar we 10 Sept. aankwamen. We werden afgehaald door de aanwezige

collega‘s, allen oude bekenden. De predikant was ons nog nieuw maar daar

hadden we reeds aan boord mee kennis gemaakt. Het is een sympathieke

jongeman. Zijn vrouw is een dochter van onze oude huisdokter in Scheveningen,

Dr. C. Oorthuys. Dus dat was nog wel een oude bekende.  468

De moeilijkheid was, dat onze standplaats nog niet was vastgesteld en er nergens

een huis voor ons was. Wel werd in beginsel goedgevonden, dat Piet weer op

Kapan zou gaan zitten, onze oude standplaats, maar ook dat huis was niet te

betrekken in zijn tegenwoordige toestand. ’t Zag er vreeselijk uit. Daar zaten

we dus met al onze kisten, koffers en meubelen! Er bleef niets anders over dan

de boel maar tijdelijk op te slaan en eerst maar eens een poosje op Soé te gaan

logeeren bij de collega’s. Soé is de tegenwoordige standplaats van de hulppredi-

ker van Zuid Midden Timor, ons vroegere ressort.

Nu, daar zijn we 5 weken geweest, maar in dien tijd is er geen beslissing

gekomen van het Kerkbestuur noch toestemming voor reparatie van de woning

op Kapan.

Nu zitten we tijdelijk op een andere plaats, n.l. in Baoen, een andere landstreek,

waarvan het dialect wat verschilt met dat van Midden Timor. Piet is nu ijverig

467 B.J. Arps; 1898-1962; zendeling namens het NZV in West-Java; 1926 te Tjiandjoer 1933
te Soekaboemi; 1942 geïnterneerd; 1946-1948 verlof; 1948-1956 te Bandoeng.

468 Die predikant was G.P.H. Locher. Hij was getrouwd met J.W.E. Locher-Oorthuys. Zie:
Locher-Scholten, “Twintigers”.
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aan de bestudeering van taal en adat hier bezig, om straks vergelijkingen te

kunnen maken en tot een taaleenheid te komen met het oog op de Bijbelverta-

ling. Hij is inmiddels begonnen met het Evangelie van Lukas, maar ’t is natuur-

lijk niet iets, dat zoo maar klaar is. Het begin is er in ieder geval. Nu hopen we

1 Dec. naar Kapan te kunnen gaan in een tijdelijke woning. We blijven daar dan

tot er antwoord is van Batavia en onze oude woning is orde gemaakt is.

We zijn hier nu en pension in het eenige hotelletje dat hier is. Het heeft een mooi

uitzicht op zee en ligt ook wat hoog, dus niet zoo ontzettend warm. Nu, straks

gaan we weer heelemaal naar de kou, Kapan ligt nog tweemaal zoo hoog als

deze plaats.

We hebben onze Timoreesche pleegdochter bij ons, die juist 6 jaar geworden

is.  U herinnert zich misschien nog wel, dat we die als doodzwakke zuigeling469

bij ons gekregen hebben. Vader en moeder zijn nu beiden gestorven, de vader

tijdens ons verlof. Ze maakt het gelukkig tegenwoordig goed. We hopen dat zij

de haar overgeërfde kwaal (t.b.c.) nog overgroeit. Het is een gezellig vroolijk

ding, vol fantasie, die zich uitstekend weet te vermaken.

Van Herman krijgen wij goede berichten. Hij maakt het ook op school goed en

schijnt ook in zijn nieuw tehuis het best naar zijn zin te hebben. Hij schrijft ons

trouw elke week. Nu met de luchtpost is een brief in ongeveer 10 dagen over.

Dat maakt, dat we veel meer met elkaar kunnen meeleven. – – – 

110. Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, vrijdag 10 december

1937

– – – 

We hebben hier sedert onze aankomst telkens mooie momenten beleefd. Zoo

kwam een heiden naar ons toe hier in het huis, waar we tijdelijk wonen. Dit is

door de kerk aan een vacantiekolonie verkocht, maar wij kunnen er dus tot Nov.

volgend jaar in blijven en vertrouwen, dat tegen dien tijd het oude huis geheel

zal hersteld zijn. Welnu, die heiden zag me naar buiten komen en zei: “He, aoe

toean aoe toean nèm ante bale” = “Mijn heer, mijn heer, is op zijn plaats geko-

men”. De Aloreesche toekang, die bezig was voor ons uit de planken onzer leege

kratten een keukentafel in elkaar te flansen, zei: “Je zegt nu wel ‘mijn heer’ maar

je volgt nog niet één van hart de zaak des lichts”. Daarop schudde de man zijn

hoofd en zei toch nog eens: “aoe toean aoe toean”. Nu, toen kwam Dolly naar

buiten en hij herinnerde zich nog, dat ze als baby bij ons gekomen was. Ja toen

ontspon zich het gesprek over Gods redding en noodigde ik den ouden man uit

met andere oudsten te komen praten. Immers God riep hen allen. Toen ik

daarover door sprak, parelde het zweet hem op het voorhoofd; dat heb ik al meer

beleefd bij Timoreezen op zulke momenten. Het is of die boodschap, wanneer

469 Genaamd Dolly (of Dollie).
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deze hun gedachten gevangen voert, een zekere benauwenis te weeg brengt. En

ik geloof, dat dit nawerkt. 

Vanmorgen kwam de stiefmoeder van Dolly en vertelde ons van de ziekte en

het overlijden van de vader van Dolly. Een algemeene zwakte toestand is

ontstaan na een droomgezicht, waarin hij iemand zag komen, die tot hem zeide:

“Ik zal op den vierden dag (Donderdag) komen en je adem wegnemen, maar je

zult geen pijn lijden!” Toen is hij ziek geworden en na veertien dagen overleden.

En hij heeft gezegd tijdens zijn ziekte: “Als mijnheer en mevrouw terugkomen

wil ik gaarne dat mijn andere kind ook bij hen komt als kameraadje voor Dolly”. 

Het is zoo jammer, dat hij geen hulp gezocht heeft, niemand heeft verteld van

zijn droom dan alleen zijn vrouw en haar verbood hulp te gaan zoeken bij goeroe

of dokter. Dan denk je: Zou hij het ons hebben laten weten, indien wij er

geweest waren? Maar hoe dan ook, hij is rustig heengegaan. Overigens een

nieuwe aanwijzing hoe een droom wordt opgevat als een onherroepelijke

aankondiging en beslissing van hooger hand. Is dit nu “fatum” geloof? Wat mij

betreft, ik ben geneigd daarop ja te zeggen. Moge het Evangelie hier verlossend

doorwerken. Wat is het iets wonderbaars daarover natuurlijk met de menschen

hier te kunnen praten, dat zij zich daarover uiten tegenover ons als hunner één.

– – – 

Zondag ll. hield ik dienst in de kampong der melaatschen. Wat is het aantal daar

wegens verschillende D.V.G. regelen teruggeloopen. Een melaatsche man

(echtgenoot) mag zijn vrouw, die niet melaatsch is, niet bij zich houden, luidt

de nieuwe regel. Gevolg: man en vrouw loopen samen weg en keeren naar hun

kampong terug, waar de lepralijder een besmettingsgevaar voor de heele

omgeving blijft vormen. Maar, zegt de D.V.G., dan moeten ze maar wegloopen.

Intusschen blijft dan de puzzle onopgelost, want om de moeilijkheid van een

lepralijder temidden der kamponggemeenschap te coupeeren, wordt de besmette-

lijkheid door de “geleerden” in twijfel getrokken. In dit opzicht zijn thans de

meeningen zeer verdeeld, ofschoon de praktijk en de geschiedenis zeer sterk in

de richting van besmettelijkheid wijzen.  – – – 470

470 Op straffe van intrekking van alle subsidie wilde de inspecteur van de DVG te Makassar,
dr. H. de Rook, alle melaatsendorpen, waar een lepralijder met zijn onbesmette gezinsle-
den verbleef en een zo normaal mogelijk leven leidde, veranderen in leprozerieën. Dit
waren veel strengere en duurdere inrichtingen, waar alleen lepralijders mochten verblij-
ven, hun niet-besmette gezinsleden niet. In 1939 werd dit beleid weer teruggedraaid, toen
de overtuiging had postgevat dat lepra niet besmettelijk was, of hoogstens voor kleine
kinderen, en dat lepralijders in hun eigen dorpen of in melaatsendorpen konden blijven
wonen en poliklinische behandeling volstond. De instelling te Kalabahi (Alor) was een
strenge leprozerie bestemd voor 40 patiënten en was gebouwd in 1939/1940 in de plaats
van een vroegere melaatsenkampong. Locher, “Nota”, 26-28. 
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1938

111. Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, Kapan, donderdag 17

februari 1938

– – – 

Is bij jullie alles wel? Hier is alles goed; alleen de laatste dagen was ik een beetje

in de lappenmand. Wij hebben hier allerlei mogelijkheden. Doen soms ook

ontdekkingen. Zoo hebben wij hier op de kliniek een man, die door een hond

een stuk uit zijn been was gebeten. Hij kwam met een leelijk opgezet been. Na

een poos ging het beter en zoo nu en dan praatte ik met den ouden man. Gedach-

tig aan een vroeger geval uit die kampong, vertelde ik hem, hoe eenige jaren

geleden vandaar een man was gekomen dien een karbouw door zijn arm heen

had geboord (gestooten met zijn hoorn). Nadat hij twee maanden bij ons geweest

was, ging hij genezen heen. Nog een paar maal kwam hij in de kerk en verdween

toen. Plotseling hoorde ik dat hij overleden was. In de kampong teruggekeerd,

liet hij zich z.g. “koud” maken, d.w.z. een tooverdokter had gezegd, de invloed

van den pandita is warm = gevaarlijk, dus moeten wij je koud maken. Kort

daarna was hij ziek geworden en overleden. “Kijk”, zei ik den ouden man, “dat

is de leugen van de duisternis. Immers die man was hier genezen van een

gevaarlijke wond; die wond was, zooals jullie zeggen, ‘zeer warm’ = zeer

gevaarlijk. Toen hij beter was geworden en hij door de liefde van Jezus Christus

was ‘koud gemaakt’ = gezond geworden, toen keerde de duisternis dat om en

zei de priester in de kampong dat hij die kennelijk ‘koud gemaakt’ was, ‘warm’

= ziek was. Indien nu de Heer des hemels iemand kracht geeft en de priester

noemt dat ‘hitte’ en de genezene noemt dat ook ‘hitte’, dan begaat hij een groote

zonde”.

“Mijnheer”, zei de oude man getroffen, “die man was een zwager van me en ik

weet er alles van. En de temoekoen heeft me al over willen halen om mij ‘koud’

te laten maken, doch ik wil niet, ik wil den weg des lichts volgen”. Binnenkort

hoop ik met den goeroe in Kwelle’oe te gaan praten met de oudsten en het

dorpshoofd, waarvan deze man afkomstig is. Dat is een mooi aanknopingspunt.

– – – 
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112. Piet Middelkoop aan Henk de Zwart, Kapan, vrijdag 4 maart 1938

– – – 

Vanmorgen zijn we den heelen morgen druk bezig geweest. Eerst een stuk van

de handleiding in het Timoreesch voor de invoering van de Globaalmethode.471

Deze is heel mooi, maar moet goed worden behandeld met de goeroe’s, aan-

gezien deze heel nieuwe paedagogische denkbeelden inhoudt. Toch heb ik de

blijde overtuiging, dat als de goeroe’s het snappen, zij en de kinderen er enthou-

siast over zullen zijn. Dan zal het schoolgaan voor de kinderen niet langer een

straf wezen. – – – 

113. Piet Middelkoop, Overzicht der werkzaamheden van 1 januari tot 1 juli

1938, Kapan, ultimo juni 1938

Gedurende deze periode kregen enkele dingen genoemd in het vorige overzicht

hun beslag, nl. een bewerking van de globaalmethode voor het Timoreesche

spraakgebied.  Aangezien met de omstandigheid gerekend moest worden, dat472

vele der goeroe’s geen geboren Timoreezen zijn en menigeen niet in de landstaal

thuis is, werd naast de Timoreesche versie der handleiding, die ik zelf in het

Timoreesch bewerkte, ook een Maleische weergave daarvan gegeven. Deze werd

door een Timorees in het Maleisch vertaald, zoodat daarin tevens een controle

is gelegen, of de Timoreesche bewerking door mij gemaakt begrijpelijk is.

Voorts werd de 1  drukproef van het O.T. leesboek  gecorrigeerd, nadat dee 473

inhoud daarvan is doorgenomen door drie Timoreezen, nl. T. Benoefinit en A.

Naiola, beiden Inl. leeraars, en Frans Falo, een zeer verdienstelijk Oetoesan

Indjil, die om gezondheidsredenen, naar ik hoop tijdelijk, geen dienst kan doen;

van hun opmerkingen maakte ik dankbaar gebruik. Ten gevolge van mijn

dienstreis van 2-25 Mei door Fatoele’oe en Amfoan, bleef helaas die drukproef,

welke kort na 2 Mei hier aankwam, langer liggen dan ik gewild had, geheel

tegen mijn wensch in. Na mijn terugkeer is dadelijk een aanvang met de correc-

tie gemaakt en binnenkort verwacht ik den tweeden drukproef. Er wordt inmid-

dels gecorrespondeerd over de opname van platen.

471 De Globaalmethode was een leescursus, die was ontstaan in de jaren twintig van de 20ste

eeuw onder invloed van de Gestaltpsychologie. Men ging er van uit dat het geheel voor
kinderen waardevoller was dan de delen en dat de gehele tekst als basis moest dienen
voor het leesonderwijs. Analyse en synthese ontstonden spontaan of werden later aange-
boden. Middelkoop vervaardigde deze methode op verzoek van het Departement van
Onderwijs en Eredienst. Doch wegens de te hoge kosten is het nooit tot een uitgave ge-
komen. Locher, “Nota”, 22.

472 Zie voetnoot 471.
473 Lasi Soel Aknino Oenoe (1938).
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Ook kreeg ik in Juni ll. de drukproef van Timoreesche teksten over het Sonba’i

geslacht door mij verzameld, welke naar ik vermoed in het volgende nummer

van het tijdschrift van K.B.G. zullen verschijnen.474

Verder kwam ik gereed met de bewerking en annotatie van de Amarasische

teksten van prof. Jonker,  welke ik bereids inzond en waarvan prof. Drewes475 476

mij berichtte, dat het in de bedoeling ligt die in een aparte verhandeling uit te

geven.477

Voorts hoop ik – in dit verband even verder handelend over de teksten van

wijlen prof. Jonker – nog in dit jaar naar Baoemata te kunnen gaan om een tekst

van daar afkomstig te bespreken en een grondige bewerking daarvan voor te

bereiden, hetgeen ook in het belang is van een verstaan der locale verschillen

en van den samenhang der verschillende bevolkingsgroepen.

Met de vertaling van het Lukas Evangelie en de handelingen kwam ik gereed,

intusschen ben ik begonnen om het Lukas Evangelie met een kern van trouwe

christenen te bespreken. Daarbij bleek soms, hoe grillig het karakter van een taal

is. In het Kerstverhaal werd in het Timoreesch gebruikt voor “gewikkeld in” =

“anamoe”; nu is “amoe” parallelwoord van “tainoes” en hoorde ik ook voor

kinderen in de spreektaal enkele malen: “anamoe” zeggen, doelende op het

omslaan van een doek. Toch verzette het taalgevoel der menschen zich tegen

“anamoe” en vond men in dit verband beter “tainoes”, omdat “amoe” gedachte-

associaties wekt met het inwikkelen van lijken, hetgeen “tainoes” niet doet.

Een ander voorbeeld uit het Kerstverhaal is het vroeger hier door de goeroe’s

veel gebruikte “in bife benoe” voor ondertrouwde vrouw (verloofde), hetgeen

ik reeds aangevoeld had, dat het niet klopte en waarvan bij de besprekingen

bleek, dat het “vriendin” in den ongunstigen zin beteekent. Het doelt op vrij

huwelijksverkeer van jonge menschen, die het stilletjes met elkaar houden en

waarvan heel niet zeker is of zij met elkaar zullen trouwen. Wij kwamen dan

ook tot de vertaling: de vrouw, waaraan hij zijn hart gebonden heeft, d.w.z. een

474 Middelkoop, “Iets over Sonba’i”.
475 Johann Christoph Gerhard Jonker (1857-1919); Middelkoop, “Amarasisch-Timoreesche

teksten”; Piet Middelkoop aan Henk en Dien de Zwart, 20/1/1938.
476 G.W.J. Drewes; 1899-1992. In 1925 te Leiden gepromoveerd op een dissertatie getiteld

Drie Javaansche Goeroe’s; hun leven, onderricht en messiasprediking. Deze goeroes
waren verkondigers van de ratu adil (vorstin der gerechtigheid) en behoorden tot de
Sufistische beweging van de islam. Hij publiceerde nadien over de islam in Indonesië en
Pakistan. Sinds 1925 was hij werkzaam bij het Bureau van de [Waarnemend] Adviseur
voor Inlandsche Zaken; 1926 werkzaam bij het Kantoor voor de Volkslectuur, sinds 1931
als directeur; 1935 hoogleraar Rechtshogeschool Djakarta; daarnaast o.m. bestuurslid
Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en redacteur van
het Tijdschrift en de Verhandelingen van dat genootschap; na repatriëring (1938) hoogle-
raar in Leiden en voor een korte periode aan de Universitas Indonesia (1946-1947); 1970
gepensioneerd. Teeuw, “In Memoriam G.W.J. Drewes”.

477 Middelkoop, “Amarasisch-Timoreesche teksten”.
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man heeft dan openlijk geschenken aan de ouders zijner vrouw gegeven en men

is het samen eens, dat zij zullen trouwen.

Deze besprekingen zijn ook voor mij leerzaam en een bron van vreugde. Hoe

zeer het Evangelie in eigen taal de dingen ineens om zoo te zeggen “levens-

groot” den menschen voor oogen stelt, kwam aan den dag toen ik de woorden

van Luk. 6: 30 las en besprak. “Maar meneer”, zeiden de menschen, “dat is

onmogelijk, dat kan niet. Stel U voor, we hebben wat aan een ander geleend en

hij kan ons dat best teruggeven. Maar hij zoekt allerlei uitvluchten en stuurt ons

met een kluitje in ’t riet. Moeten we dat dan zoo maar accepteeren?” Ofschoon

ik hen uitlegde, dat de Heiland hier uitgaat van de gedachte dat we geven of

leenen aan menschen die niets hebben om terug te betalen, konden zij toch daar

niet goed inkomen. Je kon aanvoelen, dat het uitleenen van iets hier een heel

andere basis heeft dan de Heiland stelt, maar het is zoo mooi om dat in spontane

reactie en open gesprek ineens voor je te zien als een tastbare werkelijkheid,

waarbij de menschen zelf voelen: het Evangelie van Jezus Christus wil ons tot

andere menschen maken, immers leeren te leenen en geven aan menschen, die

werkelijk niets hebben om terug te geven.

In dit halfjaar werd ik op verzoek van den Inl. leeraar Kapan  ingeschakeld in478

den gemeente-arbeid, zoodat ik beurtelings in de melaatschenkampong en andere

kampongs mede dienst hield en daarbij meermalen vruchtbare gesprekken had. 

Onlangs bij een begrafenis aanwezig zijnde, werd mij in een gesprek opnieuw

duidelijk, hoe onopgeklaard de gedachten der menschen soms zijn in verhouding

tot Gods wil en Gods liefde. Er is hier een familie Kamlasi, waarvan de ouders

ongeveer ruim dertig jaar geleden een twist hebben gehad. De oorzaak dezer

twist was gelegen in een tragisch gebeuren. Eenigen tijd daarvoor had de

pokziekte gewoed in die omgeving en hun eerste kind was ook ernstig ziek. Hij

was onrustig, stond telkens op, ging naar buiten en wierp dan met hetgeen

binnen zijn bereik kwam. Daarom sloot de moeder hem op in een soort blok.

Waar echter ook alle andere huisgenooten doodziek waren van de pokken en

niemand naar het kind in het blok kon omzien, stierf het daar. Eenige maanden

later, nadat allen hersteld waren, kregen de beide ouders oneenigheid hierover

en de vader maakte zich zoo driftig dat hij met de hartvormige punt van een

pisang bloemtros naar zijn vrouw gooide, die in verwachting was. Dit voorwerp

trof haar op de kwetsbare plaats en er volgde een miskraam op. Nu meent de

familie, dat er dientengevolge een soort van vloek op de later geboren kinderen

rust, aangezien er in de laatste vijf jaar reeds drie daarvan overleden en anderen

lijdend zijn.

Echter deed zich bij dit sterfgeval nog een bijzondere omstandigheid voor. De

oude vader was een jaar of drie geleden ziek geworden en had gezegd: “Vouw

het regenscherm van de zaak des lichts boven mijn hoofd open!” Hij heeft zich

toen naar zijn christelijke familieleden in casu naar het huis van zijn nu in Juni

478 Dat was M. Sapulete. Deze stond te Kapan sedert 1935. “Notulen 1935”, 6.
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ll. overleden dochter laten brengen. Daar kwam ook de goeroe M. Sapulete en

er ontspon zich een gesprek, waarbij de oude man van harte den weg van den

Heer Jezus bleek te willen volgen. En beterschap trad daarop in boven aller

verwachting.

Plotseling kwam de nog in leven zijnde tweede zoon, een heiden, met woede

eischen dat zijn vader zou terugkeeren naar zijn dorp. Niemand durfde dien

woedenden zoon te weerstaan en hij en de zijnen namen hem met geweld mee.

In hun dorp aangekomen hield de zoon twee takken langs elkaar (zijn vader

werd achter hem aan geleid) en voor de deur staande trok hij die beide takken

van elkaar, terwijl hij riep: “Ik werp het licht weg en keer terug in de duisternis”.

Daarna wierp hij die takken weg, deed de deur van zijn huis open en ging binnen

gevolgd door zijn vader.

Daarop werd de oude man opnieuw ziek. Van de andere christelijke familieleden

durfde niemand te gaan, maar de dochter (bij wier begrafenis ik nu aanwezig

was) had gezegd: “Hoe dan ook, ik ga naar mijn vader”. 

Terwijl we nu zaten na te praten en een aantal mannen bezig was de groeve met

aarde te vullen, zeide eensklaps een oudere vrouw: “Ja, ja, ik heb wel gedacht,

dat het verkeerd zou gaan. Toen de oude Kamlasi ziek was, huiverde ik om

erheen te gaan, want hij liet zich weer opnemen in het heidendom en overtrad

het gebod Gods”. 

Mij trof hoe ook de Temoekoen scheen te denken, dat zijn vrouw niet had

moeten gaan. Dit alles vindt zijn grond in de huivering voor den toorn Gods. En

opeens flitste mij door het hoofd het woord van Paulus, dat we van nature

kinderen des toorns zijn.  En hier bestond dit besef van een macht des toorns,479

die over de familie Kamlasi ligt.

Maar het meest tragische vond ik, dat de dochter die haar vader in zijn ziekte

en aan zijn sterfbed had opgezocht, nu door anderen werd beschouwd als

slachtoffer van Gods toorn, terwijl de liefde van het kinderhart de vrees, waarvan

anderen hadden gesproken, had overwonnen. Daarom wees ik erop hoe de

overledene in liefde had gehandeld, en vervolgde ik: “Indien iemand zich door

een innerlijken drang van Gods wege verhinderd voelt zich ergens heen te

begeven, hij of zij kan dien drang volgen; maar een dochter, die zich door de

liefde tot haar vader gedrongen voelt hem op te zoeken tijdens zijn ziekte en aan

zijn sterfbed, zal dientengevolge niet als straf daarvoor moeten sterven”. De

moeilijkheid zit voor mijn besef hierin, dat sommigen door “de vreeze des

Heeren” in den zin van huivering voor het irrationeele, in het boek van R. Otto

ontvouwd,  zich lieten weerhouden om tot den ouden man te gaan en men niet480

kan zeggen: dat was verkeerd. Maar nog veel minder verkeerd was het van de

dochter, dat bij haar de liefde de vrees overwon. 

479 Ef. 5: 6.
480 Otto, Das Heilige.
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Wie hier fout handelde, was de zoon, die zijn oude vader met geweld terugbracht

naar de spheer der duisternis. Ondanks dat had die oude vader met een Maleisch

N.T. in zijn hand in zijn laatste stonde zijn dochter bezworen niet tot het

heidendom terug te keeren.

Voor het komende half jaar staat het volgende op het programma:

1. Vertaling Marcus Evangelie en aanvang der vertaling van het Mattheus

Evangelie; verdere bespreking van Lukas en Handelingen.

2. Uitwerking der gegevens het vorig jaar Oct. in Amarasi opgenomen en die

door mij op mijn laatste reis van 2-25 Mei in Tjamplong verzameld,

waardoor ik een geheel nieuwen kijk kreeg op de verhouding van verschil-

lende hoofden tot elkander en zwerftochten van sommige stammen of

stamdeelen, welke nog uit andere streken nader aangevuld dienen te

worden, o.a. ook in Kefamnanoe.

3. Bewerking tekst Baoemata en enkele andere teksten door prof. Jonker

verzameld.481

4. Uitwerken van gegevens omtrent koppensnellen c.a. op Timor, waarom-

trent reeds materiaal verzameld werd.

5. Ontwerp van een grammaticale schets van het Timoreesch  en begin van482

aanleg van een Timoreesch-Hollandsch woordenboek, eventueel later aan

te vullen met Hollandsch-Timoreesch.

6. Bewerking van ritueele rythmische gegevens ter herdenking van overlede-

nen  en in aansluiting daaraan verdere ontwikkeling van een christelijk483

ritueel op het stramien van het oude rythme.

Ofschoon het niet waarschijnlijk is, dat ik dit programma in het komende half

jaar geheel zal kunnen afwerken, heb ik het toch opgesteld omdat daarin wordt

uitgestippeld de lijn, waarlangs mijn werkzaamheden zich in de naaste toekomst

zullen bewegen.

Ook hoop ik zoo mogelijk nog twee reizen te kunnen maken, behalve een kort

verblijf in Baoemata, nl. een reis door Amanatoen en een deel van Amanoeban

ter bespreking van geselecteerde gedeelten van Lucas en Handelingen. En nog

een reis door Amarasi ter nadere bestudeering van taal en adat aldaar.

Tenslotte voeg ik hier nog bij een kort verslag van de voren genoemde reis door

Fatoele’oe en Amfoan.484

481 Middelkoop, “Amarasisch-Timoreesche teksten”.
482 Middelkoop, “Proeve”.
483 Middelkoop, “Studie”.
484 Deze landschappen behoorden tot de onderafdeling West-Midden-Timor, afdeling

Noord-Midden-Timor (hulppredikersafdeling Tjamplong) en grensden in het oosten aan
Molo.
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Reisverslag 2-25 Mei

Fatoe Oni beteekent: honing steen. Vlakbij deze plaats is een aan één zijde steile

rots, begroeid met bosch, waar de bijen zich gaarne nestelen. Er zijn meerdere

plaatsen, die Fatoe Oni heeten, o.a. een vlak bij Kaoeniki om dezelfde reden.

Het is jammer, dat ik den Temoekoen Boifala daar niet trof, hij moest tegen-

woordig zijn bij een geschil tusschen Bakibait en Nai Mela. Gelukkig kwam hij

den volgenden dag.

Een boom met de menschen hier bevestigde een vroegeren indruk, dat het hier

gesproken Timoreesch in hoofdzaak overeenkomt met het in M. Timor overal

gangbare. Bij navraag bleek voorts, dat deze groep menschen oorspronkelijk

afkomstig is van Beboki en in verband met verdenking ten onrechte van een

diefstal zijn weggetrokken eerst naar Bidjeli en vandaar naar Koepang. Toen zijn

ze teruggekeerd en hebben zich in Fatoe Oni gevestigd. Dit kwam aan het licht

door een vraag naar een familieverhouding, nl. een huwelijk van een man

afkomstig uit Otè Ba bij Koepang, die trouwde met een vrouw van Fatoe Oni.

Het typische is, dat deze vrouw afkomstig was van Timaoe. Een zekere Baki

Konbaik snelde de kop van een man van Fatoe Oni, die Nai Soean heette. Deze

kop bracht hij naar Timaoe en daarop is van Fatoe Oni het initiatief genomen

om deze zaak bij wijze van geschil te regelen. Daarop heeft Timaoe een vrouw

gegeven om den verslagene weer “op te richten” of “te doen opstaan”. Het

merkwaardige is dat deze vrouw, die oorspronkelijk Bi Sonè Lilo heette, werd

vernoemd tot Bi Soèn Soean en dus de naam van den gesnelden man kreeg.

Den volgenden dag kwam de temoekoen terug, opgewonden over het geschil,

dat hij mede zou hebben moeten oplossen. De zaak was niet tot een goed einde

gekomen, omdat de radja Molo, Sonba’i, zich gesteld had aan den kant van Nai

Mela, die aan Bakibait grond heeft ontroofd. Zelf schijnt de radja een steenhoop

midden in een rivierbed te hebben opgestapeld ter vaststelling van den nieuwen

grens. Het gekke van ’t geval is, dat de rivier deze grensscheiding zoodra het

even behoorlijk regent, meeneemt. Enfin, op de een of andere wijze zal er toch

wel een eind aan komen.

Het Oetoesan Indjil gezin hier, J. Kaboe met zijn vrouw, beiden Timoreezen,

doen hier zeer goed werk, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden.

Den 4den Mei vertrokken van Fatoe Oni naar Oè Poera, via Fatoe Kona. In

Fatoe Kona een aardig gesprek gehad met den Amarasischen goeroe Moeni en

zijn vrouw. Ofschoon zij in een ander gebied werken, leven zij geheel mee met

den toestand der gemeenten in Amarasi en betreuren het dat over ’t algemeen

de gebondenheid aan de duisternis daar nog zoo sterk is. Het spreekt van zelf

dat we door ons verblijf gedurende 7 weken in Amarasi allerlei aanknopingspun-

ten hadden.

Onderweg gingen we ook aan bij den fettor Tefnai, waar we den Inl. leeraar

Naiola ontmoetten, op weg naar Soé. Deze Fettor heeft meer hart voor het
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Evangelie dan gewoonlijk het geval is. Naiola maakte de fijne opmerking, dat

de Oetoesan Indjil te Leloboko meer zegen op zijn werk had dan hij; het was

met een zucht, dat hij dit constateerde. Over dit probleem had hij nagedacht, en

zijn conclusie was dat zegen op den arbeid niet afhankelijk is van opleiding.

Deze vraag heeft in zooverre een wijdere strekking, dat een eenvoudig opgeleide

Timoreesche Oetoesan Indjil naar het schijnt meer in contact is gebleven met

de volksziel en de gevoelsstijl van het volk. Dit viel mij ook op bij den Oetoesan

Indjil van Fatoe Oni, Kaboe, die zoo gevat pantoens beantwoordde en zoodoen-

de reacties wekte die nawerken.

In Oè Poera ontmoetten we slechts enkele menschen; het is een middelpunt van

heidendom. ’s Avonds kwam een jonge man, Anton Tamelan, die zeer veel weet

van de zwerftochten van Sonba’i en de met hem verbonden groepen. Hij deed

hier en daar een greep, maar zeide dat hij eerst nog eens erover denken wilde

of hij zijn geheimen wilde prijsgeven. Hieruit blijkt, hoe dit besef van een zeker

geheim karakter dezer kennis een moeilijkheid oplevert te meer omdat deze

jongeman, ofschoon gedoopt, overal als mnane optreedt en op allerlei wijzen

de menschen imponeert ten bate van zich zelf.

Tijdens ons gesprek, dat tot middernacht duurde, gaf de reeds genoemde

Oetoesan Indjil Kaboe enkele malen zeer gevat antwoord op pantoens van deze

zooeven getypeerde jongeman, die zichzelf onoverwinnelijk achtte en op deze

wijze tot eenige beperkende bescheidenheid werd genoopt.

Den volgenden morgen hielden wij met den hier werkenden Oetoesan Indjil

Liman een bidstond; hij heeft het moeilijk. Gelukkig heeft hij hulp aan enkele

christenen van Nifoe in ’t landschap Molo afkomstig. Deze zijn door Lioel

Sanam en de zijnen verdacht van hekserij (alaoet) en zijn toen hierheen terugge-

keerd, omdat hun grootvader oorspronkelijk uit deze streek afkomstig is. Deze

jonge menschen zijn actieve christenen en één hunner helpt den goeroe als

pembantoe agama.

Na den bidstond zijn we vertrokken naar Taèmaman. Taèmaman is ook vol van

Sonba’i vereering en toch is hier de situatie anders, minder gesloten. Er waren

hier verscheidene oudsten en ik nam hier allerlei verhalen op over Sonba’i en

degenen die Sonba’i hier ontvangen hebben. Het is nl. gewoonte dat Sonba’i het

feit negeert, dat Timor bewoond was vóór hij kwam. Het is hier niet de plaats

om verband te leggen tusschen gegevens, die ik in Amanatoen kreeg en wat ik

hier en elders hoorde, maar het is een feit van belang om op deze omstandighe-

den de nadruk te leggen. Zoo bleek o.a. dat de oorspronkelijke bewoners van

Fatoe Kaoenik, Esau Smaoe en Laoemè zijn teruggetrokken voor Sonba’i toen

dit geslacht van Koepang eerst naar Bi Manoe (aan de rivier Termanoe) en later

vandaar naar Kaoeniki trok.

Het Timoreesch in Taèmaman heeft een inslag van Amfoan, wat betreft de

slotmedeklinker g en dikwijls een i i.p.v. een stomme e uitgang. Dit is te

verklaren uit de omstandigheid dat enkele dorpen uit den omtrek, als bijv. Oè
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ni Neno, door menschen uit Amfoan afkomstig bewoond zijn. Overigens is het

in Fatoele’oe gesproken Timoreesch gelijk aan het in Midden Timor gangbare,

een enkele uitzondering daargelaten; zoo zegt men hier: namèka - doen zwijgen,

troosten, waar men elders namèla zegt. Het is intusschen zoo, dat in Molo

namèka naast namèla voorkomt en omgekeerd.

De goeroe in Taèmaman is een Timorees van Amarasi, die hier zijn best doet,

maar ook duchtig de moeilijkheden der Sonba’i vereering ondervindt. We

hielden samen dienst. Hij sprak over Mozes en de uittocht  op boeiende wijze485

en daarna ik over Jes. 55: 13. De afgezette temoekoen van Taèmaman, een

Sonba’i telg, was wel verrast mij na elf jaar weer te zien, maar hij kwam helaas

niet in den dienst.

Zaterdag naar Noeattaoes vertrokken. Enkele oudsten en jongeren hier kenden

mij nog en verwelkomden mij vroolijk. Ook hier nam ik allerlei gegevens op,

o.a. de ritueele sprake bij het oprichten van een nieuw huis en voorts het verhaal

van een kwestie tusschen Sain Bahail en Ek Soean, de een van het Molosche,

de andere van Fatoe Oni, Toea Poekan.

Maandagavond kwam hier een temoekoen met enkele menschen voor den dag

met vragen. Ze hadden dezelfde moeilijkheden als destijds de menschen van

Pene.  Wanneer ze nl. een herdenkingsmaal voor overledenen bijwoonden,486

deden zich ziektegevallen voor. Sommigen waren daardoor weer geheel terugge-

trokken naar het heidendom, anderen voeden de beklemming gedurende zoo’n

maaltijd en al hetgeen daaraan vastzit, zoodat ze geen vrijmoedigheid hadden

om over het Evangelie te spreken. Welnu, we boomden daarover door en ik

vertelde hoe in Pene deze kwestie is opgelost. Daar bestond destijds een gewel-

dige spanning, omdat de christenen het groote herdenkingsmaal, dat door een

oud heidensch man, een vroegere koppensneller, zou gehouden worden, niet

wilden bijwonen. Tenslotte werd een oplossing gevonden, nl. deze:

De christenen zouden dienen aan de tafel der heidenen, maar daar niet aanzitten,

omdat alles wat daar gegeten wordt, vooraf aan de geesten is gewijd. De

heidenen zouden de dieren, die door de christenen geslacht worden, niet opne-

men in het aantal offerdieren. Dit opnemen in het aantal offerdieren geschiedt

als volgt: in een sirih pinang mandje worden een aantal steentjes of pinangvruch-

ten gelegd, gelijk aan het aantal dieren dat aan de geest van den overledene

gewijd zal worden. Daarna wordt dit mandje onder een aanroeping der geesten

aan hen opgedragen. De oude heiden stemde er mee in dat het aantal dieren dat

de christenen zouden slachten, niet in het aantal steentjes of pinangvruchten in

het boven aangeduide sirih mandje zou worden. Verder aten de christenen aan

een aparte tafel, de tafel van het schoone vleesch en het schoone eten. Daar werd

eerst gebeden en gezongen en daarna op christelijke wijze de heengegane aan

Gods Vaderhoede opgedragen.

485 I.e. de uittocht uit Egypte, beschreven in het boek Exodus.
486 Zie document 99.
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Deze oplossing is in Pene tot grooten zegen geworden. De christenen van

Noeattaoes, het waren er ongeveer een tiental, die met deze moeilijkheden zaten,

gingen van harte erop in. En zij wilden erop aan sturen om deze richting ook hier

in te slaan.

Dinsdagmorgen naar Mosoe vertrokken, we waren gedwongen te wachten tot

de regen ophield, zoodat we eerst om tien uur konden vertrekken. In Mosoe

wachtten ons de gemeente en de oudsten. Het is duidelijk dat de goeroe hier

veranderd is. Hij werkt met groote toewijding en zijn vroegere houding van

onwil is verdwenen. Hij doet zijn best voor de landstaal en drukt zich daarin

duidelijk uit voor zijn gehoor; dit merkte ik op in den dienst, dien we den

volgenden dag hielden.

Tot diep in den nacht zaten we hier te boomen over den oorsprong van den stam

Benoe, die volgens het stamreciet afkomstig is uit het Oosten, van Kioem bi

Timo en Lila bi Timo, maar later ten deele is uitgezworven te samen met Sonba’i

en Fo’an. Er is mij hier en überhaupt op deze reis veel meer licht opgegaan over

de nomadentijd op Timor, waarbij echter in het oog dient gehouden dat er een

oorspronkelijke bevolking is geweest, waarmee de trekkers zich hebben ver-

maagschapt. De vorsten en hoofden zijn veelal van vreemden oorsprong en zijn

geneigd de oorspronkelijke bewoners in hun verhalen te negeeren. De stammen

die hier wonen zijn uit Oè Koesi afkomstig, stonden onder Portugeesch bevel

en zijn in verband met een geschil weggetrokken. Aanvankelijk zijn zij achter-

volgd door de Portugeezen. Naar ik hoop zullen de op deze reis verzamelde

originali met vertaling en toelichting voor druk kunnen worden bewerkt. Voor

de kennis ook van het rythmische Timoreesch heb ik er veel van geleerd. Met

het oog op het regenrisico nam ik ditmaal mijn fonograaf voor opnamen niet

mee, hetgeen maar goed is ook, want we hebben ons deel aan regen en modder

gekregen.

Donderdag 12 Mei vertrokken naar Lelogama. Tot mijn verwondering had de

Inl. leeraar hier niet gerekend op het houden van een dienst. In het huis van den

Fettor hebben we den volgenden morgen zitten boomen en hij vertelde mij het

verhaal van de vlucht van Taèbenoe naar Koepang en al hetgeen daaraan vastzit.

Voorts gaf een andere oude man aanvullingen op het verhaal van Mosoe. ’s

Middags opende de Inl. leeraar den dienst en sprak de gemeente toe over een

woord van Paulus in Handelingen 21: 13b: ik ben bereid niet alleen gebonden

te worden maar ook te sterven voor den naam des Heeren Jezus Christus. Daarna

sprak ik over Jes. 55: 13. 

Zaterdag 14 Mei naar Leloboko. We vonden hier aardig contact met den goeroe,

een Timorees, en de gemeente. Deze goeroe vertelde mij hoe hij Adam = Nai

Afoe noemde en Hawa Bi Bnapaf. Dit is zeer origineel en Nai Afoe = aard-man

klopt goed; alleen Bi Bnapaf beteekent rib en de oorspronkelijke beteekenis van

Hawa in het Hebreeuws wijst in de richting van de levende. Daarom is Bi Honi

voor Eva beter, omdat honi zoowel leven beteekent, als de verbaalstam is van
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baren, zoodat Bi Honi verre den voorkeur verdient boven Bi Bnapaf. Bij de a.s.

correctie van het O.T. bijb. leesboek zal ik dus Adam en Hawa vervangen door

Nai Afoe en Bi Honi.

Zondagmorgen hadden we een goeden dienst, waarin de goeroe sprak over Ruth

en Naomi, over Uw God is mijn God, uw volk mijn volk,  en ik over Luk. 10:487

22: Alle dingen zijn Mij van Mijnen Vader overgegeven; en niemand kent den

Zoon dan de Vader en niemand kent den Vader dan de Zoon en wien het de

Zoon zal willen openbaren. 

’s Middags kwam collega Rotti en hadden we samen een boom over het werk.

’s Avonds kwam de Fettor met zijn oudsten en begon te verhalen. ’s Morgens

na den dienst hadden we hem een bezoek gebracht en toen reeds had hij geïnfor-

meerd of ik in Mosoe gehoord had van Nai Niab. Nu bleek de achtergrond van

de belangstelling. Het bevatte een zeer noodige correctie op de houding van Nai

Niab, die zich rechten bleek te hebben aangematigd, die hem niet toekwamen.

We hebben tot laat in den avond zitten boomen. Nadat we uiteengingen hebben

collega Rotti en ik nog nagepraat over een en ander.

Den volgenden morgen hadden we een taalgesprek en in den middag vertrok

collega Rotti en ’s avonds hebben we weer met den Fettor en de menschen zitten

boomen.

Er is hier een verwant van den Fettor, die krankzinnig is; misschien dementia

paralytica, misschien ook krankzinnigheid van anderen aard. Ofschoon ik hoopte

met hem te kunnen praten kreeg ik daartoe geen kans vanwege zijn raasbuien.

Mijn machteloosheid om dezen man te helpen maakte mij diep ongelukkig;

moge de Heer uitkomst geven en het in stilte opgezonden gebed verhooren.

Dinsdagmorgen 17 Mei naar Bioba. Waar we eerst een gesprek hadden met den

Inl. leeraar Naiola van Baoemata. ’s Avonds kwamen we bijeen in de Kerk; het

was opvallend dat hier geen oudsten waren. De Fettor is nog een jonge man en

aangezien hij pas tot Fettor is aangesteld en anderen het daarmee niet eens zijn,

duurde het geruimen tijd voor het gesprek op gang kwam; het was den eersten

keer dat me dit overkwam. Eindelijk begon de Fettor en vertelde van een kwestie

tusschen voorvaderen en de Portugeezen. Toen hij uitverteld was, kreeg ik op

verdere vragen geen antwoord en aangezien dit deel in geschiedenis samenhangt

met Leloboko, beide behooren tot takken van Nai Tkelab, heb ik van verder

praten afgezien, omdat de rechte stemming er niet was. Het is jammer, dat de

Fettor die ik elf jaar geleden hier ontmoette, reeds overleden is. Den volgenden

morgen hielden de Inl. leeraar en ik samen dienst, daarna gingen we naar het

huis van den Fettor, die pas ernstig ziek geweest is ten gevolge van drankmis-

bruik. In verband daarmee hadden we een gesprek om hem te doen gevoelen dat

God hem nog éénmaal een kans gaf. ’s Avonds nam ik pantoens op en noteerde

enkele kleine taalverschillen. 

487 Ruth 1: 16.

315



Donderdagmorgen 19 Mei naar Baoekwien. Het had den vorigen dag en ’s

nachts hevig geregend; de modder noopte ons dan ook tot allerlei omwegen. ’s

Avonds hier een voorloopig gesprek met enkele oudsten, dat iets goeds belooft.

De moeilijkheid bleek hier, dat velen waren uitgetrokken, paraat voor een

vechtpartij om elkander de bijenhoning te betwisten. De oude Joesak, die later

kwam, bleek mij nog te kennen en we hadden een aardige ontmoeting. Hij

vertelde mij een verhaal, waaruit bleek hoe sterk hier vroeger de Portugeesche

invloed is geweest. We hebben ook nog over elf jaar geleden en den ouden Jacob

Nono, die toen nog leefde, zitten boomen. We beleefden hier destijds een

bijzonder aardige ontmoeting.

De goeroe sprak Vrijdagsavonds in den dienst over Joh. 15, in ’t bijzonder over:

Die in mij blijft, draagt veel vrucht. Vervolgens handelde ik over Jesaja 55, 13

na voorlezing van dit hoofdstuk.

Zaterdag aanvaardde ik de terugreis. Zondag woonde ik nog den dienst te Bioba

bij; ’s middags gingen we verder naar Bi Nafoe, een kampong die tot het

arbeidsveld van Inl. leeraar Naiola behoort. Daar overnachtten wij in een

eenvoudige hut, waarin we Zondagavond met enkele achtergebleven mannen

zaten te boomen. Maandag trok ik verder naar Nifoe, waar ik op oud, bekend

terrein bleef. We hebben dien avond en ook den volgenden morgen veel ge-

boomd; de Inl. leeraar, T. Benoefinit, oorspronkelijk van Amanatoen, gaf

aanvullingen bij door mij opgenomen verhalen. Ook hier hielden Inl. leeraar

Benoefinit en ik samen dienst.

Dinsdagmiddag trokken we verder naar Nefokoko, waar we onverwachts

aankwamen. Woensdagmorgen hielden we dienst, de Inl. leeraar Manari en ik

samen. En ’s middags ging het huistoe na een zwerftocht van 24 dagen, waarop

ik veel heb geleerd uit de gesprekken met oudsten en goeroe’s.
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1940

114. Piet Middelkoop, Overzicht der werkzaamheden tweede halfjaar 1939,

Kapan, woensdag 3 januari 1940 

Bij het terugzien op dit tweede halfjaar verdient eerst de aandacht de vertraging

in den druk van Lucas en Handelingen. Van Dr. Rutgers  ontving ik pas488

geleden bericht, dat wegens de mobilisatie in Holland en alle consequenties

daaraan verbonden, de druk thans in Indië zal plaatshebben. Te dien einde zijn

Lucas en Handelingen reeds verzonden aan Dr. Cohen Stuart te Bandoeng.489

Intusschen kwamen ook Mattheus, Marcus en Johannes gereed, welke in

October ll. met de Timoreesche commissie werden gerevideerd een aangevuld

met een lijst van toelichtende woorden, in verband met locale verschillen. Een

en ander werd ten deele in Nov. en ten deele in December reeds naar Amsterdam

verzonden, vóórdat ik het bovengenoemde bericht van Dr. Rutgers ontving.

Alleen de laatstgenoemde lijst werd nog niet verzonden, aangezien deze nog niet

getikt kon worden, en zal nu zoodra gereed, rechtstreeks aan Dr. Cohen Stuart

worden aangeboden. 

In deze periode werden ook verschillende reizen gemaakt, waarvan de verslagen

hierbij gevoegd worden. Gemakshalve moge naar de inhoud daarvan verwezen

worden.  490

Aan de collega’s in Soé en Koepang werd aangeboden een nieuwe bewerking

van de volgende formulieren:

a) doop voor volwassenen

b) doop voor kinderen 

c) avondmaal.

De opzet daarvan is in den geest der nieuwe liturgische opvatting. Dezer dagen

zal een dergelijke bewerking van het huwelijksformulier, geheel ingesteld op

de Timoreesche samenleving gereed komen.

In den loop van het jaar deed ik een ontdekking, die het bij ons bestaande

vermoeden van groote kindersterfte onder de Timoreezen bevestigde. Voor het

488 Dr. H.C. Rutgers; 1880-1964; 1916 alg. secr. NCSV; vervolgens tot 1950 secr. NBG. Zie
Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, 12, 15 vlg.

489 In Bandoeng bestond vanaf 1937 in samenwerking met het Britse Bijbelgenootschap een
agentschap van het NBG, onder de naam Het Bijbelhuis. Hoofdagent van het NBG was
dr. C.P. Cohen Stuart, die sinds 1929 tevens agent was van het Britse Bijbelgenootschap.
Voor een schets van de vooroorlogse geschiedenis van de bijbelproductie en -versprei-
ding in Ned.-Indië, zie Cohen, “Het Nederlandsch Bijbelgenootschap”. Door de oorlog
liep het drukken van Middelkoop’s NT vertraging op.

490 Verslag van een reis naar Noilnoni, Pene, Niki-Niki, Noele, Soé, 12-19 aug. 1939,
29/8/1939; Verslag van een reis naar Nai Mè, 24-27 sept. 1939, 30/11/1939; Verslag van
een reis naar Amanoeban, 23 okt.-4 nov. 1939,1/12/1939.
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nieuwe schooljaar kwamen weinig kinderen uit de groote christelijke kampong

Bi Naoes. Dit bevreemdde mij en ik vroeg den goeroe een lijst te maken van de

zuigelingen gedoopt gedurende het jaar 1932.

In dat jaar werden 54 zuigelingen gedoopt. Met die lijst ging ik op een Zondag,

dat het mijn beurt was daar dienst te houden, naar Bi Naoes en deed navraag

naar deze doopelingen: 19 bleken er in dien tusschentijd overleden, 3 waren er

doof, één stom, 15 waren er nog te klein om naar school te gaan. Dit laatste is

een vingerwijzing in de richting van de minder gunstige voedingstoestand van

kinderen beneden 10 jaar. Het is ons al meer opgevallen, dat er daarna dikwijls

een opvallende verandering bij de kinderen optreedt, wat betreft hun lichamelij-

ke ontwikkeling.

Van acht hunner was reeds een zusje of broertje op school en dan wil men

wachten, totdat deze de school doorlopen heeft. Bij het gemiddeld kleine aantal

kinderen, wil men geen twee kinderen tegelijk laten schoolgaan.

Van het globaal zoo mooi lijkende aantal van 54 kinderen, bleven er dus slechts

een negental over, die op school gedaan werden. De animo voor de school is in

verband met verschillende omstandigheden dikwijls niet groot.

Van het groote sterftepercentage ben ik toch even geschrokken. Men kan veilig

aannemen, hetgeen trouwens door de christenen te Bi Naoes bevestigd werd,

dat de sterfte onder de kinderen der heidenen nog grooter is. Het gemiddeld

percentage onder heidenen en christenen zal wel omstreeks 40% zijn.

Bij de besprekingen der nieuwe vertaling, die elken Donderdag plaatshebben,

doen zich dikwijls mooie momenten voor. Bij den aanvang van den intocht

wordt verhaald, dat Jezus de discipelen zendt met de boodschap om het veulen

te ontbinden, dat nog nooit bereden was, met de motiveering: de Heer heeft het

van noode.  De nieuwe Maleische vertaling heeft hier: “perloe”.  Toen ik nu491 492

de Timoreesche vertaling las nl.: “noek nani”, dat wil zeggen “de Heer heeft er

behoefte”, i.e. “gebrek aan”, stond een Timoreesche helper heftig wordend op:

Wat! De Heer zou niet eens een paard gehad hebben, dat was toch te vernede-

rend, zoo arm te zijn, dat je niet eens een paard hebt. Dat kon niet. 

Het is typisch, hoe hier bleek dat “perloe” eenvoudig wordt opgevat als een

bewijs, dat de Heer over een van zijn paarden wenschte te beschikken en dat

degeen van wiens erf het gehaald werd, alleen toezicht daarop had. Het was een

openbaring voor hen dat dit woord mede bevestigt de aardsche armoede waarin

de Heer geleefd heeft. Hoeveel dieper van kleur is dan direkt een vertaling in

de landstaal, en wel naar twee kanten, omdat nu tevens de vanzelfsprekende

overgegeven bereidheid van den eigenaar in het licht komt.

491 Marc. 11: 1-3.
492 Waarschijnlijk bedoelt hij hier de Klinkert-bijbel. Swellengrebel, In Leijdeckers voet-

spoor, I, 197-203. Marc. 11: 3 luidt hier: Maka kaloe ada orang berkata sama kamoe:
Kenapa kamoe boewat itoe? kamoe mesti menjaoet, jang Toehan perloe pake dia; lantas
lekas dia nanti kirim dia kamari. [Cursivering van de bewerker.] 

318



Iederen Donderdag maak ik ook de vergadering met de pembantoe’s mee,

waarbij zij een bijbelsch onderwerp behandelen. Er heerscht een vertrouwelijke

spheer en daarin kwam het leed van één hunner, die dit jaar een zeer moeilijk

jaar heeft beleefd, tot uiting.

Eerst is er een kind van hem spoorloos verdwenen. Het ging met een ander

kameraadje naar den tuin; het werd tusschen tuin en kampong een poosje slechts

alleen gelaten en is sedertdien nergens meer gezien. De vader had het reeds bij

de politie aangegeven, toen ik het hoorde. Toch gaf ik dit tragisch gebeuren

opnieuw aan bij den fd. Controleur, echter zonder resultaat.

Vervolgens ontroofde de ex-goeroe Nic. Falo  hem een stuk van zijn tuin en493

terwijl hij ter regeling van dat geschil te Soé was, stierf plotseling een ander kind

van hem aan heftigen buikloop.

Al deze tegenslagen deden een zekere fatum-angst bij den beproefden vader

opkomen, wiens benauwenis mij ontroerde; we hebben vurig gebeden, dat het

verdwenen kind nog terecht moge komen.

Zoo nu en dan word ik geroepen bij beslechting van onderlinge geschillen,

waarmee men zelf geen raad weet. Zoodoende maakte ik een kwestie mee, die

zeer typisch is in verschillende opzichten.

Een jong echtpaar had voortdurend ruzie, omdat de man ongelooflijk jaloersch

was en zijn vrouw telkens van ontrouw verdacht. Naar Timoreeschen trant kreeg

zij er dan behoorlijk van langs. De ouders der vrouw waren hierover danig

ontsticht; zij zeiden: “Wij hebben ons kind zelden geslagen en daarover achteraf

steeds spijt gehad, maar deze jongeman slaat haar of het niets is, haar onze

eenige dochter, die wij altijd ontzien hebben”. Bij wijze van correctief verboden

zij hun dochter met haar man mee te gaan naar zijn ouders, hetgeen de woede

van hun kant gaande maakte.

Zoo brak de tijd aan, dat de schoonvader en schoonzoon in heerendienst moesten

gaan. Gedurende de weken dat zij van huis waren, droomden schoonvader en

schoonzoon van een naakte gestalte en een pinangvrucht.

Ofschoon zij beiden reeds hun vermoedens hadden, gingen zij aan een droom-

uitlegger-wonderdokter van Amanoeban uitleg van deze droom vragen. Deze

duidde de beteekenis van den droom in dien zin, dat er door de vrouw van één

der betrokkenen overspel was begaan. Het eigenaardige hierbij is dat de schoon-

vader en schoonzoon, die zij aan zij in één bladerhut sliepen, denzelfden droom

hadden.

Overigens kwam de uitleg precies overeen met de vermoedens der beide

mannen. Nu is dit geen wonder voor wie de Timoreesche samenleving kent.

493 Inmiddels was Nic. Fallo temoekoen besar van Oetoeloe. Bij de Japanse inval werd hij
door radja T. Sonba’i van Molo tot mafefa aangesteld, om als liaison met de bezetters
te dienen en zo een goede samenwerking tussen hen en Sonba’i te garanderen. Hij
ontwikkelde zich volgens Middelkoop tot een der belangrijkste instrumenten waardoor
de Japanners alle verzet op West-Timor konden breken. Middelkoop, “Informatie’s”,
passim.
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Immers indien jonge menschen elkaar alleen ontmoeten en een jonge vrouw aan

haar vriend of kennis een sirih vrucht aanbiedt of omgekeerd, vat men dit steeds

op als aanloop voor een afspraak tot sexueele gemeenschap.

Het spreekt voorts, gezien de houding van den jongen man, ook van zelf dat

deze dadelijk zijn jonge vrouw verdacht, te meer omdat er een z.g. “ama abaoet”

of “bapa ketjil” nl. een jongere broer van de vader in het huis van zijn vrouws

ouders verkeert, die reeds eerder het voorwerp zijner jaloezie was. De echtge-

noot geloofde dus dadelijk, dat deze droom een kennisgeving van Hoogerhand

was aangaande de huwelijksontrouw van zijn echtgenoote. En de eigen vader

was door dien droom en het feit dat hij dezelfde droomervaring had, dusdanig

geïmponeerd, dat hij inderdaad aan de schuld van zijn dochter geloofde.

Met dat geloof kwamen zij thuis en werden daar in hun geloof versterkt door

iets, dat tijdens hun afwezigheid voorviel. De jonge echtgenoote had nl. op een

nacht bij de opgevouwen rok die haar tot hoofdkussen diende, een pinangvrucht

gevonden en bij die ontdekking had zij een schreeuw van schrik gegeven. Welnu

dit werkte als olie op het vuur der mannelijke jaloezie.

Ofschoon zijn vrouw hem zelf die pinangnoot liet zien en dus in naïef vertrou-

wen haar schrik meedeelde aan haar man, werd deze zoo woedend, dat hij haar

in drift afranselde en niet ophield te eischen dat zij bekennen zou dat zij het met

haar “oom” gehouden had.

En zeer typisch voor de hier heerschende mentaliteit, zeide tenslotte deze vrouw

uit ergernis en gekrenkt rechtsgevoel: “Nou jij zegt dat ik dit gedaan heb, dan

heb ik het gedaan!” 

Toen hield de man op met slaan. De houding dezer Timoreesche vrouw is

behalve algemeen menschelijk, typisch Timoreesch wat betreft de hopelooze

erkenning in angst en koppige ergernis van iets, dat ze niet gedaan heeft. Ik

kreeg den indruk dat ze daarbij nog een soort stille triomf beleefde in het besef,

dat ze hem daarmee op stang zou jagen.

Uren is van beide kanten over deze zaak gesproken, waarbij ik intens aandachtig

toehoorder was. Tenslotte maakte ik attent op het feit dat de echtgenoot reeds

lang vóór hij droomde zijn vrouw van ontrouw verdacht en dat zulke gedachten

dan in den droom onder heel andere gestalte zich een weg kunnen banen in het

bewustzijn of liever onderbewustzijn. Deze toelichting luidde in het Timoreesch

concreeter en werd begrepen. Vooral bij den vader van de jonge vrouw bleek

dit een bevrijdend licht op zijn twijfel te werpen. Dan ook het argument, dat zijn

dochter de pinangvrucht niet verborgen had voor haar man, doch spontaan hem

het gebeurde meedeelde.

Vervolgens begon ik de jongeman beschaamd te maken over zijn wilde jaloezie

en wees hem erop, dat hij zoodoende het leven van zijn jonge vrouw in gevaar

bracht. Terecht zouden dan zijn schoonouders hun eisch van scheiding handha-

ven.
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Dan vroeg ik de tevens aanwezige oom eerlijk te zeggen hoe of het met hem

stond. Deze antwoordde: “Mijnheer er is niets gebeurd. Deze jonge vrouw wordt

ook beschouwd als mijn dochter; wij begaan geen bloedschande daarmee”.

Eindelijk sprak ik de ouders van den jongen man toe. De vader was tijdens ons

verlof teruggevallen in het heidendom maar na onzen terugkeer ontmoette ik

hem als heiden met lange haardos. Hij schaamde zich voor zijn lange haartooi

en eenigen tijd later kwam hij met zijn toen ernstig zieke vrouw bij ons, die wij

eenige weken verpleegden, waarna zij tenslotte genezen naar haar kampong kon

terugkeeren. Zij hadden hun zoon niet geremd in zijn jaloezie, integendeel hem

gestijfd in zijn achterdocht, mede door hun sterk gebonden blijven aan de oude

heidensche neigingen.

Tenslotte had een verzoening plaats, die naar achteraf bleek, iedereen, ook de

goeroe’s voor onmogelijk hadden gehouden. Echter had ik in wellicht naïef

geloof niet anders verwacht dan dat die verzoening tot stand zou komen. In

verband met die achteraf blijkende verwondering, liet ik een paar maal informee-

ren of het met de jongelui goed ging en Gode zij dank, luidden de berichten

dienaangaande goed.

In het heidendom zou deze situatie tot een Godsoordeel geleid hebben, waarvan

deze vrouw het slachtoffer geworden zou zijn. Het Evangelie heeft hier reddend

gewerkt.

Mij trof ook bijzonder dat de schoonvader dezelfde droom kreeg. Voor mijzelf

trachtte ik dit te verklaren als volgt:

Het is mogelijk, dat van twee menschen, die in elkanders nabijheid slapen, de

een in den droom zulk een sterke visueele droomervaring heeft, dat het beeld

daarvan zich overplant in het onderbewustzijn van den ander, die dan dezelfde

droombeelden begint te zien. Psychische infectie in droomtoestand. Dit lijkt mij

hier te zijn gebeurd. 

Ook voor den taalarbeid is zulk contact van eminent belang. In het afgeloopen

halfjaar kon ik wederom gegevens verzamelen aangaande het doodenritueel. Met

de bewerking van het in den loop der jaren dienaangaande verzamelde materiaal

werd een begin gemaakt. In verband daarmee is mij gebleken, dat we met

verschillende mogelijkheden moeten rekening houden, nl.:

a) het hoofd van de herdenking is een christen;

b) het hoofd van de herdenking is een heiden, maar een groot deel der

genooden bestaat uit christenen; 

c) het hoofd der herdenking is een heiden en slechts weinig genooden zijn

christen.

Bij sub b en c ligt het voor de hand dat de overledene ook een heiden is.

Het werkprogram voor het aanstaande jaar luidt:

bewerking van christelijk ritueel bij de herdenking van overledenen;

ontwerp beknopte grammatica van het Timoreesch;
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vertaling van de brieven van Paulus;

bewerking Bijb. geschiedenisboekje van Inlandsch leeraar T. Benoefinit,

waaraan de vragen ontbreken en een en ander nog moet bijgewerkt worden;

gereedmaken van een liturgieboekje met psalmen en gezangen in de landstaal,

waartoe reeds ter conferentie van Indisch Predikanten besloten werd, ter

voorziening in een bestaande behoefte. Het in zwang zijnde gebruik om dege-

nen, die niet lezen kunnen, te wennen aan het uit het hoofd leeren van psalmen

en gezangen verdient warme aanbeveling, aangezien het onder leiding van Gods

Geest meewerkt aan een spontaan, echt geloofsleven.

Verdere studie van de Roteneesche Grammatica van prof. Jonker,  ter voorbe-494

reiding van een eventueele revisie van het Lucas Evangelie in het Roteneesch.

Ook op mijn reis door Amanoeban  bleek, dat op de scholen in ’t geheel niet495

meer in de landstaal gelezen wordt, niet alleen is dus Haine lakan mese geheel

afgeschaft maar ook wordt in de derde klas niet meer het N.T. bijbelsch leesboek

gelezen.

Voorts bleek op de laatste goeroeconferentie, dat ook het nieuwe O.T. bijbelsch

leesboek nog niet op de scholen gelezen wordt, ondanks de toezegging van

collega Durkstra om in een rondschrijven den goeroe’s mee te deelen, dat voor

de derde klas het half uur op de rooster voor “bertjeritera” daartoe benut diende

te worden. Over een en ander schreef ik aan de betrokken collega’s met afschrift

aan den Predikant-Voorzitter. Indien de kinderen op school niet leeren lezen in

eigen taal, is alle toewijding en zijn alle kosten besteed aan bijbelvertaling naar

mij voorkomt, niet beantwoordend aan het gestelde doel.

Daarom is het ook te betreuren, dat de aan het Departement aangeboden stukken,

nl. een elementaire leesstof volgens de globaal-methode  voorloopig onder het496

loodje zijn gekomen. Stappen in de richting om daarin verandering te brengen

dienen alsnog genomen te worden.

In dit verband voel ik mij wederom gedrongen te protesteeren tegen het voorge-

nomen ontslag der beide Timoreesche Inlandsch leraars J. Oèmatan en B. Sa’oe,

die geen enkelen misslag begingen; alleen de beoordeeling van collega Durkstra

dat deze beide Timoreezen ongeschikt zijn, vormt de grond daartoe. Het is

duidelijk uit het boven aangevoerde, dat de arbeid in de landstaal onder sterken

druk heeft gestaan in de jaren 1935/39. Naar mijn ernstige overtuiging zou het

ontslag der genoemde Timoreezen onrecht beteekenen tegenover hen en een

nieuwe slag aan het werk in de landstaal toebrengen.

Indien de Predikant-Voorzitter en het Kerkbestuur ervaring door mij opgedaan

door toegewijde studie van landstaal en volksziel waardeeren, dan verzoek ik

als een minimum bewijs daarvan de beide genoemde Timoreezen aan te stellen

494 Waarschijnlijk is bedoeld J.C.G. Jonker, Rottineesche spraakkunst. Uitg. vanwege het
Departement van Koloniën. Leiden: Brill, 1915.

495 P. Middelkoop, Reisverslag naar Amanoeban, 23 okt.-4 nov. 1939,1/12/1939.
496 Zie voetnoot 471.
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als Inlandsch leraars in vasten dienst, een verzoek waarvan ik weet dat het den

steun heeft van collega Van Alphen en naar ik vermoed ook van collega Rotti.
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1942

115. Piet Middelkoop, Overzicht der werkzaamheden tweede halfjaar 1941,

Kapan, vrijdag 16 januari 1942

Alvorens tot het verhalende deel van mijn verslag van dit half jaar over te gaan,

zal ik beginnen met vermelding van de in mijn vorige verslag ter afwerking

genoemde punten met een korte toelichting.

1. Lucas en Handelingen zijn afgewerkt. De laatste correctie heeft plaatsgehad,

zoodat beide thans persklaar zijn. Intusschen werden ook de Evangeliën naar

Marcus en Johannes, die reeds in concept gereed waren, zorgvuldig doorge-

nomen en deze zullen weldra ter perse gaan. Ze werden reeds aan Dr. Cohen

Stuart gezonden.

2. Met de vertaling van het boek der Openbaringen kwam ik gereed. Eveneens

met de brief aan Jacobus.

3. De genoemde leescursussen werden afgewerkt nl.:

8-13 Sept. te Kapan

24-29 Sept. te Tjamplong i.p.v. te Lelogama

5-11 Oct. te Soé

12-18 Oct. te Niki-Niki

26 Oct. - 1 Nov. te Manoefoei.

Ten gevolge van andere arbeidsbelangen verzocht collega Rotti de te

Lelogama te houden cursus te verschuiven naar Tjamplong, hetgeen ge-

schiedde.

Over deze cursussen zal in het verhalende deel van dit verslag nog een en

ander worden opgemerkt.

4. De leesboekjes in de landstaal voor het eerste en tweede leerjaar zijn gereed

gekomen en via den Predikant Voorzitter en den Inspecteur aangeboden aan

den Directeur O. & E.; van het eerste ontving ik bericht van den Inspecteur

dat het is doorgezonden, van het tweede nog niet. De leesstof voor her eerste

cursusjaar werd ook aan Ds. V. Alphen gezonden en zonder critiek van hem

terug ontvangen. – – – 

6. De vertaalde psalmen en gezangen werden door onzen Predikant Voorzitter

Ds. Enklaar te Soemba gegeven voor berekening van de drukkosten. Hij

deelde mij mede, dat de kosten op ƒ 0,35.- zouden komen en dat vind ik

gezien de finantieele draagkracht van de menschen hier zeer jammer. Voor

hen mag het niet meer dan 15 ct. kosten. Aangezien thans de oorlog is

uitgebroken, zal het wellicht beter zijn nog te wachten met de uitgave, omdat

de papierprijzen nog steeds omhooggaan.

7. De formulieren voor Doop, Avondmaal en Huwelijk zijn den Predikant

Voorzitter aangeboden.
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8. Aan den Grammatica  heb ik dit halfjaar niet verder kunnen werken,497

hetgeen gezien al den anderen arbeid begrijpelijk is.

Voor het a.s. halfjaar ziet mijn werkprogramma er als volgt uit:

1. Vertaling van de rest der algemeene zendbrieven, zijnde 1 en 2 Petrus, 1,

2, en 3 Johannes, Judas en de Hebreeënbrief. Wellicht zal het gelukken in

dit a.s. halfjaar de vertaling van het N.T. af te werken, hetgeen mij een reden

tot groote dankbaarheid zal zijn.

2. De bewerking van oorspronkelijke Timoreesche verhalen tot een leesboekje

voor de derde klas volksscholen, met dien verstande dat daardoor niet ver-

drongen worde het lezen der bijbelsche leesboeken.

3. Verder werken aan het Timoreesch-Hollandsch woordenboek in kaartsys-

teem en de Grammatica.

4. Voortzetting van het onderzoek naar de z.g. toean tanah en hetgeen daaraan

vastzit.

5. Materiaal-verzameling over de beteekenis van Christen-namen c.s.; het ligt

in mijn bedoeling om daarover in breeder verband een artikel te schrijven

over heidensche naamgeving, bijbelsche namen en christen-naamgeving.

6. Correctie van het concept van het Mattheus Evangelie.

Dit laatste is het eerste aan de orde en zal dan ook direct geschieden, aangezien

het concept door mij van Bandoeng daartoe opgevraagd met de laatste post hier

arriveerde. Het zal dus in de eerste helft van deze maand naar Bandoeng worden

teruggezonden per luchtpost. Het is de bedoeling van Dr. Cohen Stuart om dan

de vier Evangeliën te zamen met de Handelingen te doen uitkomen, wellicht

omstreeks Paschen van dit jaar, zoo God wil en wij leven.

Voorts moet er rekening gehouden worden met onvoorziene omstandigheden,

d.w.z. het is mogelijk, dat men mij uitnoodigt ter bijwoning van een of ander

adat-feeest of dat zich gelegenheden voordoen tot het verzamelen van taal-

materieel, welke gelegenheden men moet waarnemen en die tijdroovend plegen

te zijn.

Behalve de reeds genoemde perioden der gehouden leescursussen, werden nog

de volgende reizen gemaakt:

1. 3 Juli naar Soé ter conferentie

2. 16-18 Aug. naar Besnain

3. 19-20 Aug. ter vergadering Beperkte Commissie

4. 21-22 Aug. naar Baoeb Lil-kole

5. 26 Aug. Kapan-Bidjeli-Nenoe en terug Kapan

6. 6 Sept. naar Koeale’oe: Tfoekani

7. 29 Sept.-1 Oct. naar Koepang in aansluiting aan cursus Tjamplong

497 Middelkoop, “Proeve”.
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8. 21 Oct. naar Fatoe Nai Soean; 22-23 Oct. Noiltoko, ’s middags door naar

Kefamnanoe, 24 Oct. naar Loli, en 25 Oct. naar Pisan op doorreis naar

Manoefoei, voor leescursus van 27 Oct.-1 Nov.

9. 19-21 Nov. naar Soé ter bijwoning conferentie aldaar.

Het is niet doenlijk om in bijzonderheden te treden over het uitvoerige taal-

materiaal gedurende de cursussen verzameld. Dat wordt geleidelijk verwerkt in

woordenboek en grammatica. Slechts een enkele opmerking, die illustratief mag

worden geacht.

De bijbelsche naam Noach is in uitspraak gelijk aan het Timoreesche “noah”,

dat klapperboom of ook klapper als soortnaam beteekent. Een Timorees hield

het er daarom op, dat Noach bij de zondvloed in een hooge klapperboom

geklommen was, een denkwijze die ligt in de spheer van sommige inheeemsche

zondvloedverhalen.

Typeerend voor de vergissingen die men kan maken, zijn de opmerkingen naar

aanleiding van het ontkennen van Sarah, dat zij gelachen had.  Er staat daar498

in het Bijb. leesboek natotan.

In de eerste plaats bleek dat het parallel-woord nanifa dat overal elders ook

voorkomt in de gebonden stijl, in Amarasi uitsluitend in het dagelijksch gespro-

ken Timoreesch voorkomt, i.p.v. natotan. Echter ook in Amarasi zijn de parallel-

woorden: nanif am natotan bekend. Ditzelfde verschijnsel constateerde Dr. v.d.

Berg  in Boeton ook; in één zijner verslagen aan den Directeur O. & E. wees499

hij er nl. op hoe van de twee parallel-woorden in ritueelen stijl, het eene in een

zeker gebied overheerscht in de gewone spreektaal, terwijl het andere dan

overheerscht in een streek, die tot hetzelfde taalgebied behoort. Op dit verschijn-

sel heb ik bereids reeds eenige malen in woord en geschrift gewezen, als zijnde

een symptoom van de uitzwerming van groepen, die vroeger in nauwer contact

met elkaar geleefd hebben.

In de tweede plaats meende iemand der aanwezigen, die eenige jaren in Amfo’an

werkte, dat in Amfo’an natotan onbekend zou zijn en dat hij bij de verlooche-

ning van Petrus  in het Timoreesch pleegde te gebruiken het woord mat fain.500

Daarover ontspon zich een heel gesprek. In de eerste plaats beteekent mat fain,

dat iemand zijn oogen wegtrekken, bijv. bij duizeligheid of in den war zijn,

tengevolge waarvan men geen gezichten meer herkent. Dan wordt het ook

gebruikt in den zin van: iemand voorbij loopen, zonder dat je hem ziet, zoowel

opzettelijk als onopzettelijk, zoodat het ook kan doelen op wat wij plegen te

noemen: “iemand straal negeeren”. De uitdrukking mat fain heeft, wanneer het

498 Gen. 18: 15.
499 E.J. van den Berg; 1873-1955; 1903-1905 Sibolangit (Deli); 1905-1916 Kabandjahe

(Deli); 1916-1918 Koeta-Djoeroeng/Serdang (Deli); 1918-1922 Goenoeng-Meriah
(Deli); 1922-1923 verlof; 1923-1931 Kabandjahe (Deli); 1931-1932 verlof; 1932-1935
Kabandjahe (Deli), daarna in gouvernementsdienst werkzaam op Celebes. Zie zijn
“Adatgebruiken”.

500 Matt. 26: 69-75.
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in de geschiedenis van de verloochening van Petrus gebruikt wordt een zeer

euphemistische strekking, waardoor een Timoreesche hoorder geneigd zal zijn

het ervoor te houden, dat Petrus eigenlijk onschuldig is en dat zijn weenen maar

franje zou zijn geweest.

Op deze wijze gaat de macht van het kwaad incognito door de prediking, welke

dan faalt het geweten te wekken als antwoord op het testimonium spiriti sancti.

En toch, Petrus verloochening heeft ten doel ons te brengen tot wat Noordmans

ergens noemt: existentieele schaamte.  We zijn het er dan ook over eens501

geworden, dat het woord natotan daar op zijn plaats is, eventueel nader toege-

licht met het parallelwoord nanif.

Een aardig staaltje van misverstand voortspruitend uit beteekenisverschil van

op elkaar lijkende klanken, vernam ik in Tjamplong. Timoreezen waren op weg

met Rotineezen; de Timoreezen waren moe, de zon stond ter middaghoogte en

ze wilden rusten, hetgeen ze uitdrukten met tasnas = “wij rusten uit”. En dus

hielden ze op met verdertrekken. De Rotineezen verstonden tamnas = “wij zijn

boos”, 1  persoon meervoud van de vaste 3  persoonsvorm namanasa = “mene e

is boos”. Min of meer kort aangebonden ontstaken zij in woede, begonnen uit

te varen en weldra ontstond er een compleet handgemeen. Eerst achteraf werd

het misverstand duidelijk en de vrede gesloten.

In de oorsprongsverhalen van den Sanam-Mela-stam wordt verhaald, dat Mela

steeds overtredingen beging en daarvoor terecht gewezen, het hoofd boog en

zweeg. Dit laatste ligt in de lijn van ons “wie zwijgt stemt toe”. Maar bij de

geschiedenis van het zwijgen van Jezus is het goed zulk een episode als tegen-

stelling te gebruiken en scherp te onderscheiden tweeërlei zwijgen: Het schuldig

zwijgen en het verontwaardigd verzwijgen der waarheid. 

Zooals reeds werd opgemerkt ging ik van 16-18 Aug. naar Besnain, waar een

groote herdenkingsbijeenkomst gehouden zou worden voor den overleden fettor

To Oèmatan, wiens lijk 3 maanden boven den grond gestaan had en bij gelegen-

heid der herdenking meteen begraven zou worden. Bij die gelegenheid zouden

ook 3 anderen, reeds eerder overleden leden van de Oèmatan-groep herdacht

worden.

Bij deze herdenking kwam ook Ds. Van Alphen met de Inlandsch leraars, die

drie maanden een cursus te Soé volgden. Men daalt steeds van een vrij steil

501 “Water gaat bij 100º over in stoom en ontwikkelt pas dan zijn spankracht. Zijn er zulke
grenzen ook niet in het geestelijke leven? Het komt mij voor, dat wij zulk een overgang
van toestand naderen. Inwendige conflicten, depressies van de ziel, existentiële schaamte
zijn de symptomen die de verandering aankondigen”, in: O. Noordmans, “Zondaar en
bedelaar” (1939). Voor moderne uitgaven, zie: O. Noordmans, Zondaar en bedelaar,
Amsterdam: Holland Uitgevers-maatschappij, 1946; O. Noordmans, Verzamelde werken.
J.M. Hasselaar, H. Bartels, J.T. Bakker, W. Balke, M.G.L. den Boer, O.J. de Jong, H.W.
de Knijff, G.W. Neven, J.A.Noordmans, G.J. Paul, G. de Ru, D.P. Rijpma, red., dl. 8,
Kampen: Kok, 1980.
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vallende helling naar het rivierdal. Schilderachtig lagen de bladerdaken der

diverse hutten aan den voet van de helling langs den rivieroever.

Na aankomst ontmoetten we eerst den Gezaghebber en den radja en vervolgens

gingen we samen, d.w.z. de Inl. leraars, Ds. Van Alphen en ik naar het huis waar

het lijk stond.

Drie maanden lang heeft daar de weduwe gezeten bij de gesloten kist, het hoofd

ombonden. Deze dagen zou er aan die penitentie een einde komen, voor haar

zeker een feest. Er waren vele moeilijkheden geweest bij de voorbereiding,

omdat radja Sonba’i aan zichzelven het atoni amaf-recht toekende en dit ook

doorzette, tengevolge waarvan menige wanklank hoorbaar was bij deze ritueele

bijeenkomst.

Voor het huis waarin de kist stond, werden we door een mafèfa rythmisch in

kennis gesteld van het overlijden van den fettor, die nu stond begraven te

worden. Daarop gaf ik in denzelfden stijl antwoord.

De radja Sonba’i, die nog heiden is, had geweigerd om deze herdenking in

christelijken geest te houden, ofschoon de familie zelf er wel voor te vinden was

omdat de rechtmatige atoni amaf, Nicolaas Ba’oen, christen is. Wel waren ook

Sanam en Toto-Bnoèt bij de andere overledenen als atoni amaf-groep betrokken,

maar Sanam was reeds uitgeschakeld wegens een reeds ontvangen aandeel bij

een vroeger sterfgeval, terwijl Toto-Bnoèt de primaire rechten van Nicolaas

Ba’oen erkenden. Daar de radja hem terzijde schoof, kreeg hij geen kans.

Zoodoende bestond de neiging om te negeeren, dat twee van de vier overlede-

nen, welke men nu herdacht, christen waren. De eenige manier om daarop de

aandacht te vestigen, was om dat te doen bij het z.g. manetoen, mantonan = het

elkaar kennisgeven, waarvan ik zooeven melding maakte.

We verbleven er van Zaterdag tot Maandag. Het zou te ver voeren om hier een

gedetailleerde beschrijving van een en ander te geven. Zondagmiddag gelukte

het nog een paar fonografische opnamen te maken van ritueele sprake.

Van 21-22 Aug. werd er te Lil-kolè-Baoeb een herdenking gehouden voor den

ouden Leli Lasi, een koppensneller, die als heiden overleden is reeds lang

geleden en wiens nazaten voor het meerendeel christen geworden zijn. Daar ging

ik ook heen, maar hier liet men het oude ritueel geheel los. Dat is de groote

moeilijkheid in de huidige situatie, dat de christenen veelal geen weg meer

weten met dit oude ritueel en het dan geheel overboord gooien. Het is daarom

dringend noodig er aandacht aan te besteden.

Opvallend was dat hier een combinatie plaatsvond van oprichting van een nieuw

huis en een herdenking der dooden. Dit had ik nog nooit meegemaakt en dus

begon ik navraag te doen, waarbij men mij het volgende vertelde:

De zoon van den overledene wilde een nieuw huis zetten maar elke boom,

welken hij kapte om als paal te dienen, was hol van binnen. Dit verschijnsel

veroorzaakte groote onrust bij den zoon en diens familie, allen christenen. Deze
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onrust hield de harten bezig en eens droomde een zwager van hem, Zacharias

Oenbanoe, den volgenden droom, welke hij aldus vertelde:

Ik droomde dat ik op den grooten weg, den aschweg, liep en opging naar

het oude (oer) dorp, naar het paleis des hemels. Daar aangekomen zag ik

mijn voorvaderen, de oudsten en de lateren, bij het oude dorp. Daarop

zeide ik tot mijn voorvader Leli Lasi: “Waarom zijn jullie zoolang hier en

zijt nog steeds niet binnengegaan in het oude dorp?” Zij hernamen,

zeggende: “Wij wachten er nog op, dat Nai Tsaboen onze schuld afbetaalt

en dan zullen wij het oude dorp binnengaan”.

In mijn droom keerde mijn ziel terug en kwam onderweg Simon met zijn

vrouw tegen. Zij hadden zich volledig in feestkleedij uitgedoscht. Mijn

ziel vroeg: “Waarheen keeren jullie terug?” Simon antwoordde mij: “Wij

willen terugkeeren naar het oude dorp”. Ik zeide: “Waarom ga jullie

vooruit naar het oude dorp en zijn wij er niet bij?” Hij antwoordde: “Het

is jullie tijd nog niet om naar het oude dorp te gaan”.

Tot zoover de droom. De verhaler en de zijnen voegden er niet zonder een stil

ontzag beteekenisvol aan toe: “Toen besloten we het oprichten van het nieuwe

huis te combineeren met de herdenking van Leli Lasi! En toen waren de boomen

die we kapten tot stijlen van het huis niet meer hol van binnen”.

Wanneer men nu tracht deze situatie te analyseeren, dan mag men gerust

aannemen, dat op den achtergrond, ofschoon voor de betrokkenen onbewust,

een onrust staat tegenover het feit dat voor Leli Lasi, den grooten koppensneller,

nog steeds geen herdenking gehouden werd. Maar typisch is, dat de reactie

daarvan zich uitwerkt bij christenen in een droom, waarbij de toegang tot het

hemelpaleis afhankelijk gesteld wordt van de door de achtergeblevenen nog te

brengen offers. Deze menschen, die de uiterlijke vorm van het oude ritueel

bewust willen afleggen, blijken aan de ritueele handeling zelf zoozeer innerlijk

gebonden, dat de stuwende kracht, daaraan inhaerent, zich uit in een droom. En

daarom is dit gebeuren bij dieper nadenken een aansporing om een echt christe-

lijke vorm voor dit ritueel te zoeken, ten einde daardoor het christelijk besef en

den inhoud der handeling zelf te vernieuwen.

Eigenaardig is ook dat in dien droom de overleden vader zijn zoon bij zijn

heidennaam Tsaboen en niet met den christen-naam Simon noemde, ofschoon

hij, die den droom had, christen is.

Tegenover het huis in aanbouw lag een reuze stapel alang-alang bossen voor het

afdekken van het huis. Het bleek, dat men weddenschappen afgesloten had

aangaande het ter dekking benoodigde aantal bossen. Dat is de invloed van den

nieuwen tijd en geen oude adat. Vlak naast het huis stond de ritueele tafel,

ditmaal zonder afdak. De mannen zaten ’s nachts aan, in achtereenvolgende

groepen. ’s Morgens kwamen de vrouwen.
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Een bemoedigende ervaring was het volgende. Timoreezen van Noiltoko

kwamen mij vragen een doodenherdenking bij te wonen. De datum dien zij

bepaald hadden, viel in den tijd dat ik een leescursus in Niki-Niki zou houden

en dus zeide ik hun tot mijn spijt verhinderd te zijn. Maar daar namen ze geen

genoegen mee. Zij rekenden er vast op, dat ik komen zou; dan moest ik maar

zeggen wanneer ik zou kunnen. Welnu, ik stelde 22 Oct. voor en dat vonden ze

best.

Dus 21 Oct. vertrok ik van huis; onderweg kreeg ik een hevige ingewandsaan-

doening, doch zette door. In Fatoe Nai Soean moest ik rusten. Tegen den avond

zakte het en de Controleur van Kefamnanoe  was zoo vriendelijk mij dadelijk502

norit te zenden; juist dezen keer had ik dat niet bij me.

Den volgenden morgen door naar Noiltoko. Inl. leeraar Petrus was mij tegemoet

gekomen. Hij is een uitnemende kracht en prettig in den omgang. In den loop

van den morgen kwam een mafèfa, nog een heiden, ofschoon de herdenking

betrof een man, die reeds tot het christendom was overgegaan.

Na de kennismaking begonnen we eerst over gewone dingen te praten, maar

daarna gingen we over tot de ritueele sprake; ik vroeg den mafèfa te beginnen.

Hij stak van wal en ik kon hem goed volgen. De overledene was als kind

geroofd bij de groote sneltocht van Oèmatan-Kono in Amfo’an. Dat kwam ik

te weten, omdat de naam Keloe me opviel, als ongewoon in dit gebied. Na de

roof hield hij zijn Amfo’an naam Keloe als voornaam en kreeg den naam van

zijn pleegvader Sonba’i als familienaam. Welnu de mafèfa begon zijn relaas

over den trektocht der ziel over de bergtoppen naar de oorsprongsplaats. Daar

– zoo ging hij verder – ondergaat hij een gedaanteverwisseling en wordt vogel.

Op dit laatste ging ik in en zei: “Kijk, die man was christen en christenen

gelooven, dat wij een nieuw hemelsch lichaam krijgen in menschengedaante!” 

Hij keek me aan en ik vroeg hem het in dien zin te veranderen. Een poos bleef

hij nadenken, toen zei hij: “Dat had U mij eerder moeten zeggen, dat heb ik

nooit geweten”.

Dien avond stond hij aan het hoofd van de tafel en ik aan het benedeneinde; hij

als hoofd van de rouwende groep, ik namens de menschen van den overkant,

d.w.z. als een stem van over het graf. Het stemde mij dankbaar te merken,

hoezeer allen, ook vele heidenen aan die tafel gezeten, van ganscher harte

luisterden naar die stem.

We bleven tot middernacht, toen begaf ik me naar het bivac in Noiltoko. Den

volgenden morgen – na opname van allerlei gegevens over het naar buiten

brengen van een nieuw geboren kind en de daarbij voorkomende nono hande-

lingen – wijdde ik mij aan een uiteenzetting van een kwestie, die een oud

adathoofd, destijds met een ster begiftigd, heeft met een jongen man, die thans

502 Dat was Herman Gerrit Schulte Nordholt; 1939-1942, 1945-1947 controleur van de afd.
Noord-Midden-Timor, omvattende de landschappen Miomafo, Insana en Beboki; 1967-
1978 hoogleraar culturele antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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wn. radja is. ’s Middags begaf ik me naar Kefamnanoe waar ik in het tijdelijk

verblijf bij Dr. G.W. Locher  logeerde en ’s avonds brachten we een bezoek503

aan den Controleur Schulte Nordholt,  die zeer veel interesse heeft voor adat-504

kwesties.

Den volgenden morgen trok ik naar Loli. Den 25 Oct. trok ik verder naar Pisan.

Daar vernam ik een merkwaardige geschiedenis, spiritistisch getint, waarvan het

gerucht ook reeds te Tjamplong was doorgedrongen, zooals ik daar in September

vernam.

Bij het begin van een planttijd had een man zware hoofdpijn. Hij was bezig bij

het huis maïs te planten maar kon het niet langer harden. Hij ging op zijn

slaapbank liggen en na enkele uren was hij overleden. Daarna kwam er schuim

uit mond en neusgaten.

Den volgenden morgen werd het lijk gewikkeld in weefsels en daarna begraven.

Na vier nachten, vertelde de weduwe, werden wij met water besprenkeld en

hielden direct daarbij aansluitend het herdenkingsmaal.

Twee jaar later, d.w.z. een natte en een droge moesson, manifesteerde de

overledene zich aan een nichtje Bi Saè, dat bij de weduwe van de overledene

inwoonde en vroeger door hem verzorgd was. Hij wierp, naar zij zegt, met

steentjes naar haar tot zij in de kampong aankwamen.

Eens zag het meisje hem in het rivierbad; hij reikte haar een sirihkokertje met

centen erin toe. Hij liet de centen eruit vallen en zij hoorde een stem zeggen:

“Als je moeder het wil, neem ik je tot vrouw”.

De weduwe en het meisje, beiden nog heiden, zaten tegenover mij. Ze waren

zichtbaar geëmotioneerd, maar het was haar niet onwelgevallig te zien, hoe alle

aanwezigen in spanning naar het verhaal luisterden.

Een ander maal trof hij haar, eveneens bij dag, weer onderweg en stak haar

enkele beenen ringen, in het Timoreesch “sikel” genaamd, toe met een tak van

wilde djamboe, in de topblaren waarvan gebeten was. Het meisje schrok en liep

weg.

Meermalen, wanneer moeder en pleegdochter bij haar thuis zaten, hoorden zij

een stem duidelijk praten, welke de moeder telkens als de fluisterstem van haar

overleden echtgenoot meende te herkennen. Nog een jaar later trouwde een

503 Gottfried Wilhelm Locher; 1908-1997; oudere broer van G.P.H. Locher; studie geschie-
denis en volkenkunde te Leiden; 1932 gepromoveerd te Leiden bij Josselin de Jong; 1932
verbonden aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden; 1934 idem Museum Prins
Hendrik te Rotterdam; 1937 conservator Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden;
22/3/1940 aankomst in West-Timor voor studie tribale samenleving; 8/12/1941 militaire
dienst; febr. 1942, na de Japanse invasie, sloot zich aan bij de groep-Agerbeek in het
binnenland van Timor; in de nacht van 10 op 11 dec. 1942 ontsnapt naar Australië; 1943
functie bij de Nefis in Australië; sept. 1945 terug naar Koepang als “ethnologisch advi-
seur” van het Nederlands gezag; 1946 gerepatrieerd, waarna directeur Rijksmuseum voor
Volkenkunde te Leiden; 1954 hoogleraar culturele antropologie te Leiden; 1973 emeri-
taat.

504 Zie voetnoot 502.
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heiden de weduwe, wier overleden man christen was. De tweede man met de

weduwe bevonden zich in huis, toen Bi Saè met haar eigen moeder kwam

aanloopen, omdat zij onderweg met steenen geworpen werden. Zij gingen zitten

en de heer des huizes droeg haar op om de rest van uit de kookpot met maïs uit

te krabben, opdat zij wat eten zouden.

Nadat zij dit gedaan hadden, stond plotseling het huis in brand, ofschoon er geen

vuur in huis was. Daar er niets was om te blusschen, brandde het huisje af. Na

afloop hoorde Bi Saè de stem zeggen: “Ik heb het huis van Neno Taboen (nl.

de nieuwe echtgenoot) in brand gestoken!” 

Een ander maal dook de overledene plotseling bij zijn weduwe op, nam een

cassave, die tot eten gereed lag en een daarbij liggend mes. De eene helft der

cassave werd haar toen toegeworpen, welke hevig stonk.

Ten einde eenig idee van den psychologischen achtergrond te krijgen, vroeg ik

de vrouw of zij soms beloofd had niet te hertrouwen. Daarop antwoordde zij

ontkennend. Wel had zij na den dood van haar man in een zelfgesprek hardop

gezegd: “Mijn kinderen zijn nog niet groot, kom laat ik geen man trouwen”.

Eens, vertelde zij verder, had de stem haar gezegd: “Malkias (een christen

familielid) en de temoekoen Nehemia moeten komen en Neno Taboen en zijn

vrouw van elkaar scheiden, opdat hij die met steenen wierp, zijn vrouw weer

tot zich kon nemen”. Bij die gelegenheid had hij duidelijk zijn naam genoemd:

“Ik, Neon Asbanoe, ben het, die spreekt”.

Een ander maal had de stem gezegd: “Ik zie Bi Meoe (roepnaam der weduwe)

en haar nieuwen man. Wanneer zij ontucht bedrijven, sta ik toe te kijken”.

Herhaaldelijk gebeurde het dat, wanneer zij de gekookte maïs voor haar nieuwen

man opschepte en zij hem het laboe (bord) aanbood, er iets geheimzinnigs

plaatsgreep. Als haar man nl. begon te eten, zat er stof en verpulverde karbou-

wenpoep door de maïs. Dan placht hij te zeggen: “Dit smaakt bitter en smerig,

ik kan het niet eten!”

Wij praatten met de menschen over dit gebeuren, dat zeer de aandacht trok, door

met de betrokkenen. De vrouw en het meisje wilden wel christen worden, maar

de man niet.

Aangezien deze laatst pas verzekerd had, dat hij de verbranding van zijn huis

onaangenaam gevonden had en gevaarlijk, ook dat de stof en karbouwendrek

in zijn eten hem niet bevielen, vroeg ik hem of hij niet gaarne van deze bezoe-

king verlost zou worden. Hij keek me aan, dacht na en meende toen dat dit niet

mogelijk zou zijn. Toch, hernam ik, nl. wanneer je Jezus den Zoon des hemels

wilt volgen, dan kun je daarvan bevrijd worden.

Hij schudde zijn hoofd: “Neen!” Hij wilde geen christen worden. “Natuurlijk”,

hernam ik, “eet je liever karbouwendrek in je eten”. Een gnuif vleugde over de

gezichten der aanwezigen. De man zweeg en zwaaide weldra af. 

Het was laat in den avond toen ik ter rust ging.
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Zondagmorgen maakte ik den dienst mee in Pisan en trok ’s middags verder naar

Manoefoei, waar we om acht uur in den avond in ’t duister aankwamen. Gedu-

rende de cursus aldaar, verwonderde het mij dat de beste mafefa van Amanatoen,

de oude Nokas, mij niet kwam opzoeken. Hij bleek overleden te zijn tegen het

einde van den laatsten maïsoogst. In 1938 heb ik nog vrij veel van hem opgeno-

men. Aanvulling is niet meer mogelijk. 

Den 31 Oct. hield ik op verzoek den dienst ter herdenking van de kerkhervor-

ming.

BESCHOUWINGEN

a. Aanpassing

Met dank zie ik terug op de leescursussen, die een bezielend contact brachten

tusschen de goeroe’s en mij. Echter is de groote moeilijkheid, dat de kinderen

pas in de derde klas beginnen met leesonderwijs in eigen taal, aangezien de

boekjes Haine lakan mese in de eerste klas zijn afgeschaft, vóórdat de nieuwe

in gebruik kwamen. Thans heb ik de leesstof voor het eerste cursusjaar gereed

en nu zou ik daarover hier wat nader willen uitweiden.

Ofschoon Haine lakan mese geheel gebaseerd is op het volkseigen, zoowel wat

de taal als de gedachten betreft, tornde destijds de Inspectie daar tegen op met

de argumenteering, dat er technische bezwaren aan het boekje kleefden. Die

technische bezwaren werden ondervangen op deze wijze, dat de goeroe’s eerst

de woorden op het bord schreven, in lettergrepen verdeeld, en nadat de kinderen

de woordjes voorkomend in het leeslesje op het bord gelezen hadden, lazen ze

de lesjes uit het boekje. Dit geschiedt tegenwoordig ook met “Tiga sekawan”505

in het Maleisch. Tot 1935 werd het boekje in Z.M. Timor met vrucht gebruikt.

Toen werd het afgeschaft.

Bij het Departement werd ingediend een spelboekje: Tat-tati. Men legde dit

onder het loodje. Toen ik in 1937 terugkwam, verzocht men mij daar mondeling

om iets in den geest van de globaalmethode te bewerken. Dit geschiedde en werd

ingediend. Echter daarop kwam geen bericht dan alleen mondelinge mededee-

ling van Ds. Locher, dat het te duur werd en dat elders ook de globaalmethode

was losgelaten.506

Tenslotte kwam de Inspecteur met het verzoek om iets te bewerken in het

Timoreesch in den geest van Tiga Sekawan. Dit is gebeurd en nu hoop ik ook

te mogen verwachten dat het Departement thans, nu het aandringt op aanpassing,

al het mogelijke zal doen om dit fundamenteele tegemoet komen aan de wen-

schen van het Departement in dit opzicht door de Kerk te steunen door het in

druk geven van deze drie boekjes voor het eerste leerjaar. 

505 Wellicht is bedoeld Abdoelgani Asik, Pemimpin oentoek mengadjarkan tiga sekawan.
Groningen [etc.]: J.B. Wolters’ Uitgevers-Maatschapp, 1940.

506 Zie voetnoot 471.
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[Het Timorees komt steeds meer in de verdrukking, vooral door het beleid van het
Departement van Onderwijs en Eredienst. Ook de STOVIL te Soé doet niets aan

het onderwijs in de landstaal.] 

d. Dit jaar heb ik voor ’t eerst als presente werkelijkheid het feit van levensmoe-

heid bij Timoreezen leeren kennen. Het eerste betreft Mattheus Naben, een

aardige jonge oetoesan Indjil, bij wie lepra geconstateerd werd en die daarom

moest ontslagen worden. Hij werd spoedig daarop ziek, wenschte te sterven en

stierf.

Dan was er een goeroe, die overspel bedreef. Zijn vrouw, een dochter van den

pembantoe agama Toenlioe, wilde eerst in haar ouderlijk huis blijven. Daartegen

verzette haar man zich en nam haar mee naar zijn dorp. Daar werd zij ziek en

gaf te kennen, dat zij drie kinderen gebaard en haar levenstaak dus volbracht

had. Ook zij wenschte te gaan en stierf, omdat dit leven haar geen uitzicht meer

bood.

e. Sedert het uitbreken van den oorlog was er sprake van dat we ons huis zouden

moeten verlaten. Dat ging echter niet door. Thans is Kapan evacuatie-oord van

vrouwen en kinderen van alle militairen te Koepang en te Endeh. Op Kapan

zullen er vierhonderd worden ondergebracht. We zitten midden in de drukte

daarvan. Wij krijgen zelf inkwartiering van een officier van Gezondheid, een

zendingsarts van Soemba.  Wij zijn dankbaar mee te mogen helpen dragen aan507

de lasten van dezen tijd, al laat het zich aanzien dat mijn concentratie op den

taalarbeid minder ongestoord zal zijn. In deze moeilijke tijden hebben we

goeden moed in Jezus Christus onzen Heer en Heiland.

507 Waarschijnlijk was dat de zendingsarts J.S. Bedet; 1914-1944; 1939-1941 assisterend
arts in het ziekenhuis te Waikaboebak, Soemba.
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Hulppredikers en predikanten in West-Timor van 1800 tot 1950

In deze lijst zijn opgenomen de namen en diensttijden van de hulppredikers en

predikanten, die tot omstreeks 1950 in West-Timor gestaan hebben. Indien een

hulpprediker vòòr zijn aanstelling zendeling was, is dat niet vermeld. Ook

verloven zijn niet vermeld.1

Hulppredikers (alf.) Standplaats/ressort Periode

R. van Alphen Koepang 1925-1926

Tjamplong 1926-1933

Soé, Middelb. Theol. School 1947/1948-1950

N.E. Breeman Koepang 1934-1936

D. Bunte Koepang, opleider STOVIL 1927-1931

W.M. Donselaar Babaoe/Koepang 1864-1883

J.K. Doxie Koepang, opleider STOVIL 1925-1927

E. Durkstra Tjamplong 1933-1935

Kapan, tijd. vervanging Mid-

delkoop 

1935-1936

Soé 1936-1939

Koepang 1945-1947

L. Geerdink Koepang 1915-1916

Kapan 1916

G.A.W. Geissler Babaoe 1915

G.J.H. le Grand Babaoe 1894-1899

1 Hiervoor is gebruikgemaakt van de Regeringsalmanakken, Van Troostenburg de Bruin,
Biographisch Woordenboek, Coolsma’s Zendingseeuw, Van Alphen’s Nieuw Kerkelijk
Handboek, de Maandberichten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, het Hand-
boek ten dienste van de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië en div. jaargangen
van het Nederlandsch Zendingsjaarboek.

339



G.J.H. le Grand Babaoe 1904-1907

H. Groothuis Babaoe 1909-1913

G.J.H. le Grand Babaoe 1914-1915

H. Groothuis Babaoe 1915-1916

F.L.O. Hasselhoff Koepang 1930-1931

J. Hessing Koepang 1918-1923

S. Huisingh Babaoe 1894-1896

H. Krayer van Aalst Kapan 1916-1922

J.H. Letteboer Koepang 1923-1925

P. Middelkoop Kapan 1922-1937

Kapan, t.b.v. pred. 1937-1942

J.F. Niks Babaoe 1874-1881

Koepang 1881-1889

Babaoe 1889-1893

Koepang 1893-1894

Babaoe 1896

D.D. Ngefak Koepang 1940-?

M.H. de Rooy Koepang, v.a. 1932 t.b.v. pred. 1931-1934

Koepang, t.b.v. pred. 1939-1942

A. Rotti Tjamplong 1935-1937

Koepang 1937-1942

W.J. Schröder Koepang 1938-19392

P. van der Staay Babaoe 1913-1914

2 Schröder was een godsdienstleraar, maar droeg de titel van wnd Indisch predikant. Hij
verzorgde de Europese gemeente. Locher, die toen predikant te Koepang was, beperkte
zich in de regel tot het predikant-voorzitterswerk.
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H.G. Thiel Koepang 1930

A.A. Vermeulen Tjamplong, v.a. 1925 tevens

wnd hulppred. te Koepang 

1921-1926

Koepang, opleider STOVIL 1928-1930

H. Visser Koepang, godsdienstleraar 1936-1937

G. de Vries Babaoe 1888-1890

F.H. van de Wete-

ring

Tjamplong 1919-1920

Koepang 1923-1927

Plaats (alf.) Naam Periode

(chron.) 

Babaoe J.F. Niks 1874-1881

J.F. Niks 1889-1893

G. de Vries 1888-1890

S. Huisingh 1894-1896

G.J.H. le Grand 1894-1899

J.F. Niks 1896

G.J.H. le Grand 1904-1907

H. Groothuis 1909-1913

P. van der Staay 1913-1914

G.J.H. le Grand 1914-1915

G.A.W. Geissler 1915

H. Groothuis 1915-1916

Kapan L. Geerdink 1916

H. Krayer van Aalst 1916-1922
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P. Middelkoop 1922-1942

P. Middelkoop, opl. goeroe

djemaat 

1932-1935

P. Middelkoop, t.b.v. pred. 1937-1942

Koepang W.M. Donselaar 1864-1883

J.F. Niks 1881-1889

J.F. Niks 1893-1894

L. Geerdink 1915-1916

J. Hessing 1918-1923

J.H. Letteboer 1923-1925

F.H. van de Wetering 1923-1925

R. van Alphen 1925-1926

H.G. Thiel 1930

F.L.O. Hasselhoff 1930-1932

M.H. de Rooy, v.a. 1932 t.b.v.

pred.

1931-1934

N.E. Breeman 1934-1936

H. Visser, godsdienstleraar 1936-1937

A. Rotti 1937-1942

W.J. Schröder 1938-1939

M.H. de Rooy 1939-1942

D.D. Ngefak 1940-?

Koepang, opleider

STOVIL (gesloten

1931)

J.K. Doxie 1925-1927

D. Bunte 1927-1931
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A.A. Vermeulen 1928-1930

Soé, opleider STO-

VIL (heropend

1936)

A. Boeken Krüger 1935-1942

E. Durkstra 1936-1939

Soé, Middelb. The-

ol. School

R. van Alphen 1947-1950

I.H. Enklaar 1947-1953

P. Middelkoop 1948-1953

Tjamplong F.H. van de Wetering 1919-1920

A.A. Vermeulen, v.a. 1925

tevens wnd hulppred. Koepang 

1921-1926

R. van Alphen 1926-1933

J. Beers, tijd. wnd hulppred. 1932

E. Durkstra 1933-1935

A. Rotti 1935-1937

Predikanten te Naam Periode

(chron.) 

Koepang P.L. Muller 1802

R. le Bruijn, wnd 1820-1829

J.C. ter Linden, wnd 1829-1832

F. Hartig, wnd 1833-1834

G. Heijmering, wnd 1833-1858

F. Hartig, wnd 1843-1847

S.A. de Vries 1907-1910

W. Back 1910
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W.A. Wasch 1911-1912

V.L. Visser 1913

R.W.F. Kyftenbelt 1916-1918

H.A. Loeff 1919-1923

G.C.A.A. van den Wijngaard 1923-1926

E.A.A. de Vreede 1927-1928

J.E. Stap, t.b.v. pred. 1927-1928

P.J. de Bruyn 1928-1931

J. Beers 1931-1932/33

H.H. van Herwerden 1935-1936

G.P.H. Locher 1937-1941

I.H. Enklaar 1941-1942

W.N. Hübner 1946-1950

D. Boon 1947-1948

E. Durkstra, voorz. GMIT 1947-1951

E. Smith 1948-1949

A.H. Smits 1948-1950

Soé, Middelb. The-

ol. School 

I.H. Enklaar 1947/1948-1953
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Glossarium

adik jongere broer

agama godsdienst

alang-alang tot een ruim meter hoog groeiende gras-

soort (Imperata arundinacea Cyrill.,

var. Koenigii Benth., fam. Gramineae)

ala’oet hekserij

amaf (= Mal. bapak) vader; heer

ana(k) kind

anak piara in huis genomen kind(eren), die hier-

voor in ruil in de regel lichte werkzaam-

heden verrichten 

arak brandewijn (gestookt van rijst of sap

van de areka-palm)

atoni amaf “a designation for a person’s eldest

brother that refers to his ritual functions

in the event of birth, marriage or death

in the households of his sisters”. Ont-

leend aan: Middelkoop, “Betekenis”.

bebak tangsi kazerne

bale-bale, bale² (balai-balai) rustbank 

bandjir buiten zijn oevers tredende rivier

banjak veel

bamboe doeri stekelige bamboe-soort

bapa ketjil lett: kleine vader = jongere broer van de

vader; jonge heer

barang bagage; goederen

bebak gevlochten bladstengels van de sago-

palm

bertjeritera vertellen 

çhalaik zie halaik 

Compa(g)nie, Compeni VOC; (na 1800:) gouvernement, Bin-

nenlands Bestuur

djagoeng maïs

djemaat, djoema’at gemeente 
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El Meseh Heiland

fatoe steen

fe(i)tor, fetor, fettor hoofd van een dorpencomplex of land-

schap, tussen radja en temoekoen in3

framboesia (tropica) besmettelijke ziekte van huid en botten

gewang zie: Lontarpalm

goenoeng berg

goeroe onderwijzer 

goeroe bantoe hulponderwijzer 

goeroe Indjil evangelist

goeroe djema’at (djoema’at) gemeentevoorganger 

halaik heiden(s)

ilmoe esoterische kennis

kabaja baadje

kain (geweven) stof 

kakak oudere broer

karang rots, steen; rots-, steenachtig

kemiri boom met oliehoudende noot, Aleurites

moluccana

Kepala Tjina het hoofd, de wijkmeester der Chinezen

ketjil klein

koempoelan bijeenkomst; vergadering

lelang veiling

le’oe magisch voorwerp, amulet e.d.

Lontarpalm Borassus flabelliformis L.

lopo rond met gras bedekt huis, waarvan het

dak bijna tot op de grond reikt; adathuis

madjelis raad

mafefa (fefa = mond) assistent van een radja; woordvoerder,

leider bij adat-feesten en rechtsgedingen

maloe beschaamd

manteri inl. beambte

me’o koppensneller

3 Volgens Adatrechtbundels, XXXIX: 500, is “fettor” te beschouwen als een verbastering
van een inheemse term en niet als een vervorming van het Portugese feitor.
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mnane (manane, mnané) geestenbezweerder; “toverdokter”; raad-

pleegt de geesten en verricht de voorge-

schreven handelingen in geval van o.m.

ziekte, verlies of diefstal van eigendom-

men en het ontginnen van nieuwe

(land)bouwgrond; thans ook: doekoen

moechalits verlosser

moerid leerling 

neno hemel; zon

nitoe geest; lijk

njonja (aanspreektitel van) echtgenote van Eu-

ropeaan en hogere inlandse ambtenaar,

zoals de radja van Molo te Adjobaki

njora (aanspreektitel van) echtgenote van la-

gere inlandse ambtenaar, goeroe,

schoolmeester, Inlands leraar

obat medicijnen 

oè, oi water

oeang nadzar geldoffer; beloftegeld 

oebi algemene naam voor knollen, cassave,

Manihot utilissima

Oeis (Oesif, Oesef) Pah Heer van het Land

oesif (oeis, oesef) chef, leider, heer, koning

Oesif, Oesef God, Heer

Oesif (Oeis, Oesef) Jesous, O. Jezus Heer Jezus

Oesif (Oeis, Oesef) Neno Heer des Hemels 

Oesif (Oeis) Oè Heer van het Water (krokodil) 

oetoesan Indjil evangeliebode, inheemse assistent;

werkten meestal als godsdienstleraar in

de kampong of waren bestemd voor

zendingswerk 

padi ongepelde rijst 

pah aarde, land

pakaian(s) kleren, kleding; kostuum, pak; uniform

panas heet, warm

pandita hulpprediker

pantjoeran plaats waar water ontspringt, naar bui-

ten stroomt; (traditionele) waterleiding,

kraan, waterstraal, douche(plaats, -bad)
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pantoen vierregelig Maleis gedicht; zegswijze,

spreekwoord

pasanggrahan logement, onderkomen voor doortrek-

kende reizigers en ambtenaren; ieder

dorpshoofd moest zorgen, dat er altijd

water en brandhout aanwezig waren

pemali heilig; verboden aan te raken, te betre-

den e.d.

pembantoe hulp-; huisknecht

pembantoe agama hulpvoorganger; actief gemeentelid,

diaken-, ouderling-in-opleiding

pendita (pandita) besar predikant 

pengadjaran les; onderwijs 

perintah aloes bevel

perkara probleem; conflict; rechtszaak

pertjaja geloof; geloven

pikoel paarden draagpaarden

pikol 60 kg 

pinang arecapalm, Areca Catechu L.; de areca-

noot werd gebruikt bij het sirih-kauwen.

Zie ook sirih

pohon terang lett.: lichtboom, i.e. kerstboom

prisnitz-verband (= preissnitz-) hydrotherapie, genoemd naar V. Preiss-

nitz, een Silezische boer, die aan het

begin van de negentiende eeuw met suc-

ces botbreuken en kneuzingen behan-

delde met natte drukverbanden. Later

werden kruiden aan het water toege-

voegd en het aantal behandelde aandoe-

ningen uitgebreid

radja hoofd van een landschap

Roh Oel Koedoes Heilige Geest

sado tweewielig rijtuigje

sapi inheems rund 

selimoet deken

senang (zich) prettig (voelen), op z’n gemak,

tevreden, behaaglijk; blij; aangenaam,

plezierig, lekker, comfortabel; fit; graag

(doen), fijn vinden; makkelijk, praktisch

(in het gebruik)
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serani christen

sinjo jongeheer 

sirih gemaakt van het blad van de Sirih- of

Betelplant (Piper Betle L./Chavica Betle

Miq.). Voor gasten lagen hiertoe in de

meeste woningen in een houten of kope-

ren schaal betelblad, tabak, kalk, gambir

en pinang-noot gereed. Zie ook pinang

soekoe stam; volk

soenaf paleis

soesah moeilijk; moeilijkheid; gedoe

sopi (timoer) inlandse jenever; soms ook tuak 

temoekoen kamponghoofd

temoekoen besar hoofd van meerdere kampongs

temoekoen ketjil onder-kamponghoofd (ketjil = klein;

jong; junior) 

teroes doorheen, rechtdoor, dwars door; direct,

regelrecht; steeds door, maar blijven ... 

Tiga sekawan Drie (hechte) vrienden

tjemara een naaldboom van het geslacht der Ca-

suarinaceae, waarvan ongeveer 70 soor-

ten bestaan. Ze komen in geheel Z.O.-

Azië, Australië en op de eilanden in de

Stille Oceaan voor

Tjina China; Chinees, Chinese

toeak gegist sap van de Lontarpalm 

toean besar lett.: grote heer, hoge heer; mijnheer

toean pandita lama de vorige predikant 

toean tanah heer van de grond, van het land; heeft

recht op geschenken van de dorpelingen

bij speciale gelegenheden, zoals de aan-

leg van tuinen, wanneer aan de geesten

geofferd wordt

Toehan Allah de Here God

Toehan Jesous El Meseh 

   Moechalits Kami de Here Jezus, onze Heiland en Verlos-

ser

toekang handwerkman, vakman; werkman, baas;

timmerman 

toko winkel, stalletje, kraam

tufu (tifu) trom
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Afkortingen

Afd. Afdeling

AR Assistent-Resident 

ARvdZ Archief van de Raad voor de Zending der Neder-

landse Hervormde Kerk 

B.A. Bestuursassistent

B.B. Binnenlands Bestuur

BKI Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Konink-

lijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indië, ’s Gravenhage: Martinus

Nijhoff 

BLGNP Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het

Nederlandse Protestantisme 

c.a. cum annexis

Contr. Controleur

Dep. van O. en E. Departement van Onderwijs en Eredienst 

D.V.G. Dienst der Volks Gezondheid

DZOK Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Neder-

landse Zending en Overzeese Kerken (Journal for the

History of Dutch Missions and Overseas Churches)

e.k. eerstkomend

fd. fungerend

G.G. Gouverneur-Generaal 

GMIM Geredja Masehi Indjili Minahassa

GPM Geredja Protestant Maloeka 

GZB Gereformeerde Zendingsbond

H.I.S. Hollands-Inlandse School 

i.e. id est, dat is, dat wil zeggen

Inl. Inlandsch(e) 

K.B. Kerkbestuur (van de Indische Kerk)

Mal. Maleis

Min. Minahassa, N.-Celebes

Nefis Netherlands forces intelligence service

nl. namelijk

NZV Nederlandse Zendingsvereniging

opl. opleiding

O.v.B. Onderwijzer van Bijstand 

P.B. Plaatselijk Bestuur
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RvdZ Raad voor de Zending der Nederlandse Hervorm-

de Kerk

SZC Samenwerkende Zendingscorporaties

STOVIL School Tot Opleiding Van Inlandsch Leraars

SVD Societas Verbi Divini (SVD; de Paters van het

Goddelijk Woord van Steyl) 

t.b. ter beschikking [van de predikant, ten behoeve

van administratief werk op het kerkelijk kantoor

te Koepang] 

TBG Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volken-

kunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen 

Tim. Timoreesch, Timoresche

T.V. Timorsch Verbond

UZV Utrechtse Zendingsvereniging 

V.O. Volksonderwijzer (= onderwijzer volksschool);

Volksonderwijs 

V.S. Volksschool

wnd. waarnemend

z.g. zogenaamd(e)

Z.H.E.G. Zijn Hoog Edel Gestrenge

ZWEG Zijn Weledel Gestrenge
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