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Ten geleide
De bronnenpublicatie betreffende de zendings- en kerkgeschiedenis van de MiddenMolukken, 1803-1900 (deel I) van de hand van dr. Chr. G.F. de Jong maakt deel uit van
een groter project dat gericht is op de uitgave van bronnen betreffende de geschiedenis
van kerk en christendom in de Molukken. Als begindatum van het project geldt het jaar
1605, waarin het Nederlandse gezag op Ambon werd gevestigd en de eerste protestantse
eredienst op Ambon werd gehouden; het jaar 1935 vormt de einddatum, omdat in dat jaar
de semi-zelfstandige Molukse Protestantse Kerk werd gevormd.
Het project wordt uitgevoerd binnen het kader van een samenwerkingsverband van de
Theologische Universiteit van de Protestantse kerk in Nederland te Kampen (THUK) en
de Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) op Ambon in Indonesië. Medewerking
wordt verleend door het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Het project, dat in
het kader van de wetenschappelijke samenwerking Nederland-Indonesië gesubsidieerd
werd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), begon
in 1997 en staat onder algemene leiding van prof. dr. P.N. Holtrop, hoogleraar Zendingswetenschappen aan de Theologische Universiteit te Kampen, prof. dr. G.J. Schutte, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en dr. Th. van den End, zendingsmedewerker, gespecialiseerd in de geschiedenis
van kerk en zending in Indonesië. De projectgroep heeft het voornemen vijf of zes delen
met bronnen uit te geven, tenminste twee delen over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk in de Molukken in de tijd van de VOC (1605-1799), twee delen betreffende de
Protestantse Kerk in de Midden-Molukken in de negentiende eeuw, een deel over de kerk
van Banda in de negentiende eeuw en nog een laatste deel over de Protestantse Kerk in
andere regio’s van de Molukken.
De uitgave van deze delen over de Midden-Molukken is het resultaat van een zeer grondig
en op deskundige wijze uitgevoerd onderzoek in archieven van kerk en overheid in
Nederland, Engeland en Indonesië. Daarbij zijn talrijke archiefbestanden bestudeerd en
verwerkt die nooit eerder voor wetenschappelijk onderzoek zijn benut. Te noemen zijn
hier o.m. het residentie-archief Ambon en het archief van de hoofdcommissie van onderwijs in Nederlands-Indië, beide berustend in het Arsip Nasional Republik Indonesia te
Jakarta, en het archief van Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk. De
inhoud van deze archieven geeft een uitstekend beeld, niet alleen van strikt kerkelijke
zaken, maar, door de nauwe band tussen kerk en overheid gedurende de gehele periode,
ook van de relatie tussen deze beide, en van het maatschappelijk functioneren van kerk
en zending in een althans voor de kerkgeschiedenis zeer belangrijk gedeelte van
Nederlands-Indië.
De bewerker heeft de grote hoeveelheid in de archieven aangetroffen materiaal op
bekwame wijze geselecteerd en geeft een evenwichtig beeld van de ontwikkeling ter
plaatse. In de annotatie zijn talrijke gegevens opgenomen uit andere delen van het archief;
een inleiding, glossarium, bijlagen en registers maken het geheel toegankelijk. Ruggengraat van de negentiende-eeuwse gedeelten zijn de zeer omvangrijke correspondenties
van de zendelingen met hun bestuur in Nederland, de dagboeken van zendelingen en
daarnaast de rapportages van de predikanten der Protestantse Kerk ter plaatse.
Wat betreft het belang van deze zorgvuldige uitgave kan men nog wijzen op het volgende:
Zij is vanzelfsprekend van groot belang voor de kerkgeschiedenis van de Centrale en
Zuidelijke Molukken, maar daarnaast ook voor die van Nederlands-Indië en van Nederland zelf, met name ten aanzien van het beleid van het koloniale gouvernement, de
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zendingsorganisaties en de leiding der Protestantse Kerk. De kerkgeschiedenis van de
Molukken is nog nooit degelijk onderzocht en beschreven. De verschijning van de
geplande bronnenpublicaties zal gevolgd worden door de publicatie van een of meer
monografieën en het is te verwachten dat de bronnenpublicaties de bestudering van de
kerkgeschiedenis van dit gebied nog verder zullen stimuleren.
Deze publicaties bieden intussen veel meer dan alleen kerkhistorisch materiaal. De auteurs
van de stukken zijn veelal predikanten, zendelingen, onderwijzers. Zij kwamen door de
aard van hun werk gewoonlijk in veel nauwere aanraking met de bevolking dan andere
Europeanen, en verbleven ook veel langer dan dezen ter plaatse. Daardoor zal de lezer
van deze documenten informatie aantreffen betreffende land en volk die hij in andere
documenten vergeefs zal zoeken en die ver uitstijgt boven het kerkelijk-religieuze element.
Deze informatie draagt bij tot de kennis van de confrontatie, of zo men wil ontmoeting,
tussen Europees Protestantisme en een Zuidoost-Aziatische samenleving gedurende meer
dan drie eeuwen. Van deze stukken kan worden gezegd dat ze de voornaamste bron zijn
voor de geschiedenis van de ontmoeting tussen de Molukse samenleving en Europeanen
überhaupt.
In vroeger eeuwen werd, in de kolonie nog sterker dan in het moederland, het overheidsbeleid meer bepaald door zaken van religie dan nu het geval lijkt te zijn. Wil men dit beleid
adequaat beschrijven, dan is kennis van de religieuze component nodig. Dit geldt ook nog
in de negentiende en de twintigste eeuw. Te denken valt aan de pogingen om, met het
christendom als beschavingsinstrument, niet alleen de Alfoeren van Ceram, maar de gehele
www.cgfdejong.nl
Molukse samenleving op een hoger plan te brengen.
Het onderwijs in de Molukken was in de negentiende eeuw een zaak van de overheid,
maar tot in de tweede helft van de eeuw hadden kerk en zending nog een taak in het beheer
en de inspectie van de scholen. Daardoor is in het te publiceren materiaal veel te vinden
betreffende de geschiedenis van het onderwijs in de Molukken. Meer in het algemeen zijn,
doordat predikanten en zendelingen Europese boeken (overwegend niet-religieus van aard)
in het Maleis vertaalden, kerk en zending een instrument geworden voor de ontwikkeling
van het niet-islamitische deel van de bevolking. Een leescultuur werd geschapen.
De recente gebeurtenissen in de Molukken hebben opnieuw aangetoond hoe belangrijk
het is inzicht te hebben in de relatie tussen staat en religie en tussen de religies onderling
in dit gebied en hun voorgeschiedenis. De documenten in deze uitgave bieden op dit
terrein veel materiaal. Men kan de stelling wagen dat het gouvernement kerk en christenheid heeft gesmeed tot misschien wel de belangrijkste zuil van het gehele koloniale bestel
in de Molukken.
Met deze aanbevelingen geven wij deze bronnenverzameling in het licht en wij spreken
de hoop uit dat het tweede deel over de Midden-Molukken niet te lang op zich zal laten
wachten.
Wij zijn de redactie van de Uitgaven van de Werkgroep voor de geschiedenis van de
Nederlandse zending en overzeese kerken erkentelijk voor de opname van de bronnenpublicaties betreffende de Protestantse Kerk in de Molukken in haar reeks.
Kampen, 1 november 2004
P.N. Holtrop

Verantwoording
Deze uitgave in de serie bronnenpublicaties betreffende de kerk- en zendingsgeschiedenis
van Indonesië heeft als onderwerp de negentiende-eeuwse kerk- en zendingsgeschiedenis
van de Midden-Molukken. Deze publicatie is tot stand gekomen als onderdeel van het
zogenaamde “Molukkenproject” en heeft betrekking op de eilanden Ambon, Haruku,
Saparua, Nusalaut, Molano, het westelijk deel van Ceram, Manipa, Kelang en Boano,
alsmede op Kayeli op het eiland Buru.
Van de archieven van de Indische Kerk en het gouvernement van Ambon uit de tijd voor
de Japanse bezetting is vrijwel niets bewaard gebleven, behalve het gedeelte dat in de
jaren negentig der negentiende eeuw naar het Landsarchief in Batavia is overgebracht.
Hoewel de oorlog de hoofdschuldige is, waren ook voor 1942 reeds archieven verloren
gegaan. In 1844 liet een Ambonse predikant de Haagse Commissie weten dat vrijwel alle
“oude Kerkelijke papieren” waren verdwenen en er niets dan alleen de Handelingen van
de Kerkeraad sedert 3 juni 1826 aanwezig waren. In dat jaar was ds Auwerda op Ambon
gearriveerd, de eerste vaste predikant na ongeveer een kwart eeuw, die als eerste ook aan
(beperkte) archiefvorming deed. Wegens de nauwe betrekkingen tussen kerk en staat is,
naast het archief van het Nederlands Zendelinggenootschap te Rotterdam, voor de periode
in kwestie het Residentiearchief Ambon, bewaard in het Rijksarchief te Jakarta, momenteel het belangrijkste archief uit die periode.
Geraadpleegd zijn:
a. Nederland:
1. Archief Ministerie van Koloniën, NA Den Haag
2. Archief Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en WestIndië (Haagse Commissie), NA Den Haag
3. Archief Departement voor de Hervormde en andere Erediensten behalve den RoomsKatholieken 1815-1870, NA Den Haag
4. Archief Koninklijk Instituut voor de Tropen, NA Den Haag
5. Archief Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, Het Utrechts
Archief, Utrecht
6. Museum Enschedé, Haarlem
b. Indonesië
1. Archief Residentie Ambon, ANRI Jakarta
2. Archief Algemene Secretarie, ANRI Jakarta
3. Archief Residentie Banda, ANRI Jakarta
4. Archief Departement/Directeur van Onderwijs en Eeredienst (en Nijverheid), ANRI
Jakarta
5. Archief Gereja Protestan di Indonesia (GPI), ANRI Jakarta
6. Archief Hoofdcommissie van Onderwijs, ANRI Jakarta
7. Archief Kerk/Diaconie Batavia 1618-1898, ANRI Jakarta
8. Archief Negara Indonesia Timur, ANRI Makassar
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c. Engeland
1. Archief Jabez Carey, Regent’s Park College, Oxford1
2. Archief East India Company, British Library, Londen
3. Archief British Foreign Office, Public Record Office, Londen
4. Archief Baptist Missionary Society, Reading
5. Archief van de London Missionary Society, School of Oriental and African Studies,
Londen
De terminus a quo is de cesuur die gevormd wordt door het einde van de VOC en de
vorming van een koloniaal bestuur. Op organisatorisch vlak bracht deze overgang de
nodige veranderingen met zich mee. De terminus ad quem is 1900. De keuze hiervoor is
het resultaat van de staat der archieven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn alle op dat
moment te Ambon aanwezige archieven, zowel die van de kerk als die van de civiele
overheid, vernietigd. Desondanks kan worden aangenomen dat elders, met name in het
ANRI in Jakarta, toch nog archiefmateriaal betreffende de Indische Kerk te Ambon van
na 1900 aanwezig is. Het bleek echter onmogelijk dit materiaal te traceren. Nader onderzoek hiernaar overstijgt de grenzen van het “Molukkenproject”.
De stukken zijn in strikt chronologische volgorde opgenomen, waarbij via kruisverwijzingen naar bij elkaar behorende of op elkaar betrekking hebbende stukken wordt verwezen.
De wijze van bewerking en annotatie der stukken in deze bundels sluit aan bij die welke
werd toegepast in de delen van het Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië en
www.cgfdejong.nl
Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en
Overzeese Kerken: Grote Reeks. In de toelichtingen bij de documenten en het register is
voor persoonsnamen de schrijfwijze aangehouden, die in de documenten het meest voorkomt. Voor het overige is de moderne Indonesische spelling van 1972 gebruikt (oe = u,
tj = c, dj = j, j = y); het Indonesische meervoudsteken, ‘²’, is gehandhaafd. In het Glossarium, dat termen uit de documenten in beide delen toelicht voor zover die niet ter plekke
worden verklaard, is de originele spelling aangehouden, terwijl de moderne spelling voor
zover nodig is toegevoegd. In de documenten zijn kleine verschrijvingen stilzwijgend
gecorrigeerd.
Sommige documenten zijn voorzien van een korte introductie. Indien het gaat om een
samenvatting van een weggelaten gedeelte, dan is deze tussen vierkante haken geplaatst.
Weggelaten tekstgedeelten in de documenten, meestal herhalingen en te brede uitweidingen, zijn vervangen door drie kaststrepen. Stippeltjes in de documenten zijn aangegeven
door drie puntjes. Kaststrepen tussen vierkante haken geven plaatsen aan waar de originele
tekst wegens beschadiging onleesbaar is.
Voor biografische gegevens betreffende zendelingen en predikanten zij men verwezen
naar de Bijlagen in Deel II. Daar vindt men ook een aantal landkaarten. Slechts indien aanvullende informatie nodig is, wordt die in een voetnoot gegeven, in de regel bij het eerste
voorkomen van de persoon in kwestie. Ook biografische gegevens van bestuursambtenaren
zijn bij hun eerste voorkomen in een noot gegeven. Voor deze bestuursambtenaren en
anderen is gebruik gemaakt van de Regeringsalmanakken en de jaarlijks verschenen
Naamlijsten der Europese Inwoners 1864-1902.

1

Stukken uit dit archief zijn de bewerker ter hand gesteld door prof. dr. P.N. Holtrop.
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Mijn speciale dank gaat uit naar dr. Th. van den End, die deze publicatie in haar geheel,
en dr. M. van Selm die haar voor een deel kritisch hebben doorgelezen en becommentarieerd. Nuttig aanvullend onderzoek naar persoonsgegevens is verricht door drs. A.W.
Aarnoutse. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het personenregister.
Betreffende personen van Indonesische landaard die in de documenten voorkomen, is in
de noten zoveel mogelijk aanvullende informatie verschaft.
Van het in de archieven aangetroffen materiaal kon slechts een deel worden opgenomen
– in veel gevallen, zoals de archieven van de Raad voor de Zending der Nederlandse
Hervormde Kerk, slechts enkele procenten. Als zowel een Nederlandse als een Maleise
versie van hetzelfde document is aangetroffen, dan zijn beide opgenomen. Indien van een
Maleis stuk geen Nederlandse versie bekend is, dan is een Nederlandse vertaling toegevoegd. Tenzij anders aangegeven, is deze vertaling van de bewerker. Eventuele aantekeningen bij de tekst zijn alleen bij de Nederlandse versie opgenomen, tenzij het een kwestie
betreft die de Maleise versie aangaat. De lezer zij gewezen op de opgave van de geraadpleegde literatuur in Deel II.
Mijn dank gaat uit naar drs. G. Brinkman (Kampen), die de druk van beide delen begeleid
heeft.
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Glossarium
Verklarende woordenlijst van Maleise en Nederlandse termen die in de documenten
voorkomen. Waar nodig is de moderne Indonesische schrijfwijze toegevoegd.
adat (tanah)
afstammelingen
agama
ajer, air
akan faduli bangkej
alfoer(en), alvoer(en)

alkorang
amani (Ceram)
anak(h) midras
apostillaire dispositie
apostil(le)
arak(h)
areka
arraroet
arta
assistent-resident
atap
aurang ..., awrang ...
auranbaij, awrang baai,
awrangbai
babunji
bahasa
bahasa tanah
bahasa tinggi
baileeuw
baileo, balejoh

gewoonte(recht), gebruiken (van het land, lokale)
mensen van gemengd Europees-Aziatische herkomst, Indo-europeanen
godsdienst
water
een lijk verzorgen (ter voorbereiding op de begrafenis)
algemeen gebruikte term ter aanduiding van wat
destijds beschouwd werd als ruwe, onbeschaafde
stammen, die noch het christendom noch de islam
hadden omarmd. De term heeft een negatieve
ondertoon.
de koran
taal- en verwantschapsgroep
schoolkind
beschikking of afdoening via een apostil(le)
kanttekening op een acte, verzoekschrift of rapport
brandewijn (gestookt van rijstwater of sap van de
arecapalm)
zie pinan(g)
pijlwortel (Maranta aundinacea)
zie harta
bestuurshoofd van een afdeling; soms ter beschikking gesteld van een resident
dakbedekking vervaardigd van uiteenlopend materiaal, w.o. de bladeren van de sagopalm
zie orang ...
zie orembaai
geluid maken, klinken, weerklinken
taal; hier meestal het Indonesisch
streektaal
hoog-Maleis
zie baileo
raad- of dorpshuis, waarin gesnelde koppen werden opgehangen en de geesten der voorouders
verbleven; was vroeger algemeen in de MiddenMolukken, doch kwam in de negentiende eeuw
alleen nog op Ceram voor

xiv
bakau, bakoe, baku

bakker, bakar
balangan
balas
balas petij orang mati
baluntas, beluntas
banaijän, banaiän
bangkej
Bapa Kami, Doa
barang
Batoemerah

batoe pamale/pemali
bendie
berdugal
berhala
berlapis
bermain, main
bersompah, bersoempah,
bersumpah
Betawi
betel
bijasa, biasa
bileeuw
binnenkust (van Ceram)
boba
boeca (boeka, buka)
boero(e)ng hantoe, burung hantu
boero(e)ng swangi, burung
swangi, suangi
bowaja, buaya
cajang
canarie
catechu (Areca Catechu L.)

Glossarium
namen van bomen en heesters van de familie der
Rhizophoraceae (Mangrove). De schors had geneeskrachtige werking en werd gebruikt voor de
bereiding van uiteenlopende stoffen, zoals looistof
en een zwarte verfstof
branden
dikbuikige kruik of fles met lange, rechte hals, gebruikt in de keuken en voor de zoutwinning
antwoord(en); wraak (nemen)
schadevergoeding voor de doodkist
Pluchea indica Less., behorende tot de familie der
Asteraceae
een soort mouwvest
kadaver, kreng, aas; (grof:) lijk
het Onze Vader
bagage, goederen
lett.: Rode Steen of Rots, een negorij ten noordoosten van fort Nieuw Victoria; ook Rodenberg
geheten
heilige steen
sjees; tweewielig rijtuig, getrokken door een paard
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misselijk; brutaal, stout
afgod(sbeeld), idool
van een laag voorzien; opgestapeld; verdubbeld,
dubbel (bijv. van letters: hhuruf – letter)
spelen; imiteren; doen alsof
zweren; eed afleggen
Batavia
zie catechu
gewoon, gebruikelijk
zie baileo
de naar Ambon en de Uliassers toegewende zuidkust van Ceram
framboesia, ook genoemd Ambonse pokken en inlandse pokken
openen
uil
nachtuil
krokodil
zie kojang
Canarium commune L. fam. Burseraceae
Pinang-palm, waarvan de noten samen met het
blad van de Sirih- of Betelplant (Piper Betle

Glossarium

Cholera Morbus
compania
considerans/-atie

daftar, dafter
damar, damer, dammar
dattij, dati

dattij linjap, - lienjap

dattij doessong
dego-dego
denda
djaga, mendjaga
djagong, djagoeng
djahat
djam
djam gebed
djouw pemarentah
djoenkoe, djongkong
d.l.l. = dan lain-lain
doa
doekong, doekoen
doesong, doessong (dusun)

dokter Jawa/Java
duit

xv
L./Chavica Betle Miq.) gebruikt werden om sirihpinang te maken
of “Aziatische braakloop”, een bacteriële darminfectie
de VOC; in de negentiende eeuw de aanduiding
van het koloniale gouvernement
beweegreden; overweging; inleidende opmerking
(bij wetsontwerp)
lijst, register
harsen van verschillende Agathis- en Dipterocarpaceën-soorten
de groepen (huisgezinnen) waarin op Ambon, de
Uliassers en zuidelijk Ceram het negorijvolk werd
onderscheiden. De instelling hing samen met
grondbezit en -rechten. Bepaalde gezinnen hadden
het onvervreemdbaar erfelijk vruchtgebruik van
bepaalde gronden, de dati-gronden. In het verleden ook de dienst- en belastingplichtige eenheid
dati-gronden waarvan de rechthebbende onbekend
of overleden was en die vaak aan anderen waren
www.cgfdejong.nl
verhuurd
dusun toebehorend aan een dati
rustbank van gespleten bamboe; een soort aanrecht, behorende tot de keukeninrichting
boete
waken bij, verzorgen, verplegen, behoeden; beschermen; in het oog houden
maïs, “Turkse tarwe”
slecht, boosaardig, vals
uur; tijdstip
bidstond
dorpshoofd, gezaghebber
klein vaartuig, zonder dek, vervaardigd uit een
enkele boomstam en voorzien van vlerken
en dergelijke, enzovoort
gebed
inlandse heelmeester
tuin, complex van meerjarige gewassen (als klappers, nagel- en sagobomen), meestal onregelmatig
in de bossen aangeplant
inlands arts
munt die in Nederland van 1700 tot 1847 en in
Ned.-Indië van 1727 tot 1855 officieel gebruik
werd. Niet-officieel werd de munt in Ned.-Indië
tot na 1900 gebruikt. De waarde in Ned.-Indië: 1

xvi

durijan

faduli (peduli)
fetor, fejtor

gabe-gabe, gabbe-gabbe,
gaba-gaba

garam
gatal
geredja, gredja, gereja
goemoetoe, gemoetoe,
gemoeti, goemoeti
goeroe, guru
goeroe bantu
goeroe besar

goeroe midras
gredja
guntor, guntur
guru(w)
guru(w) kuliling

hadji(e)
hantu, hantoe; burung hantoe
harij bajik
harta, arta
hatukaul

Glossarium
gulden = 20 stuivers = 80 duiten; vanaf 1846: 1
gulden = 20 stuivers = 120 duiten
boom (Durio zibethinus); de sterk ruikende, veel
gegeten vrucht van deze boom
zich ergens iets van aantrekken, zich ergens om
bekommeren
van feitor (Port.), onderkoopman; bestuursambtenaar, gezaghebber op een buitenpost, meestal gebruikt ter aanduiding van een controleur of assistent-resident

de hoofdnerven van de bladeren van de sagopalm
(z.a.). Wegens hun stevigheid gebruikt bij de vervaardiging van wanden en vloeren van woningen,
manden, matakau, vlotten, erepoorten van slingers
en guirlandes, e.d. Van de hiervan vervaardigde
garens werd de sarong geweven
zout
jeuk
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kerk
arenpalm, “sagueersboom” (arenga pinnata)
meester, onderwijzer
hulpmeester, -onderwijzer
opperschoolmeester; zijn taak was het houden van
toezicht op de inlandse onderwijzers in zijn ressort
schoolonderwijzer
zie geredja
donder, gerommel
zie goeroe
rondgaande of omlopende meester. Deze functie
was de laagste, die er in het onderwijs was en
werd meestal vervuld door beginnende schoolmeesters. Deze meester viel in voor oudere collega’s die ziek of afwezig waren, onderwees slaven
in de huizen der eigenaren, e.d.,
bedevaartganger naar Mekka
uil; spook, (boze) geest (vele soorten)
goede dag; feestdag
goederen, schat, waarde; boete; bruidsschat
gewijde steen waarbij beloften gedaan werden,
hatu (=batu) – steen; kaul – woord, gelofte (voor
een bepaald doel)

Glossarium
herendiensten

hhuruf, huruf
hulupengadjar
huwa
ijamswortels
imam

kabaja, kabajen
kadihoe (ook: katomas)

kajoe kambing

kajoe-poetij, kajoepoetie,
kajoe-poetih, kayu putih

kaki(j)an, kakianverbond,
kakehan,

kanari, kanarie

kapala, kepala (pemerintah)
kapala, kepala saniri
kapala, kepala soa/so’a
kapitan, kapitein (inheems)
kasie, kasi

xvii
behoorden tot een reeks van verplichte diensten te
verrichten door de inlandse bevolking, zie sectie
V. van het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824), Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1824, nr 21a (29 april 1824)
letter
hoofdonderwijzer
heer
zetmeel houdende wortels van het geslacht Dioscorea
islamitische voorganger bij ritueel gebed, lid van
de staf van een moskee
baadje
Codiaeum variegatum Bl., behorend tot de familie
der Euphorbiacea. Gebruikt als erfafscheiding. De
bladeren werden gebruikt ter versiering bij feesten. Een aftreksel werd toegediend bij koortsen
lett.: geitenhout; Rhus retusa Zoll, fam. Anacardiwww.cgfdejong.nl
aceae, boom waarvan het hout geschikt is voor
huizenbouw. Het rode sap der jonge bladeren
werd gebruikt als verfstof
Melaleuca Cajeputi Roxb.; uit de bladeren wordt
de kayu putih-olie gedestilleerd. De meeste olie
werd tegen het einde der negentiende eeuw bereid
op Buru, waar Kayeli het centrum der bereiding
en handel was
oorspronkelijk een politieke beweging der Patasiwa (een der twee hoofdgroepen der inheemse bevolking van westelijk Ceram) met een godsdienstige inslag en geleid door de mauwin (priesters),
z.a.
Canarium Sephirinum, amandelboom, bekend om
zijn fraaie bloeiwijze. De zaden werden gegeten
en op Ambon met sago vermengd, waarvan koekjes (bagea) gemaakt werden. Uit de zaden werd
olie geperst
hoofd (dorps-)
landraadvoorzitter
wijkhoofd, wijkmeester
adat-functionaris tussen raja en bevolking
geven
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Glossarium
moskeefunctionaris, assistent van de imam, o.a.
belast met het onderwijs aan de jeugd; soms ook
gebruikt als algemene aanduiding van islamitische
functionarissen
aardnoot
kokosnoot, klapper
boswachter, veldwachter
boek, geschrift, ook de bijbel
buideldieren van het Phalanger-geslacht. Speciaal
in de Molukken gebruikt voor de Phalanger
orientalis
zie compania
sleutel; afsluiten; twisten
vlot
stad (Ambon)

kassissie, kasisi

katjang
kelapa, kalapa
kewan
kitab
koesoe (koessoe, koeskoes)

kompanija
kontji
kosepa
kot(t)a
kwarts, kwartsdiensten
(kwarto, kwartodiensten)

kwartsmannen, kwartslieden,
kwarto’s
kywan

verplichte maandelijkse diensten door dorpelingen
(de kwartsmannen of kwarto’s) voor hun dorpshoofd verricht (zie Buddingh, Neêrlands-Oost-Indië, II, 175-176), afgeschaft in 1920; zie
ook herendiensten
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laboewan, labuan, pelabuan
lada
linjap, lienjap, lenjap
liplap

Lombard-huis
Malaijoe randah
marinjo (midras), marinio, marinja
mata kompania

matakau(w), matakou(w)
mauwin, nauwien, mauw uwin
menjoemba (menyembah)
mijl (geografische)
mijl (Duitse)
misti, mesti

zie kwarts
zie kewan
haven, baai
peper
verdwenen
aanvankelijk een bijnaam voor Indische mensen
van deels Portugese afkomst; later gebruikt voor
Indo-europeanen in het algemeen
lommerd, pandjeshuis, bank van lening
laag-Maleis
schout, politieagent; conciërge (van kerk en
school)
lett. oog van de Compagnie; informant, spion voor
het gouvernement; vertegenwoordiger van het
gouvernement
pop, beeld, amulet, een klein huisje van gabagaba, ter afwering van boze geesten, dieven, e.d.
priester, sjamaan (Ceram)
vereren, aanbidden
7.407,4 meter
op zee: 7.407,4 meter (op zee); op land: 1.852
meter
moeten

Glossarium
moeda, muda
moerid, moerit, murid
moudien, modin

Negenbonders
nikakh, nikah
nizmet
njonja
njora
obat
oelar bisa
orang
orang bejbas
orang kaya/kaja/kaay/kaaj
moeda
orang mati
orang sidi/sidij
orang toe(w)a/tua(h)
orang toe(w)a/tua(h)/touwah
agama

orang toe(w)a/tua(h) parentah
orembaai, orambaai, orembai,
auranbaij, arumbai, awrang
baai

paduakang
paggar, pagar, pagger
pajong
pamali, pemali
pamerentah, pemerintah
pandita, pandieta
papan tulis
papan
parampoeän parampuwan

xix
jong; bestemde opvolger (bijv. van een orang
kaya, in de regel diens zoon); plaatsvervanger
leerling
islamitische voorganger, meestal lid van het
dorpsbestuur en als zodanig door het dorpshoofd
benoemd; als vervanger van de imam belast met
div. met de moskee verbonden functies
Patasiwa (Uli Siwa)
huwelijk
genade (Joh. 1, 14)
echtgenote (algemeen)
echtgenote (spec. van regent en schoolmeester)
medicijn, geneesmiddel
giftige slang
mens; man; inwoner; afkomstig van
burger
titel van een dorpshoofd
jong; plaatsvervanger (bijv. van de orang kaya)
dode
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zie sidi
ouder(s)
lekefunctionaris in kerkelijke gemeente; gemeenteoudste, hulpvoorganger (ontwikkelde zich
tot koster); hulponderwijzer
functionaris op dorpsniveau

meerdere typen zeilschepen. De orembai jareng
had een lengte van gewoonlijk 12-14 meter, een
breedte van ca 2½ meter en een bemanning van
omstreeks twaalf koppen. Daarnaast bestond de
orembai rede, die iets kleiner was. De lengte van
dit schip bedroeg zo’n 8 meter, de breedte 2, terwijl de bemanning 7 of 8 koppen telde
inheems zeilvaartuig voor vrachtvervoer
hek, omheining, schutting; omrastering; heg, haag
parasol, paraplu
aan de goden of geesten gewijd, taboe
regering, bestuur
zie pendeta
lei; schrijfplank; schoolbord
bord, plank, plaat
vrouw

xx
parang
parentah
passar, pasar
Patalima
Patasiwa
pata(t)tas
pat(t)i
patjol
pèla
pemarikhsa midras
pendeta
penjakitan hantu/hantoe
perkara
petatas
petij, peti
piatuw, piatu, anak p.
pikol, pikkel
pinan, pinang

pisang
poesaka
poewassa, puasa
portero
prahu, perahoe
prang, perang
prauw seman

Glossarium
groot mes
bevel
markt
Vijfbonders (Uli Lima)
Negenbonders (Uli Siwa)
aardvruchten, w.o. div. ubi-soorten
titel van een dorpshoofd
hak (om de grond te bewerken), ook tjangkol
band tussen twee of meer negorijen
schoolopziener
predikant
bezetenheid, waanzin
kwestie, conflict, affaire; paragraaf
zie pata(t)tas
kist
weeskind
58 kg (indien zout: 67,0423 liter)
arecapalm, Areca Catechu L.; de arecanoot werd
gebruikt bij het sirih-kauwen. Sirih is gemaakt van
het blad van de Sirih- of Betelplant (Piper Betle
L./Chavica Betle Miq.). Voor gasten lagen hiertoe
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in de meeste woningen in een houten of koperen
schaal betelblad, tabak, kalk, gambir en pinangnoot gereed
banaan
adat-grond; erfdeel
vasten (isl.)
bode
prauw; klein vaartuig
oorlog
Molukse vlerkprauw van ca. 6 meter lengte, een
breedte van 3/4 meter en met een bemanning van
twee of drie koppen

radja, raja
rondgaande goeroe/meester
rottan, rotan, rotting
rumah kakijan

koning, vorst; titel van een dorpshoofd
zie goeroe koeliling
Spaans riet; klimmende palm (Calamus rotan)
kakian-huis

saboa, sabowah

een bepaald type inlandse huis; een huisje opgericht voor een geest; kleine vlerkprauw
Metroxylon Sagus Rotth., fam. Palmae (zie ook
gaba-gaba); merg van de sagopalm
wijn van de arenpalm (arenga pinnata)
mede-negorijbewoners, dorpsgenoten
alle(n)
regionale of lokale overleg- en bestuursraad

sagopalm; -meel
saguweer, sagoweer
sa’isi negerij
sakalijen
saniri

Glossarium
sarani(j), serani(j)
saudara, sudara
secreet
seniri
serani, sarani
sergeant
sidi, sidij, sidik
siri(e), sirih
slam; slammen; slamsche
slamat, selamat
slamat/selamat datang
stori, story, istori
sobat, tsobat
sombahjang, sembahyang
surat
surat nika(k)h
suwara, suara
swangi(e), suangi

tahon, tahun
talie-apie
tampat, tempat
tanah
tiffa, tifa, tief
tinggalong
titah
titah Kompanijah
tjadako
tjakalélé
tjangkol, tjangkul
tjedaka
tjap
tjenkej
tjida(k)ko, tjadako, tjodako,
tjiedako
toeagama, toewahagama
toean, toewan
toean negeri; t. tanah
toelang
toelon(g)
toewan Walanda
tonggal (tunggal) (Joh. 1: 14)

xxi
christen; christelijk
broeder; mijnheer
geheim
zie saniri
christen; christelijk
o.a. hoofd van de burgerij
belijdend lidmaat van een kerkelijke gemeente
plant, betel, sirih, zie ook pinan, pinang
islamiet; islamieten; islamitische
groet, heilwens
welkom
spreken, verkondigen; gesprek
vriend
gebed, aanbidding Gods
brief; geschrift, boek, (schriftelijk) stuk, biljet,
papier; reçu, bewijs
huwelijksacte
stem, geluid
geest van een overledene; tovernaar die dergelijke
geesten oproept of bezweert
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jaar
lont, gemaakt van de vezel van de kokospalm
plaats, oord; plaats (om iets in, op te doen), bak,
vat, pot etc.
aarde, land, grond
kleine trommel
civetkat (Viverricula indica)
bevel, instructie, gebod
lett. bevel van de Compagnie; instructie van
hogerhand
zie tjida(k)ko
dans; dansen
hak (om de grond te bewerken), ook patjol
zie tjida(k)ko
stempel; tatoeëring
kruidnagel
peniskoker, schaamgordel (bij mannen); schaamlap (bij vrouwen)
zie orang toe(w)a/tua(h)/touwah agama
mijnheer, heer
stichter, heer van een negorij, een adathoofd
bot, been, graat
helper
Nederlandse mijnheer
enig

xxii
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touwah agama
tripang
tulis
Turksche tarwe (djagong)
tusa
tuwa(h), toewa(h)
tuwah parentah
tuwan (tuan) kulit putih
tuwan pandita
tuwan (tuan) pemarikhsa midras
tuwan, toewan
Tuwan Kompanija

zie orang toe(w)a/tua(h)/touwah agama
zeekomkommer
schrijven
maïs
kat
oud, oudste; titel van een hoofd; zie ook orang
titel van een dorpshoofd (onder de regent)
meneer met de witte huid, blanke
de dominee
de heer inspecteur van het onderwijs
mijnheer
lett. Heer Compagnie, de VOC, na 1800 gebruikt
als aanduiding van het koloniale bestuur

ubat
upas

zie obat
gif

Vijfbonders
voet

Patalima (Uli Lima)
0,283133 meter

wae, wa, wai

water, rivier
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Lijst van afkortingen
AA
Aartsbs.
AAS
AB
AD (in AAS)

ADHE
ADOE
AGPI
AHC
AHCO
a.j.
AJC
AK/DB
AKIT
Alf:
Alg. Secr.
ALMS
AMvK
ANRI
a.p.
NA
AR Mag.
ARP
ARvdZ

BB, B.B.
BHZG
BLGNP

BMS
Bt (Archief Alg. Secr.)
BWPGN

c.a., cc, c.c.
CG, C.G.

Archief Gouvernement/Residentie Ambon, ANRI
Aartsbisschop
Archief Algemene Secretarie, ANRI
Archief Residentie Banda, ANRI
Apostillaire Dispositie (beschikking, afdoening, verzoek om
advies of inlichtingen e.d., meestal via een aantekening in de
marge of aan het eind van een geschrift)
Archieven Departement voor de Hervormde en andere Erediensten behalve de Rooms-Katholieken 1815-1870, NA
Archief Departement/Directeur van Onderwijs en Eeredienst
(en Nijverheid), ANRI
Archief Gereja Protestan di Indonesia, ANRI
Archief Haagse Commissie, NA
Archief Hoofdcommissie van Onderwijs, ANRI
afgelopen jaar
Archief Jabez Carey, Regent’s Park College, Oxford
Archief Kerk/Diaconie Batavia 1618-1898, ANRI
Archief Koninklijk Instituut voor de Tropen, NA
alfoers(e)
Algemene Secretarie, Batavia
Archief van de London Missionary Society, School of Oriental and African Studies, Londen
Archief Ministerie van Koloniën, NA
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
anno passato
Nationaal Archief, Den Haag
Assistent-Resident Magistraat
Anti-Revolutionaire Partij
Archief van de Raad voor de Zending der NHK, Het Utrechts
Archief, Utrecht
Binnenlands Bestuur
Bestuur van het Hulpzendelinggenootschap (Ambon)
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Red. D. Nauta, A. de Groot, J. van
den Berg, O.J. de Jong, F.R.J. Knetsch, G.M.H. Posthumus
Meyjes; 2de druk, 5 delen; Kampen: J.H. Kok, 1983-2000.
Baptist Missionary Society
Besluit
Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Red. J.P. de Bie en J. Loosjes; ’s-Gravenhage: Nijhoff, [1919]-1949.
circa
civiel gezaghebber
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CHU
Comm.-Gen.
CvZ

Christelijk-Historische Unie
Commissaris-Generaal [over Nederlands-Indië]
Conferentie van Zendelingen

Ds.
DGvfin
do
DOE(N)
DVG
DZOK

Dominee, Dominus
Directeur Generaal van Financiën
dito
Departement van Onderwijs en Eeredienst (en Nijverheid)
Dienst der Volksgezondheid
Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse
Zending en Overzeese Kerken

EA
Exh.

Extract-Acten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap
Exhibitum, overlegd stuk en blijk of bewijs daarvan

fg., fungd.

fungerend

GAA
Gb(b)
GdME
Ge:, Gel:
gep.
GG(vNI)

Gemeentearchief Amsterdam
gouvernementsbesluit(en)
Gouverneur der Molukse Eilanden
geliefde
www.cgfdejong.nl
gepensioneerd
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië

H.A.
Halm.
Hb
HC
HC(v)O
H.D.
HH
HHB
HZG

Heilig Avondmaal
Halmahera
Hoofdbestuur
Haagse Commissie (Commissie tot de Zaken der Protestantse
Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië)
Hoofdcommissie van Onderwijs
Heilige Doop
Heren
Heren Bestuurderen, Bestuurders
Hulpzendelinggenootschap (Ambon)

J.C.
j.l.
JMZG

Jezus Christus
jang lalu; jongstleden
Java’s Medewerkend Zendelinggenootschap

KAB
Kb

Kerkarchief Banda, te Banda
Kerkbestuur, bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië te Batavia
Koninklijk Instituut van de Tropen
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger; een per 10 maart 1830
zelfstandig geworden deel van het Nederlandse leger
Kerkeraad van de Protestantse gemeente te Ambon
Kerkeraad van de Protestantse gemeente te Batavia

KIT
KNIL
KrA
KrB

Lijst van afkortingen
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L:
lb
LMS

Lieve
pond; 1 pond is 453,59 gram
London Missionary Society

m.
MBG
MGS
Min.
MNZ

MzHE

meter
Medewerkend Bijbelgenootschap, Ambon
Missive Gouvernements Secretaris
Minahasa (N.-Celebes)
Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap
Mohammedaans
Moluksch Politiek Verbond
Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu
Minister van Financiën (omstreeks 1853 voorlopig belast met
het bestuur van het Dept. voor de Zaken der Herv. Eeredienst)
Minister van Justitie (omstreeks 1850 voorlopig belast met
het bestuur van het Dept. voor de Zaken der Herv. Eeredienst)
Minister van Koloniën
Minister van Marine en Koloniën
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Minister van Staat (belast met de Generale Directie voor de
Zaken der Herv. Eredienst)
Minister voor de zaken der Hervormde Eredienst

NBG
NG
NZG
NZV

Nederlands Bijbelgenootschap
Nieuw-Guinea
Nederlands Zendelinggenootschap
Nederlandse Zendingsvereniging

O.K.
O.T.

Orang Kaija
Orang Toea; Oude Testament

p.m.
Port.
prov.

plus minus
Portugees
provisioneel

RAS
RdM
Rop.
RvA
RvI

Residentiearchief Saparua, ANRI-Jakarta
Resident der Molukse Eilanden
Ropijen
Resident van Ambon
Raad van Indië

SCO
Secr. Gouv.
SJ
STOVIL

Subcommissie van onderwijs (Ambon)
gouvernementssecretaris
Societas Jesu
School tot opleiding van inlands leraars

Moh:
M.P.V.
MSC
MvF

MvJ

MvK
MvMK
MvS

xxvi
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t.b.(v)
TNI
t.o.

ter beschikking (van)
Tijdschrift voor Nederlandsch Indië
tegenover

UHEw
UZV

U(we) Hoog Eerwaarde(n)
Utrechtse Zendingsvereniging

Vb
VOC/VOIC

Verbaal
Verenigde Oost-Indische Compagnie

z.a.
Z.E.
Z.M.

zie aldaar
Zijne Excellentie
Zijne Majesteit
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INLEIDING

Inleiding
De Grote Oost tijdens de VOC (1605-1800)
De Nederlandse tijd begon met de inname door VOC-zeevoogd Steven van der Haghen
op 23 februari 1605 van het Portugese fort Nossa Senhora de Anunciada aan de Baai van
Ambon,1 nadien fort Victoria en sinds 1771 fort Nieuw Victoria geheten. Hoewel de VOC
na de inname van Makassar (1666) haar gezagsgebied in de Grote Oost verder uitbreidde,
hield haar imperium nadien nog geen eeuw stand. Kort na 1750 begon wat de Grote Oost
betrof de aftakeling van de VOC. Vestigingen werden opgeheven en gedurende een halve
eeuw heerste er een machtsvacuüm. Hiervan maakten de Engelsen, die zich door hun
overwinning in de slag van Plassey (India, 1757) geplaatst zagen in het hart van een
gigantisch en voortdurend uitdijend imperium dat zich uitstrekte van de Perzische Golf
en de Rode Zee in het westen tot aan Oost- en Zuidoost-Azië, gebruik door tot in alle
uithoeken van de archipel door te dringen op zoek naar specerijen, goud, zilver en andere
kostbaarheden. Bovendien liep de handelsroute tussen China en Noord-Australië, waar
de Engelsen in de eerste helft van de negentiende eeuw nederzettingen hadden, door het
oostelijke deel van de Grote Oost, met Sulu, ten noorden van Buru, als een der belangrijkste entrepots. Reeds in 1784 had Engeland de vrije vaart in deze wateren afgedwongen
en in 1793 verschenen de eerste Engelse schepen voor de kust van Bonthain en Bulukumba op Zuid-Celebes. De Midden-Molukken gingen in 1796 tijdelijk over in Engelse
handen. Ook op Banda (1796),2 Ternate (1801-1803)3 en Sulu (1836-1837)4 wisten ze
enige tijd hun gezag te vestigen; zo ook de Spanjaarden op Magindanao.5
De VOC betaalde de rekening: handels- en bestuurscentra als Batavia en Makassar
moesten met lede ogen aanzien hoe ze door het explosief groeiende Calcutta en vervolgens
door het in 1819 gestichte Singapore naar het tweede of derde plan werden verwezen.6

De Midden-Molukken onder de Engelsen
De Engelse admiraal P. Rainier leidde de militaire expeditie die oktober 1795 Madras
(Brits-Indië) verliet ten einde de Molukken te bezetten. Doel was om deze uit de handen
der Fransen te houden, die kort daarvoor Nederland bezet hadden. Op 17 februari 1796
droeg de Nederlandse gouverneur Alexander Cornabe (1794-1796) het gebied aan Rainier
over. Ambon bevond zich van die datum (Banda vanaf 9 maart) tot 1 maart 1803 (na de
Vrede van Amiens, 1802) en opnieuw van 19 februari 1810 tot 25 maart 1817 in Engelse
handen.7
1

2
3
4
5
6
7

Zie hierover Jacobs, “Ambon as a Portugese and Catholic Town 1576-1605”; het contract van Steven
van der Haghen met Hitu, in: J.K.J. de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië
(1595-1610), III, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1865) 208-210.
Lennon, “Journal of an expedition to the Molucca Islands”.
Leupe, “Stukken betrekkelijk de verdediging van Ternate”; Leupe, “Overname van Ternate van de
Engelschen in 1803” .
Ileto, Magindanao, 13.
Ileto, Magindanao, 12-13.
Wong, “The Trade of Singapore 1816-69”, 11-25.
Zie Heeres, “Eene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796”, 314; en
“Lijst der Gouverneurs van Amboina”, 540; Andaya, The World of Maluku, 233-238; Van Goor, De
Nederlandse Koloniën, 189-192. Een beschrijving van de twee periodes van Engels bestuur (1796-1803,
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Op het moment dat Rainier het bestuur overnam, had de stad Ambon twee kerken, een
voor de Europeanen en Indo-europeanen, de Hollandse kerk of Koepelkerk uit 1712, waar
de diensten in het Nederlands werden gehouden, en een voor de Maleise gemeente, de
Grote Kerk genaamd, die in 1781 onder gouverneur B. van Pleuren was gebouwd. Een
predikant verzorgde meestal beide diensten, al werden de diensten soms ook door een
schoolmeester waargenomen. Deze kerk heeft bestaan tot 1944, toen het gebouw bij een
bombardement verwoest werd. De Koepelkerk werd in 1809 door de Engelsen als pakhuis
in gebruik genomen en later afgebroken. In 1816 kreeg Ambon echter opnieuw een tweede
godshuis, toen Joseph Kam, de eerste Nederlandse zendeling in de Midden-Molukken,
op zijn erf een nieuw kerkje bouwde, de Kleine Kerk of Kapel genaamd. Dit gebouw werd
in 1835 door een aardbeving verwoest, waarna de Indische Kerk te Ambon-stad voor de
eerstkomende jaren alleen nog over de Grote Kerk beschikte.8

De Molukken in de negentiende eeuw
De grenzen van naties en volken overal ter wereld werden in deze tijd in Europa getrokken
en weerspiegelden Europese belangen en strategieën. De Molukse Eilanden keerden terug
onder Nederlands bestuur op basis van de Conventie van Londen van 13 augustus 1814,
de feitelijke soevereiniteitsoverdracht vond plaats op 25 maart 1817. Het Londens Traktaat
van 17 maart 1824 bepaalde dat de Molukse archipel bestond uit de eilanden tussen
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Celebes in het westen, Nieuw-Guinea in het oosten en Timor in het zuiden en dat deze
archipel gesloten was voor de vrije vaart en handel van Europese mogendheden behalve
de Nederlanders. Het gezagsgebied van het Gouvernement der Molukken en Onderhorigheden omvatte aldus
1. de residentie Banda waaronder Ceram voor zover het Tidorees leen was geweest (d.w.z.
Ceram ten oosten van de lijn Tobo aan de zuidkust en Waru aan de noordkust, alsmede
de eilanden Keffing, Ceramlaut, Gisser en Goram) alsmede de Zuidooster- en ZuidwesterEilanden,
2. de residentie Ambon (Amboina) alwaar te Ambon-stad tevens de bestuurszetel van het
Gouvernement gevestigd was, met de daaronder behorende eilanden ingevolge de verdeling bij art. 1, 2 en 3 van het Reglement op het binnenlands bestuur van 1824, vervolgens
3. de residentie Ternate, waartoe behoorden Halmahera (of Gilolo, Jailolo) en de vorstenlanden van Ternate, Tidore en Bacan en hun onderhorigheden, alsmede die gedeelten van
Nieuw-Guinea waarover de sultan van Tidore van oudsher soevereine rechten bezat, en
4. de residentie Manado op Noord-Celebes, waartoe ook de Sangir- en Talaud-Eilanden
behoorden.
Tot de residentie Ambon, waartoe deze bronnenpublicatie zich beperkt, behoorden
volgens art. 2 van het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op
Amboina en Onderhoorigheden van 15 april 1824 de eilanden Ambon, Groot-Ceram

8

1810-1817) vindt men in het “Rapport over de Molukkos. 5den Juny 1821 no 8, van de Graaff & Meijland”,
AMvK 1961, Vb 15 sept. 1849, nr 1, fols. 229-235; vgl. Ruinen, Overzicht van de literatuur betreffende
de Molukken, I, 109 (nr 197).
Enklaar, Joseph Kam, 121. De onderwijzer B.N.J. Roskott trof deze kerk bij zijn aankomst in 1835
in vervallen staat aan. Aanvankelijk hoopte hij, in samenwerking met het Hulpgenootschap, een vrijwillige
intekening te kunnen openen teneinde fondsen te verwerven voor de restauratie, B.N.J. Roskott a. Hb
NZG, 29/8/1835, ARvdZ 33/6. Doch de zware aardbeving die zich voordeed in de nacht van 31 okt-1
nov. 1835 verwoeste het kerkje geheel.
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(d.w.z. het westelijke en centrale deel van Ceram), Buru, Haruku, Saparua, Nusalaut,
Ambelau, Manipa, Kelang, Boano en de daar omheen gelegen kleinere eilanden.9
Omdat bij het Londens Traktaat de eilanden Celebes, Nieuw-Guinea en Timor zelf niet
tot de Molukken werden gerekend, bestond enige onduidelijkheid over de precieze
grenzen van het gebied. Niets stond, zo vreesde men aan Nederlandse zijde, een Engelse
vestiging op Nieuw-Guinea in de weg, wat men gelet op de Engelse aanwezigheid op de
noordkust van Nieuw-Holland (Australië) en te Singapore te veel van het goede vond. In
het Londens Traktaat erkenden de Hollanders weliswaar de soevereiniteit van de Engelse
East India Company over Singapore, doch om de Engelsen op Nieuw-Guinea voor te zijn,
ging de regering er in 1828 toe over het te bezetten, met inbegrip van alle bijbehorende
eilanden, voorzover gelegen ten westen van de 141ste lengtegraad, onder erkenning van
de rechten van de sultan van Tidore. De proclamatie van de inbezitneming is gedateerd
24 augustus 1828.10 Het regionale bestuurscentrum van Nieuw-Guinea werd Lobo aan de
zuidkust, in gouvernementskringen beter bekend als het Etablissement Merkusoord; in
1835 werd dit weer verlaten wegens de ongezonde leefomstandigheden ter plaatse, zonder
dat de territoriale claims werden opgegeven. Enkele districten op de oost- en zuidoostkust
van Celebes, waar de invloed van Ternate al sinds de Ternataanse sultan Baab Ullah
(1570-1583) aanzienlijk was geweest,11 werden ook bij de residentie Ambon gevoegd.
De Nederlandse regering oefende haar gezag in de Molukken op tweeërlei wijze uit:
1. indirect, op alle eilanden ten noorden van Ceram en Buru gelegen, waar inlandse
vorsten als leenmannen van het gouvernement overeenkomstig men hen gesloten contracwww.cgfdejong.nl
ten het bewind voerden, vergelijkbaar met de vorstenlanden op Java. De in de jaren twintig
gesloten contracten tussen het gouvernement en de sultans van Ternate, Tidore en Bacan
bevatten meestal de volledige erkenning van de soevereiniteit van het Nederlandse bestuur
over hun respectieve gebieden alsmede een regeling van hun verhoudingen onderling. In
1827 verviel voor deze gebieden de verplichte levering van specerijen.12
2. direct, op de overige eilanden der Midden-Molukken. Hiertoe werd een gecentraliseerd
bestuursapparaat ontwikkeld met een aantal lagen, te weten het gewest, (onder)afdelingen
en negorijen. Elke negorij diende een eigen regent (negorijhoofd) te hebben, die door het
volk gekozen en door het gouvernement aangesteld werd. Dat was een vèrstrekkend
besluit, waaraan overigens in veel gevallen niet de hand werd gehouden en dat soms
aanleiding gaf tot slepende kwesties tussen de hoofden langs de kusten van Buru en Ceram
9

10

11

12

Zie art. 2 van Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824); Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1824, nr 21a (29 april 1824), opnieuw
gepubliceerd in Van Fraassen, Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942, IV, 1-38. De
(Nederlandse) voorloper hiervan was de Provisionele Instructie voor de Radjas, Pattijs en Orangkajen
zoo onder het resort van het Hoofdkasteel Amboina als op de onmiddelijk onder Amboina gehorende
Residentien dat dateerde van 14 aug. 1818. Gepubliceerd in: Idema, “De oorzaken van den opstand
van Saparoea in 1817”, 619-640.
“Gouvernement der Moluksche Eilanden bevat in ’t algemeen de groep eilanden gelegen tusschen Celebes,
Nieuw Guinea en Timor; zijnde die Eilanden, zoo als zij onder de verschillende afdeelingen van dit
Gouvernement sorteren, bij het inliggend stuk meer aangewezen”, Ambon, 31/12/1843, AA 588 [fols.
11-12].
Blok, “Beknopte Geschiedenis van het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden”, 65. Dit stuk,
geschreven in 1759, verscheen eerst in Engelse vertaling als History of the Island of Celebes, (Calcutta:
Calcutta Gazette Press, 1817), waarna het in 1848 in het TNI werd afgedrukt.
“Gouvernement der Moluksche Eilanden bevat in ‘t algemeen de groep eilanden gelegen tusschen Celebes,
Nieuw Guinea en Timor; zijnde die Eilanden, zoo als zij onder de verschillende afdeelingen van dit
Gouvernement sorteren, bij het inliggend stuk meer aangewezen”, Ambon, 31/12/1843, AA 588 [fol.
11].
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enerzijds en het gouvernement anderzijds over de vraag aan wie het bestuur over de
binnenlanden van beide eilanden toeviel.
In de koloniale tijd hebben de Molukken verschillende malen een bestuurlijke herindeling
ondergaan. De belangrijkste was die van medio jaren zestig de belangrijkste. In samenhang
met de afschaffing van het cultuurstelsel verdween per 1 januari 1864 de verplichte teelt
en levering van nagelen voor het gouvernement, waarna het Gouvernement der Molukken
en Onderhorigheden werd teruggebracht tot een residentie en de gouverneur vervangen
door een resident (1866).13

De bevolking der Midden-Molukken aan het begin van de negentiende eeuw
De inheemse samenleving der Molukken was in hoge mate verzuild, een situatie die
terugging op de tweedeling van de maatschappij in Negenbonders en Vijfbonders, die de
Portugezen bij hun komst aantroffen en waarop de verdeling tussen christenen (overwegend Negenbonders) en islamieten (overwegend Vijfbonders) voor een belangrijk deel
geënt is.14 Met de komst van de VOC in 1605 werd het Rooms-Katholicisme der Portugezen vervangen door het Calvinisme der Hollanders, doch het reeds bestaande patroon van
christelijke en islamitische negorijen werd daarbij niet ingrijpend gewijzigd. Ook de
eerstvolgende twee eeuwen veranderde dit niet of nauwelijks. Islamitisch was het grootste
deel van Hitu (het noordelijke schiereiland van Ambon), enkele negorijen langs de
www.cgfdejong.nl
noordkust van Saparua en Haruku, enkele negorijen op westelijk Ceram en op de eilanden
voor Ceram’s westkust. De rest was christelijk. De binnenlanden van Ceram waren nog
goeddeels onbekend en dientengevolge nog niet gekerstend of geïslamiseerd, wat ze
bleven tot na 1900.
In 1804, een jaar na de (eerste) teruggave van de Molukken door de Engelsen aan het
Nederlands bestuur, waren er in de residentie Ambon 68 schoolmeesters in 59 negorijen,
verdeeld over Ambon-eiland, Saparua, Haruku, Nusalaut, zuidelijk Ceram, Buru, Manipa
en Boano.15 Aangezien de schoolmeesters tevens fungeerden als voorgangers der inheemse
kerkelijke gemeenten, is hiermee tegelijk een overzicht gegeven van de geografische
spreiding van de protestantse kerk in de residentie Ambon aan het begin der negentiende
eeuw. Volgens een in 1833 verrichte volkstelling bedroeg de totale bevolking van de
residentie toen 54.935 zielen, waarbij van Ceram de negorijen langs de west- en zuidkust
zijn meegeteld. Behalve de stad Ambon, die inclusief de buitenwijken en dusun (tuinen
in het achterland) 11.814 inwoners telde, van wie 6.829 christenen en 1.675 islamieten,
omvatte de residentie 108 negorijen met 43.121 zielen, waarvan zoals gezegd 59 door
christenen bewoond werden, tezamen 24.488 zielen, en de rest, 49 negorijen, door
islamieten, tezamen 17.884 zielen.16
13

14
15
16

Voor de bestuurlijke indeling in de periode 1900-1942 zie Van Fraassen, Bronnen betreffende de MiddenMolukken 1900-1942, IV, 43 n. 3 en 4, 44 n. 7; Beversluis, Het gouvernement der Molukken, hfdst.
v.
Voor de tegenstelling tussen Vijfbond (Uli Lima) en Negenbond (Uli Siwa), zie Van Fraassen, Ternate,
de Molukken en de Indonesische Archipel, II, 460-512.
C.L. Timmerman, Naamlijst der inlandse schoolmeesters in de provincie Ambon per 31 augustus 1804,
Ambon, 31/8/ 1804, AA 844; zie document 2.
Het verschil van 749 zielen met het totaal wordt gevormd door slaven, van wie de godsdienst niet is
genoteerd. “Generaal Overzicht der zielsbeschrijving”, bijlage bij: “Algemeen Verslag van het
Gouvernement der Moluksche Eilanden over den jare 1833”, ult. juli 1834, AA 1101. Zie ook document
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Negentiende-eeuwse zendings- en kerkgeschiedenis van de Midden-Molukken
Inleiding
Aldus in grote lijnen het resultaat van drie eeuwen kerkgeschiedenis, politieke en sociale
geschiedenis in de Midden-Molukken. De spirituele, sociale en culturele grondslagen van
het christelijk deel der inheemse samenleving bestonden voor een deel uit inheemse
elementen, voor een ander deel waren ze gelegd door de Portugezen en vervolgens door
de Nederlanders. Aan het begin der negentiende eeuw, toen met de invoering van de koloniale staat een nieuwe politieke en kerkelijke realiteit ontstond, vormden ze het kader voor
het werk van de nieuwe Indische Kerk en de Nederlandse zending. Deze hebben, tezamen
met de staat, ieder op hun eigen wijze getracht in een nog grotendeels rurale, preïndustriële
en feodale Molukse samenleving godsdienstige, juridische, politieke en morele ideeën en
waarden ingang te doen vinden die hun oorsprong vonden in een moderne westerse
wereld, die getekend was door omstreeks tien eeuwen christendom, renaissance en
humanisme, de industriële revolutie, de Verlichting en de Franse Revolutie. De taak van
kerk en zending is vaak zeer moeizaam, soms zelfs onmogelijk gebleken, zowel wegens
de grote gehechtheid van de bevolking aan haar instituties en gewoonten als vanwege het
feit dat de hoofdrolspelers in dit proces van opvoeding en volksontwikkeling het onderling
vaak oneens waren over de te volgen koers en er nogal eens verschil bestond tussen wat
met de mond beleden werd en de praktijk. Dit laatste fenomeen, de onderlinge onenigheid
www.cgfdejong.nl
tussen bestuursambtenaren, predikanten en zendelingen over de vraag welke maatregelen
of handelwijzen al of niet wenselijk, noodzakelijk of geoorloofd waren, loopt als een rode
draad door de hier opgenomen documenten heen.
De vorming van de Indische Kerk
Met de inname van Ambon in 1605 werden de missionarissen en priesters vervangen door
predikanten en ziekentroosters. In 1625 kreeg Ambon een eigen kerkeraad, in 1673 een
eigen kerkorde ter aanvulling op de kerkorde van Antonio van Diemen uit 1643 en de
Nederlandse kerkelijke regels en synodebesluiten, waaraan men gebonden was. In de
VOC-tijd viel kerkelijk Ambon onder toezicht van de kerkeraad van Batavia, de classis
Amsterdam en het civiele bestuur van Indië, met de Nederlandse regering en haar Haagse
organen en departementen op de achtergrond, waarbij dikwijls verschil van mening
bestond over de precieze afbakening van ieders bevoegdheden. Niet zelden trok men zich
in Indië weinig van Nederland aan. Ook in de eerste decennia der negentiende eeuw, nadat
de Indische Kerk onder toezicht was gesteld (1815) van het Departement van Koophandel
en Koloniën, het latere Ministerie van Koloniën, had de kerkeraad van Batavia een belangrijke stem als adviseur van het gouvernement in kerkelijke zaken en zaken betreffende
de zending.17 Met de instelling van het Kerkbestuur van de Protestantse Kerk in
Nederlands-Indië in 1844 en het vier jaar eerder inwerking getreden Reglement op het
Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië verloor de kerkeraad van Batavia
al zijn bovenplaatselijke functies.18

17

18

22.
Zie “Notulenboek van den Kerkeraad te Batavia 11 December 1828-April 1833", AK/DB 189, sub
10/2/1829, fols. 31-35; ibidem, sub 31/1/1830, fol. 132; ibidem, sub 30/3/1830, fols 147-161; ibidem,
sub 10/5/1830, fols. 170-171; ibidem, sub 2/6/1831, fol. 255.
Voor de tekst van dit reglement, Zie Van Selm, “Dienaren van Woord en Gouvernement”.
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In werkelijkheid was men echter te Ambon van meet af aan op zichzelf aangewezen, en
op het gewestelijk bestuur uiteraard, dat zich intensief met het kerkelijk leven bemoeide.
Want correspondentie van enige betekenis hebben beide kerkeraden nauwelijks met elkaar
gevoerd,19 ondanks het grote belang dat Batavia zei te hechten aan de eenheid van leer
en leven van alle Protestantse gemeenten in Oost- en West-Indië en Nederland.20 Na 1844
was ook de directe bemoeienis van het Kerkbestuur met de interne gang van zaken te
Ambon beperkt, al was het maar wegens de grote afstand en de prominente rol van het
gouvernement. Het Kerkbestuur beperkte zich tot het geven van adviezen aan het gouvernement in Batavia over de plaatsing en bezoldiging van predikanten, de omvang van de
predikantsformatie, de aard en omvang van het werk van de zending, het bemiddelen bij
financiële kwesties en het verzamelen van gegevens voor jaaroverzichten. Pas na 1900,
toen de herziening van de betrekkingen tussen kerk en staat een steeds prominenter plaats
op de politieke agenda kreeg, werd het optreden van het Kerkbestuur ook in Ambon steeds
voelbaarder.
De Indische Kerk in de Midden-Molukken in jaren van overgang
Om praktische redenen heeft de christenheid te Ambon-stad van meet af organisatorisch
uit twee delen bestaan, een Maleis en een (Indo-)Europees, elk met eigen kerkdiensten
en catechisaties, een eigen deel-kerkeraad (sinds 1625), een eigen kerktaal, Maleis en
Nederlands, (meestal) een eigen plaats van samenkomst en (meestal) aparte voorgangers,
Nederlandse en Ambonese. Gescheiden diensten bestonden niet alleen in Ambon-stad
www.cgfdejong.nl
maar soms ook in plaatsen waar een comptoir en/of garnizoen gevestigd was. Hoewel er
altijd Europeanen in de Molukken te vinden waren, vormden ze binnen het Nederlandssprekende deel der kerk doorgaans een kleine minderheid. De meerderheid werd gevormd
door de Indo-europese elite, wier vertegenwoordigers sinds generaties sleutelposities
innamen binnen het overheidsapparaat, de kerk, het bedrijfsleven en andere sectoren van
de Molukse civil society. Binnen de Molukse kerk als geheel nam het Nederlandssprekende deel op zijn beurt in getalsmatig opzicht een minderheidspositie in: er waren in 1833
122 Europeanen en met hen gelijkgestelden alsmede 1.245 Indo-europeanen.21
Wanneer de inlandse gemeenten van de Indische kerk in de Midden-Molukken van na
1800 vergeleken worden met die der VOC-kerk, springt vooral de continuïteit in het oog.
Van een abrupte verandering van het kerkelijk leven omstreeks 1800 was geen sprake,
of het moest zijn dat men het toen enige tijd zonder een vaste (Nederlandse) predikant
heeft moeten stellen. Maar te midden van het komen en gaan der machthebbers en alle
veranderingen op bestuurlijk vlak, had het inheemse kerkelijke leven, waarin de schoolmeester-voorganger de centrale figuur was en dat gedragen werd door de reeds genoemde
gehechtheid van de bevolking aan haar gewoonten en instituties, betrekkelijk ongestoord
voortgang, alle kritiek van Europeanen op de binnen de kerk voortlevende traditionele
religie, de slechte kwaliteit van het christelijke geloofsleven en het lage opleidingspeil der
19

20
21

Althans v.z.v. uit de archieven blijkt. Want opmerkelijk is het vrijwel geheel ontbreken in de archieven
van de Bataviase kerkeraad van correspondentie met Ambon. Men treft er slechts enkele brieven van
Ambon aan, zie volgende noot. Dat men te Ambon van Batavia pas na tien jaar het Algemeen Reglement
voor het bestuur der Hervormde Kerk van 1816 ontving is kenmerkend voor de verhouding tussen
beide kerken. Zie de Indexen en Registers der ingekomen en uitgegane brieven van de kerkeraad van
Batavia, in ANRI, Archief Kerk/Diaconie 1618-1898.
KrA a. KrB, 10/8/1826, dossier: Protestantse Kerkeraad. Brieven 1822-1828, AK/DB 92.
“Generaal Overzicht der zielsbeschrijving”, bijlage bij: “Algemeen Verslag van het Gouvernement
der Moluksche Eilanden over den jare 1833", ult. juli 1834, AA 1101.
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schoolmeesters ten spijt. Het beste bewijs hiervan was wel de door Pattimura (wiens
eigenlijke naam Thomas Matulessy was) geleide opstand van 1817. De kern van de
kwestie was niet het harde optreden van de Nederlanders – dat zeker hard was22 – als wel
het feit dat ze de bestaande infrastructuur van kerken en scholen dreigden aan te tasten.
Pattimura en zijn schoolmeesters vochten wat zij beschouwden als een heilige oorlog. Ze
streden niet tegen het koloniale bestel als zodanig, maar tegen de seculariserende tendensen die uit het postrevolutionaire Europa kwamen overwaaien.23
Dat nam niet weg dat de meeste inheemse voorgangers slecht opgeleid waren, dat ze goede
leiding ontbeerden en dat er een ernstig tekort bestond aan bijbels en psalmboeken. Ook
voor het onderwijs op de volksscholen, de catechisaties en, meer in het algemeen, de
volksopvoeding was onvoldoende Maleistalige literatuur beschikbaar. Dat was de reden
dat de Engelse resident der Midden-Molukken, W. Byam Martin (1811-1817), zich
verschillende malen wendde tot de Auxiliary Bible Society van de Baptist Missionary
Society (BMS) te Calcutta (Bengalen, Brits-Indië) met een verzoek om hulp, want wat de
ongeveer 20.000 inheemse christenen in de Molukken nodig hadden, waren voldoende
Maleise bijbels en psalmboeken in Romeinse letter. In 1813 benaderde Martin zijn
voormalige leermeester aan het College van de BMS te Serampore (Bengalen), de
zendeling William Carey,24 met het verzoek zo snel mogelijk een of meer zendelingen naar
de Molukken te zenden.25 Carey zond zijn zijn jongste zoon Jabez, een jurist.26 Op 6 april
22
23
24

25
26

Enklaar, Joseph Kam, 48.
www.cgfdejong.nl
Ver Huell, Herinneringen, I, 124-273.
De Engelsman William Carey (1761-1834) wordt wel beschouwd als de “Father of modern mission”.
Hij werd geboren in een Anglicaans gezin, had in 1778 een “bekeringservaring” en wendde zich tot
het Baptisme. In 1783 werd hij herdoopt en was vervolgens was hij een der oprichters van de Baptist
Missionary Society (BMS) (1792). In 1793 kwam hij aan in India, waarna hij in 1799 in Serampore
(een Deense nederzetting ten noorden van Calcutta) een zendingsgemeenschap stichtte. Hij installeerde
er een papierfabriekje, een drukpers, publiceerde er de eerste krant in India en was betrokken bij de
vertaling van de bijbel in 42 oosterse talen, waarvan in totaal 212.000 exemplaren werden gedrukt.
Ook vervaardigde hij grammatica’s en woordenboeken voor zes Indische talen. In 1810 was hij betrokken
bij de stichting van Serampore College, waar hij ook docent was. Marshman, The life and times of
Carey, Marshman, and Ward, I, hfdst. iii; II, 74-75; Potts, British Baptist missionaries in India 1793-1837:
the history of Serampore and its missions, passim.
J. Carey a. W. Carey, 2/5/1815, AJC Box In/27.
Jabez Carey (1793-1862) was de derde zoon van de Engelse zendeling William Carey (1761-1834),
zie Inleiding voetnoot 26. Jabez was tijdens het tweede Engelse tussenbestuur in de Molukken als
superintendent (toezichthouder) der scholen werkzaam (1814-1818). Hij was naar Ambon gekomen
nadat de Engelse resident van de Molukken, W. Byam Martin, aan W. Carey dringend om een zendeling
had gevraagd, W.B. Martin a. W. Carey, aug./sept. 1813, AJC Box IN/27; Jabez Carey, tot dan toe
jurist te Calcutta, arriveerde in april 1814 op Ambon. Behalve superintendent, was hij vanaf sept. 1815
ook lid van de Raad van Justitie te Ambon. In een poging de Molukken voor de BMS als zendingsterrein
te behouden vroeg hij na het vertrek der Engelsen het Nederlandse gouvernement toestemming om
op Ambon te blijven en zijn functies te blijven uitoefenen, J. Carey a. N. Engelhard, J.A. van Middelkoop,
17/3/1817, AJC IN/27. Hoewel hij op 24 maart 1817 toestemming kreeg als superintendent van de
scholen en lid van de Raad van Justitie aan te blijven, vertrok hij in 1818 naar India, waar hij te Ajimer
(Ajmer, Rajputana) een aantal scholen oprichtte. In 1834 vestigde hij zich te Calcutta. Carey was, evenals
zijn vader, baptist. Dit maakte in zijn Ambonse jaren zijn verstandhouding met Joseph Kam (1769-1833)
ongemakkelijk. De situatie was zo slecht, dat Kam hem in 1816 verbood in de gevestigde gemeenten
te preken (wat tot een botsing tussen Kam en resident Martin leidde; Kam werd gedwongen dit terug
te nemen), welk verbod in 1817 door schout-bij-nacht en commissaris-generaal over Ned.-Indië Arnold
Adriaan Buyskes (1771-1838) werd herhaald, J. Kam a. J. Carey, 22/7/1816, AJC Box IN/27, en document
16; vgl. Van der Kemp, “Van den Ambonschen zendeling J. Carey, 1814-1817”; Van der Kemp, “Het
herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”, I, 451. Carey speelde een bescheiden
rol bij het dempen van de opstand van 1817, J. Carey a. W. Carey, 6/6/1817, AJC Box IN/27. Buyskes’
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1814 zette deze voet aan wal te Ambon en aan hem vertrouwde Martin de vorming van
de voorgangers der gemeenten toe.27 Daarnaast ging Carey voor in de Maleise diensten
en kreeg hij de supervisie over het volksonderwijs. Doch de manier waarop de Baptist
Carey zijn werk verrichtte, alsmede zijn scherpe kritiek op het zijns inzien oppervlakkige
inheemse geloofsleven vonden geen genade in de ogen van het kerkelijke establishment
van Ambon. Mede door zijn Baptistische achtergrond waren ook zijn betrekkingen met
Joseph Kam slecht. Kam was een Nederlandse zendeling,28 die, hoewel uitgezonden door
het in 1797 opgerichte en in Rotterdam gevestigde Nederlandse Zendelinggenootschap
(NZG), om tactische redenen (oorlog met Frankrijk) in dienst was van de London Missionary Society en op 3 maart 1815 te Ambon arriveerde.29
Gouvernement, kerk, zending en de inlandse gemeenten
De beginjaren
Nadat Carey was vertrokken, had Kam enkele jaren het rijk alleen. Hij verrichtte de gebruikelijke visitatiereizen der predikanten uit de VOC-tijd, ging voor in zowel de– in de
regel slecht bezochte – Europese als de – in de regel goed bezochte – Maleise kerkdiensten en leidde Molukkers op tot voorgangers en schoolmeesters. Bovendien regelde hij
namens het NZG de verdeling van een aantal zendelingen, die vanaf 1819 uit Nederland
te Ambon arriveerden, over de Midden- en Zuid-Molukse eilanden. Kam was een overgangsfiguur in de zin dat hij tot aan de komst van de eerste predikant, Auwerda, in 1826
www.cgfdejong.nl
in zijn persoon de werkzaamheden combineerde van de vroegere VOC-predikanten en
ziekentroosters enerzijds en de latere NZG-zendelingen anderzijds. Na Kam kwamen naar
Ambon tot aan de Tweede Wereldoorlog nog 39 zendelingen, zowel Nederlanders als
Duitsers, die in verschillende functies de kerk van Ambon en, vanaf de jaren tachtig, het
werk van de Utrechtse Zendingsvereniging op het eiland Buru voor kortere of langere tijd
hebben gediend.30
Predikanten en zendelingen
Omdat in tegenstelling tot de NZG-archieven de archieven van de Indische Kerk van
Ambon verloren zijn gegaan, valt er over het dagelijkse leven van die kerk en de taakvervulling der predikanten en andere ambtsdragers weinig en detail te zeggen. Met de komst
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besluit tot opheffing van de functie van superintendent der scholen (per febr. 1818) is gepubliceerd
door Van der Kemp, “Van den Ambonschen zendeling J. Carey, 1814-1817”, 230; vgl. Enklaar, Joseph
Kam, 33-34, 46-48; zie ook sub 15 dec., W. Luijke, Extract-Journaal jan.-dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ
24/5.
W.G. Mackenzie a. J. Carey, 28/8/1814, AJC Box IN/27.
Enklaar ziet hem als predikant, omdat hij door een Nederlandse predikant in het ambt was bevestigd
(op 21 nov. 1813 in de Nederlandse kerk te Londen), Enklaar, Joseph Kam, 16. Volgens zendeling
Luijke (sub 19 maart 1827, Dagboeken van W. Luijke, [fol. 37], ARvdZ 18/34) ontleende Kam daaraan
slechts het recht de sacramenten te bedienen. Dat Kam inderdaad slechts zendeling was, belast met
de tijdelijke waarneming van het predikantschap te Ambon, blijkt wel uit de bepaling dat zodra een
academisch gevormd predikant zou arriveren, Kam zich aan het Maleise deel der gemeente zou wijden
en de ander zich aan het Nederlandstalige deel. Dat was een constructie die in Indië wel vaker werd
toegepast ten aanzien van zendelingen die tijdelijk een predikantspost of deel daarvan waarnamen.
Kam deed “intrede” in de Grote Kerk te Ambon op 5 maart 1815 en op 26 maart bediende hij er het
avondmaal. Dat gebeurde daar voor het eerst in dertien jaar. Enklaar, Joseph Kam, 40.
J. Kam a. W. Carey, 12/9/1816, AJC IN/27; voor een schets van de geschiedenis van de Nederlandse
zending, zie Van den End,“Tweehonderd jaar Nederlandse zending: een overizcht”.
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van Auwerda werden de werkzaamheden verdeeld. Hij en zijn opvolgers verzorgden in
Ambon-stad de Nederlandssprekende gemeenschap en soms ook de Maleise, maakten een
enkele maal een visitatiereis langs inlandse gemeenten en hielden op afstand enig toezicht
op de werkzaamheden der zendelingen zonder zich veel direct met hen te bemoeien. Deze
predikanten waren soms tegen hun zin naar Ambon overgeplaatst en bleven over het
algemeen maar kort, enkele jaren op zijn hoogst. De sterfte onder hen was vrij hoog. Een
van hen was voorzitter van de kerkeraad, waarvan behalve ouderlingen en diakenen
namens het gouvernement een commissaris politiek lid was, een situatie die al sinds de
jaren dertig der zeventiende eeuw bestond. De commissaris politiek diende er op toe te
zien dat de kerkeraad zich strikt en uitsluitend met kerkelijke zaken bezighield en zich
niet met het landsbestuur bemoeide.31
De zendelingen concentreerden zich op de verzorging der bestaande inheemse christenheid
in de negorijen en kampongs buiten de hoofdplaats Ambon en hadden het toezicht op het
volksonderwijs in hun omgeving.32 Ze hadden het recht de sacramenten te bedienen, doch
met uitzondering van Kam uitsluitend aan niet-Europeanen. De keuze van hun werkterrein,
te weten de bestaande inlandse gemeenten, was overigens in strijd met hun instructie,
althans van de eerste generatie, want die bepaalde dat ze hun werkterrein onder de
“heidenen” dienden te vinden, dat wil zeggen onder diegene die geen christen of islamiet
waren. Alleen die zendelingen die op zuidelijk Ceram en Buru werden geplaatst, waren
in beginsel in de gelegenheid hun instructie in dit opzicht na te leven.33 Doch ook dan ging
dat niet altijd gemakkelijk. Bormeister, die te Kayeli op Oost-Buru geplaatst werd, moest
www.cgfdejong.nl
ervaren dat de lokale alfoerse hoofden geen prijs stelden op zijn aanwezigheid34 en Starink
op zuidelijk Ceram moest zich wegens gevaar voor eigen leven schielijk terugtrekken.35
Alleen Jellesma had medio jaren veertig enig, zij het kortstondig succes.36
Hoewel lange tijd de relatie tussen de kerkeraad van Ambon, de inlandse gemeenten en
de zendelingen niet expliciet geformuleerd was en deze pas in december 1859 via een
voorlopige reglement werd geregeld37 – de Ambonse kerkorde van 1673 was er stilzwijgend van uitgegaan dat de inlandse gemeenten onder toezicht van de kerkeraad van
Ambon vielen – kunnen de zendelingen wat hun werkzaamheden betreft tot op zekere
hoogte beschouwd worden als de opvolgers van de ziekentroosters uit de VOC-tijd, met
name die van na 1673. Want de nieuwe kerkorde van dat jaar bepaalde dat ze, naast hun
werk ten behoeve van de garnizoenen, belast waren met de geestelijke verzorging der
inlandse gemeenten en het toezicht op het volksonderwijs in hun ressort. Ze deden hun
werk onder de supervisie van de predikanten.
Predikanten en zendelingen ontmoetten elkaar in de uitoefening van hun beroep, zoals
op vergaderingen van het Ambonse Medewerkend of Hulp Zendelinggenootschap (HZG),
dat in 1821 door Kam was opgericht met als doel steunwerving voor het zendingswerk
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N. Engelhard, J.A. van Middelkoop, “Instructie voor den Commissaris Politiek en Kerkmeester”, 21/7/1817,
AA 236, zie document 14.
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, Ambon, 19/2/1867, ARvdZ 34/5.
Instructie van het NZG te Rotterdam voor de zendelingen Jan Casper Vonk, Johann Jacob Bär en Peter
Knecht, 7/101822; ARvdZ 18/5, zie document 25.
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en waarvan sinds Auwerda altijd een predikant lid of zelfs voorzitter was.38 Men trof
elkaar ook op de bijeenkomsten van de Subcommissie van onderwijs, te Ambon opgericht
in 1827,39 en op die van het in 1824 (opnieuw) te Ambon opgerichte Medewerkend Bijbelgenootschap.40 In enkele gevallen, zoals Gericke en Keyser, vielen zendelingen in bij
ziekte en dood van Nederlandse predikanten, terwijl soms een zendeling zitting had in de
kerkeraad – maar dan niet als zendeling maar als gemeentelid. Verschillende predikanten
ergerden zich aan de betrekkelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid die de zendelingen zich aanmaten of aan de prominente positie die iemand als B.N.J. Roskott in het
maatschappelijk leven van Ambon innam. Soms waren er botsingen over gevoelige
kerkelijke kwesties, zoals over het al of niet toelaten tot de doop van kinderen die buiten
het (kerkelijke) huwelijk waren geboren. De Indische Kerk was van oordeel dat buitenechtelijk geboren kinderen alleen gedoopt mochten worden als de ouders dat wensten. Ze
volgde hierin het gouvernement dat uitdrukkelijk wenste dat door de kerk geen enkele
dwang op de bevolking werd uitgeoefend om te huwen. De zendelingen waren het
onderling oneens, sommigen doopten buitenechtelijk geboren kinderen wel, de meesten
deden dat echter niet of alleen onder zeer strenge voorwaarden. Wat de relatie tussen
predikanten en zendelingen in de jaren vijftig en zestig verstoord heeft was het feit dat
ouders wier kinderen de zendeling weigerde te dopen zich vervolgens met succes tot de
kerkeraad te Ambon wendden, waar ze nooit werden afgewezen.41
Zo innig als de samenwerking tussen zending en staat tijdens resident Martin was, is zij
gedurende de daaropvolgende periode van Nederlandse bestuur zelden meer geweest, wat
www.cgfdejong.nl
overigens niet wegnam dat kerk, zending en overheid gemeenschappelijke belangen
hadden en dezelfde doelen nastreefden, zoals het bevorderen van onderwijs en volksontwikkeling en het aankweken van trouw aan de koloniale overheid en het moederland. Tot
de Hoofden van Gewestelijk Bestuur die de zending een min of meer warm hart toedroegen of deze althans de ruimte wilden geven om haar bijdragen te leveren aan het bereiken
van genoemde doelen, waren onder anderen Merkus (1822-1828), Ellinghuysen (18291836), De Serière (1837-1841), Cleerens (1846-1850), Visser (1850-1855) en Goldman
(1855-1862). Doch ook de gouverneurs De Stuers (1837-1841) en Andrée Wiltens (18621865), die om uiteenlopende redenen een minder goede verhouding hadden met de
Indische Kerk, stelden zich uit opportunisme of om reden van staatsbelang, zoals kostenbesparing (wat het NZG (mede)financierde bespaarde de overheid geld), efficiëntie en
bewaring van rust en orde in het gewest, meestal niet onwelwillend op.
Dat de Indische Kerk van Ambon niet altijd even ijverig de geestelijke verzorging der
inheemse christenen of de niet-christelijke omgeving behartigde, werd al in de dagen van
Kam geconstateerd. Binnen de Indische Kerk werd dit minder als een probleem ervaren
dan in NZG-kringen. Behoudens enkele uitzonderingen, zoals de ondernemende predikanten Jan Jansz. Brundt (1641-1650) en Albertus Struys (1672-1675) die op Ceram alfoerse
negorijen bezochten, was het niet gebruikelijk dat de kerk in Indië zich met zendingswerk
inliet, al had Justus Heurnius al in 1618 in een aan Maurits van Nassau opgedragen
verhandeling gewezen op de dure plicht tot “praedicationem nempe synceram Evangelii
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Enklaar, Joseph Kam, 125-126. J. Kam a. Hb NZG, 22/12/1824, ARvdZ 18/24, zie document 29.
Voor verdere gegevens over de Hoofd- en Subcommissie van onderwijs, zie documenten 59 en 61 met
aantekeningen.
MBG a. P.E. Camphuijsen, resident van Banda, 13/7/1824, nr 1, AB 105, zie document 28.
W. Luijke, Kort werkverslag april 1856 tot en met maart 1857, 2/5/1857, ARvdZ 24/5.
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inter illos quibus nondum salutis via innotuit”.42 Doch haar predikanten waren in de eerste
plaats gemeentepredikanten, die meestal bij het dooponderricht, de doop en de aanneming
van nieuwe leden geen al te hoge eisen stelden op het stuk van persoonlijke vroomheid,
levenswandel en kennis van de fundamenten der christelijke religie.
Een nieuw type christendom
Met de komst van NZG-zendelingen braken nieuwe tijden aan in die zin dat een nieuw
type christendom zich aandiende. Die tijden duurden tot begin jaren zeventig der negentiende eeuw, toen het NZG de Midden-Molukken als zendingterrein opgaf. De meeste
zendelingen vertrokken, terwijl een drietal in dienst van de Indische Kerk trad als hulpprediker.43
Deugde in de ogen van Carey al weinig van de inheemse christenheid, men krijgt de indruk
dat daarna de situatie nauwelijks veranderde, althans wanneer men afgaat op de voortdurende stroom van klachten over de “verwaarloosde” staat der inheemse gemeenten,
“naamchristenen” en het “oppervlakkige” geloofsleven der inlanders, die Batavia en
Nederland gedurende de gehele negentiende eeuw bereikte. Doch dat was slechts schijn.
Deze vele malen herhaalde veroordeling van het Molukse christendom had als achtergrond
het feit dat met de komst van het NZG maatstaven werden geïntroduceerd die voor de
Molukken nieuw waren. De bestaande inheemse latitudinaristische volksreligie, waarin
de strijd tussen de polytheïstische traditionele religie en het monotheïstische christendom
nog altijd onbeslist was en waarmee de Indische Kerk had leren leven, werd beoordeeld
www.cgfdejong.nl
en vooral veroordeeld aan de hand van veel strengere normen dan men tot dan toe gewend
was. Hoewel de zendelingen nauwelijks beschouwingen hebben nagelaten waarin ze hun
theologische ideeën uiteenzetten, – slechts een enkeling waagde zich aan een inhoudelijke
beoordeling van het eind-negentiende eeuwse “Modernisme”, dat krachtig veroordeeld
werd – hechtten ze allen grote waarde aan trouwe kerkgang, individueel zondebesef en
innerlijke geloofsbeleving gecombineerd met een strenge Calvinistische moraal.44
Dat op het kerkvolk zeer veel aan te merken was, lag volgens de meeste zendelingen niet
aan dat kerkvolk zelf maar aan zijn geestelijke leidslieden, zowel de Europese als de inlandse. Vooral de predikanten van de Indische Kerk moesten het ontgelden.45 De meeste
zendelingen gingen ervan uit dat van alle categorieën voorgangers der inlandse gemeenten
zìj zelf de meest geschikte waren. In zendingskringen werd de schuld van de verondersteld
deplorabele staat der inlandse christenheid niet zozeer gelegd bij het te kleine aantal
predikantsplaatsen als wel bij het feit dat de te Ambon benoemde predikanten hun taak
niet naar behoren deden en de schoolmeesters niet goed waren (en werden) opgeleid –
een verwijt dat rechtstreeks enkelen uit hun midden trof, daar zowel Joseph Kam (18191833) als B.N.J. Roskott (1835-1864) met de opleiding van de schoolmeesters-voorgangers belast waren (geweest), terwijl de laatste tevens als schoolopziener in dienst van het
gouvernement vele jaren verantwoordelijk was voor het volksonderwijs. Ten aanzien van
de predikanten was de klacht dat die hun plaatsing te Ambon te vaak zagen als een soort
42
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Justus Heurnius, De Legatione Evangelica ad Indos Capessenda Admonitio. (Leiden, 1618) 2.
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binnenlandse verbanning en alle moeite deden zo snel mogelijk weer te vertrekken:
inderdaad was dit verwijt in het geval van een aantal van hen terecht, maar zeker niet voor
allemaal; verder zouden ze het Maleis niet of slecht beheersen en (mede) daardoor
nauwelijks op tournee gaan, daarbij de verzorging der inheemse gemeenten geheel aan
gemeenteoudsten en schoolmeesters overlatend: ook dit verwijt was slechts ten dele
gerechtvaardigd.46 Desalniettemin waren deze klachten voor het gouvernement voldoende
aanleiding om in 1854 een contract met het NZG aan te gaan, waarbij twee van de vier
te Ambon bestaande predikantsplaatsen werden opgeheven en het NZG daarvoor zes (later
zeven) zendelingen in de plaats ter beschikking stelde. Deze overeenkomst werd aangegaan voor tien jaar, waarbij de overheid alle kosten droeg. Het aantal predikanten te
Ambon bleef nadien op twee staan.47
Tot op zekere hoogte speelde zich omstreeks het midden van de negentiende eeuw een
kleine machtsstrijd af tussen de leiding van de Indische Kerk te Ambon enerzijds en de
zendelingen anderzijds, althans de meesten, die uitmondde in de deconfiture van de
zending – men zou er zelfs een sociaal conflict in kunnen zien: de betrekkelijk elitaire
Indische Kerk, een kerk van de Europese en Indo-europese elite, goed opgeleide predikanten en het koloniale bestuursapparaat, versus een corps van NZG-zendelingen, dat
grotendeels van zeer eenvoudige komaf was.48
Dit nam niet weg dat beide partijen, de zendelingen het meest, de opvatting huldigden dat
voor een geordend inheems kerkelijk leven Nederlandse leiding onontbeerlijk was. Het
was de Raad van Indië, een adviesorgaan van de gouverneur-generaal, die in 1863 na
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enkele incidenten waarbij zendelingen betrokken waren geweest, als eerste de veronderstelde onmisbaarheid van Nederlandse zendelingen voor de inlandse gemeenten ter
discussie stelde. Nederlandse zendelingen zouden geen gevestigde gemeenten moeten
dienen, vond de Raad, want daartoe zouden ontwikkelde en goed opgeleide inlanders even
goed of misschien wel beter kunnen worden ingezet.49 De Raad luidde daarmee weliswaar
het einde van het NZG-tijdperk in, daar op zijn advies het contract van 1854 niet werd
verlengd, doch slaagde er niet in de betrokkenen van zijn standpunt te overtuigen.50 De
Europeanen bleven zich onmisbaar achten, waarbij alleen de zendelingen werden vervangen door Nederlandse hulppredikers, die door het NZG en een andere Nederlandse zendingsorganisatie, de Utrechtse Zendingsvereniging, werden opgeleid. Weliswaar werd een
begin gemaakt met de uitbreiding van het aantal inheemse voorgangers doch verder
46
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Om een voorbeeld te noemen: Luijke constateerde in 1856 dat sommige gemeenten langs de baai van
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veranderde er weinig. De mythe van de bijzondere status van Nederlandse voorgangers
binnen de Molukse christenheid was buitengewoon hardnekkig, wat opnieuw bleek toen
omstreeks de eeuwwisseling de scheiding van kerk en staat en de daarmee samenhangende
reorganisatie van de Indische Kerk aan de orde kwamen. Pas in 1942 kwam een eind aan
die status.
Organisatorische veranderingen
In de jaren zestig en zeventig kwam zoals gezegd de bemoeienis van het NZG met de
Midden-Molukken geleidelijk tot een einde. Het toezicht op het volksonderwijs werd op
advies van de Raad van Indië aan de zending onttrokken. Zo ook de opleiding van
inheemse schoolmeesters. Die werd opgedragen aan een in 1874 te Ambon opgerichte
gouvernementskweekschool. Het volksonderwijs werd met de invoering van de nieuwe
onderwijswet van 1871 neutraal, terwijl de inlandse schoolmeesters niet langer tevens de
voorgangers der christelijke gemeenten waren.51
Om het hoofd te bieden aan deze veranderingen, die met name in zendingskringen als een
aanval op het christelijk karakter (voor zover daarvan sprake was) van de maatschappij
werden gezien, nam de Indische Kerk een aantal maatregelen. Eén daarvan was dat de kerk
zelf vanaf 1884 naast de reeds bestaande gouvernementsscholen en enkele (particuliere)
negorij-scholen, een aantal volksscholen opende, zogenaamde “godsdienstscholen”. Dat
waren eenvoudige lagere scholen, waar de kinderen de beginselen van schrijven, rekenen,
lezen, bijbelkennis en zingen werden bijgebracht. Het aantal van deze door de overheid
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gesubsidieerde scholen bedroeg in 1886 reeds 24, twaalf op Ambon, tien op Ceram, een
op Leti en een op Wetar, beide laatste eilanden gelegen in de Zuidwester-groep.52
Een andere maatregel was dat hulppredikers werden aangesteld, die belast waren met de
verzorging der inlandse gemeenten. De eerste hulppredikers in de Midden-Molukken
waren drie NZG-zendelingen, die in 1873 de overstap naar de Indische Kerk maakten.
Andere hulppredikers uit Nederland volgden. Deze hadden in Nederland een opleiding
tot zendeling. Ze deden hun werk onder toezicht van de beide predikanten en de kerkeraad
van Ambon, terwijl het gouvernement als altijd van enige afstand toekeek en het kerkewerk grotendeels financierde.
Behalve dat deze hulppredikers optraden als beheerders der “godsdienstscholen”in hun
ressort, behoorde tot hun taken ook het opleiden van inlandse leraars en andere inheems
kerkelijk personeel. Aanvankelijk werden de aanstaande inlandse leraars voor hun
opleiding over de hulppredikers verdeeld, doch in 1885 besloot het gouvernement hun
opleiding, wat de Grote Oost betrof, aan twee speciaal daartoe aangestelde hulppredikers
op te dragen, respectievelijk één te Ambon en één te Manado. Hiermee was de facto de
STOVIL geboren.53 Deze inlandse leraars, die aan de top stonden van hiërarchie van bezoldigde en onbezoldigde lokale kerkelijke medewerkers, deden hun werk onder toezicht
van de hulppredikers en hadden niet het recht van sacramentsbediening.
De kerkelijke gemeente in Ambon-stad werd bediend eerst door vier, later twee predikanten of, in geval van een vacature, door een predikant en een hulpprediker. De Grote Kerk,
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die de aardbeving van 1835 had doorstaan, werd in 1898 op haar beurt door een aardbeving verwoest, doch werd snel herbouwd. Dit was toen al niet meer de enige kerk van
Ambon-stad. In de jaren vijftig waren in enkele buitenwijken, Hative,54 Nusanive en
Mardika, kerken gebouwd,55 terwijl in de jaren tachtig een kerk gebouwd werd in de zuidelijke buitenwijk Batugantung. Bovendien werden diensten gehouden in wijklokalen in de
stad en in het Militair tehuis.
Dat het NZG verdwenen was, betekende niet dat er geen zendingswerk gedaan werd. Op
een aantal der vele eilanden die buiten het bereik der reguliere kerkelijke bediening vielen,
dienden de “godsdienstscholen” en hun onderwijzers als uitgangspunt van zendingswerk.
Ze werden met enige regelmaat door een der predikanten, meestal de oudste, vanuit
Ambon bezocht. Daarnaast bestond te Ambon een zendingsgenootschap, dat ontstaan was
uit particulier initiatief van enkele Maleise kerkleden en dat twee onderwijzers onderhield
op Lakor, een der Zuidwester-Eilanden. Op oostelijk Ceram was de hulpprediker van
Amahai direct bij het zendingswerk onder de alfoerse bevolking betrokken, dat volgens
D. Heijting, resident van Ambon, bedoeld was als “een slagboom – – – tegen de propaganda van den Islam”56 en tegen de roomse missie, die tegen het eind der eeuw kortstondig
een statie op de oostpunt van Ceram had.57
In 1883 werden in de Midden-Molukken enkele hulppredikersressorten in het leven
geroepen, te weten Hutumuri, Alang en Waai, alle drie op het eiland Ambon. Het zuidelijke schiereiland Leitimor werd bereisd door een der twee predikanten te Ambon, terwijl
de Maleise gemeenschap te Ambon door een hulpprediker verzorgd werd, als die er was.
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Verder waren er hulppredikersressorten op de eilanden Haruku, Saparua en Boano, verder
te Ameth (Nusalaut) en te Amahai (Ceram).58 In de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden
waren hulppredikersplaatsen te Wonreli (Kisar), Serwaru (Leti) en Wanggil (Aru-Eilanden).59 Het aantal inheemse christenen in de Midden-Molukken, groot en klein, bedroeg
in 1893 ruim 61.000 zielen, driemaal zoveel als aan het begin der eeuw; het aantal
Nederlandssprekende kerkleden inclusief gelijkgestelden bedroeg toen 865.60
Epiloog
Na enkele herindelingen waren er in 1915 nog tien ressorten over: in de Midden-Molukken
waren dat Leitimor, Amahai, Rumah Tiga, de Uliassers en Piru, die ieder een eigen
hulpprediker hadden en over een aantal inlandse leraars beschikten. In de Zuidooster- en

54

55
56
57
58
59
60

Er waren op Ambon drie plaatsen met de naam Hative: Hative Besar (Groot Hative) op Hitu, Hative
Kecil (Klein Hative) aan de zuidoostoever van de Binnenbaai, ten noordoosten van het fort, en de hier
bedoelde kampong Hative ten zuidwesten van het fort. Datzelfde was het geval met Tawiri en Nusanive.
Er waren een Tawiri op Hitu en een kampong van Ambon-stad genaamd Tawiri, en een Nusanive op
Leitimor en een gelijknamige kampong van Ambon-stad. Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, III,
hfdst. i, 29.
Buddingh, Neêrlands-Oost-Indië, II, 145.
D. Heijting, Algemeen verslag over het jaar 1886, s.l., s.a., AA 583.
M.H. Schippers a. J.W. Gunning, 7/7/1898, ARvdZ 76/3; Steenbrink, Catholics, 144.
Tot het hulppredikersressort Amahai behoorde ook de oostelijke helft van het eiland Ceram.
HC, “Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West
Indië, door de Commissie ad hoc”, 1/8/1885, AHC. inv. nr 22, bijlage A461.
Kb, “Overzicht betreffende de verschillende ressorten der Protestantse Kerk in Nederlands-Indië over
het jaar 1892”, s.a., AHC 24, bijlage A789.

Inleiding
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Zuidwester-Eilanden waren hulppredikersplaatsen te Tual (Kei-Eilanden), Larat (Tanimbar-Eilanden), Saumlaki (Tanimbar-Eilanden), Tepa (Babar-Eilanden) en Bandaneira.61
Begin jaren dertig vormden deze ressorten tezamen een aantal klassikale vergaderingen,
ter voorbereiding van de oprichting van een zelfstandige Molukse kerk, de Gereja
Protestan Maluku (GPM). Deze oprichting vond na een uitvoerige voorbereiding plaats
in september 1935. Doch deze gebeurtenissen vallen buiten het bestek van deze bronnenpublicatie.
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61

Samenvattend Rapport van de Besprekingen nopens de Reorganisatievoorstellen in de Ressorts- en
Gemeentevergaderingen der Inlandsche Christenen, 8-9; Mooij, Atlas, 90.
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1. W.J. Cranssen, C.L. Wieling, A. Melissen, commissarissen tot de overname van de
Bataafse bezittingen in Oost-Indië, aan James Oliver, commandant en chef van de
gouvernementen Ambon, Banda en Ternate, Ambon, 2 maart 1803; AA 824.
Wij1 hebben ontvangen de schriftelijke berigten nopens den staat der Wees en Boedel kamer, Diaconie, Leprosen, en die der Kerken,2 onder ult: februarij jongstleeden,3 en uit de
daar bij gesuppediteerde elucidatie gezien, dat toen het Gouvernement Amboina in 1796
onder de bescherming van Zijn Brittanische Majesteit is overgegaan, zig onder Compagnies restanten in de Groote Geld kas a deposito bevond ene somma
Rijxds 33162:43¼
tos
tegens d : perc ’s maands namellijk
van de Diaconij
,, 26288:11:-van de Leprozen
,,
5500: -:-van de Kerken
,, 1374:32¼
En dat van deze beleening niet alleen aan den toenmaligen cheff den Heer Rainier4 door
de respective bedienden mondeling kennisse zoude zijn gegeven, maar dat zelfs door alle
de Britsche chefs, die zeedert het gezag over deze landen hebben uitgeoefend, de rente
op het geciteerde capitaal der diaconie armen op behoorlijke quitantien van tijd en wel
tot ultimo August laatst leeden zonder de minste objecten is afbetaald geworden. En het
is dierhalven op grond van het hier voren geallegueerde, en de betrekking waarin wij ons
onmiddelijk tot de voorschreeven Collegien gesteld zien, dat wij UwelEdele Gestrenge
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zo instantig als nadrukkelijk verzoeken
te mochen weeten wanneer het UwelEd: Gestr:
het best zal convenieeren het voorschreven bedragen tot Rijxd: 33162:43¼ met de op het
capitaal van de Diaconij Armen zedert primo September des vergangen jaaren verscheene
rente, als een onschendbaar eigendom van de Diaconie Armen, Leprosen, en Godshuisen,
aan den Heer Smissaert of aan respective Collegien zelve te restitueeren.5

1

2
3
4
5

Cranssen, Wieling en Melissen traden in 1803 op als “Commissarissen tot den overneem van de Bataafsche
Bezittingen om de Oost van Indien”, zoals hun functie officieel heette. Gedurende het Nederlandse
bestuur, 1 maart 1803 - 19 febr. 1810, waren de gouverneurs / commandanten der Molukken: 1803
C.L. Wieling, W.J. Cranssen en A. Melissen; 1803-1804 C.L. Wieling; 1804-1808 W.J. Cranssen;
1808 kol. C.E. von Jelt; maart 1809-febr. 1810 kol. J.Ph.Fr. Filz; 1808-1809 C.L. Wieling; okt.-dec.
1806, 1809-1810 L. Heukevlugt. Uitvoerig over Cranssen in De Haan, “Personalia”, 525-526; over
Filz, zie Van Rooijen, “‘De Noodlottigen Filz’, Jean Philippe François Filz, commandant van Amboina
in 1810”.
In deze jaren had Ambon-stad twee kerken. De uit 1712 daterende Hollandse kerk of Koepelkerk en
de Maleise kerk of Grote Kerk, die in 1781 onder gouverneur B. van Pleuren was gebouwd. Zie Inleiding.
Hierom hadden de commissarissen gevraagd, zie W.J. Cranssen, C.L. Wieling, A. Melissen a. James
Oliver, Commandant en Chef van de Gouvernementen Ambon, Banda en Ternate, 24/2/1803, AA 824.
Zie Inleiding. Heeres, “Eene Engelsche lezing”; en “Lijst der Gouverneurs van Amboina”, 540; Andaya,
The World of Maluku, 233-238; Van Goor, De Nederlandse Koloniën, 189-192.
Dit verzoek om terugbetaling aan de betreffende colleges van de uitgeleende 33.162 rijksdaalders en
43¼ stuivers plus rente werd herhaald per brief van 15 maart 1803, en, na afdoening van een kwestie
over de rente, ingewilligd. Div. stukken in AA 824. Opperkoopman Balthazar Smissaert, “gewesen
secunde dezer Provintie”, nam in 1794 het gezag in de Molukken ad interim waar. Waarschijnlijk bedoeld
in De Haan, “Personalia”, 649.
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2. C.L. Timmerman,6 boekhouder bij het gouvernement, Naamlijst der inlandse schoolmeesters in de provincie Ambon per 31 augustus 1804, Ambon, 31 augustus 1804; AA
844.

Naamen en Toenaamen

Qualiteiten

Waar bescheiden

Mattheus Huway7

Opperschoolmeester

op Amboina

Paulus Maytimoe

Schoolmeester

op Nussanive

Jacob Huwar

do

op Soa Ema

Paulus Tenno

do

op Mardika

Lazarus Hitiaubessy

do

op Soya boven 8

Arnoldus Huwar

do

op Nakoe

Frans Toepamahoe

do

op Hatalay

Joseph Tanasale

do

op Ema

Lucas Souhoka9
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do

op Hukurila

Mesach Makatita

do

op Roetong

Willem Angkottamony

do

op Hutumury

Lucas Manuputy

do

op Pas Baguala

Cornelis Tapiheroe

do

op Suly

Johannes Latumahina

do

op Tial

Philip Picauly

do

op Way

Mesach Ferdinandus

do

op Groot Hative10

Lucas Latumahina

do

op Drie Huysen 11

Nicolaas Keriwenno

do

op Hatoe

6

7
8
9
10
11

C.L. Timmerman; geb. te Haruku, overl. 1806; 1788 assistent boekhouder; 1798 boekhouder. Hij was
de vader van Sara Maria Timmerman, echtgenote van Joseph Kam, en van J.B. Timmerman. Zie voetnoten
176 en 544.
Opperschoolmeester M. Huwae werd gepensioneerd op 17 april 1824, met behoud van zijn bezoldiging
van ƒ 32,- per maand als pensioen. Extract besluit GdME, 17/4/1825, nr 12, AA 38/6.
Soya Diatas.
Lucas Souhoka ging in 1821 op 78-jarige leeftijd met pensioen. Extract besluit GdME, 31/12/1821,
nr 748, AA 38/3.
Hative Besar.
Rumah Tiga.
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Qualiteiten

Waar bescheiden

Willem Makatita12

do

op Lilibooy

Jacob de Fretis

do

op Alang

Jacob Elias Picauly

do

op Leahary

Michiel Tamatelahitoe

do

op Kilang

Omlopende leermeesters:
Nicolaas Mattheus Huwae
Pieter Toepamahoe
Cornelis Wakano
Pieter Christiaan Keriwenno
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Nieuwe in dienst genomen:
Hendrik Risakotta
Isaac Samallo
Willem Alphons

do do

Adam Hoeka
Mattheus Resilolo

Onder ’t Comptoir Saparoua
Enos Tehupeory
Isaac Sahatapy

12

Opperschoolmeester
Schoolmeester

op Saparoea
op Poorto

De twee inlandse schoolmeesters Marcus Willem Makatita en Willem Alphons (zie in dit document
onder “Nieuwe in dienst Genomen”) gingen in 1820 met zendeling Finn mee naar Banda. Sub 18 sept.
1820, Notulen kerkeraadsvergaderingen Banda, KAB 396. M.W. Makatita vroeg en kreeg in 1821
ontslag en werd in 1825 op Boano geplaatst, zie document 40; W. Alphons overleed te Banda op 6
april 1821. Extract besluit GdME, 14/101821, nr 660, AA 38/3; en Etmans, Bevolking van Banda,
600.
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Naamen en Toenaamen

Qualiteiten

Waar bescheiden

Jeremias Leihitoe

do

op Nolloth

Josias Raphael Pattij

do

op Tuhaha

Gerardus Malakoeseyo

do

op Ihamahu

Jacob Nanlohy

do

op Siri Sory

Lodewyk Hehanoesa

do

op Oelath

Lucas Watimena

do

op Ouw

Barend Siwalette

do

op Sila

Christiaan Keriwenno

do

op Titaway

Daniel Lalopua

do

op Aboeboe

Daniel Lesitunno

do

op Akoon

Willem Sehaïnenja

do

op Ameth
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do

op Nalahia

Lucas Picauly
Johannes Lihonapessy

do

op Booy

Asaph Sihasale

do

op Amahey

Johannes Manuputy

do

op Elpapoety

Mattheus Hole

do

op Itawaka

Onder ’t Comptoir Hila
Johannes Mustamoe

Schoolmeester

op Hila

Frans Manuhutu

do

op Loehoe

Hendrik Hole

do

op Piroe

Abraham Berhitoe

do

op Tanoenoe

Onder ’t Comptoir Haroeko
Jacob Abraham Hukom
Mesach Manusama

Opperschoolmeester
Schoolmeester

op Haroeko
op Oma
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Qualiteiten

Waar bescheiden

Jacob Manupasa

do

op Wasoe

Christiaan Hukom

do

op Aboro

Joseph Ferdinandus

do

op Hoelalieuw

Johannes Tuangkotta

do

op Kariuw

Jeremias Maroeanaja

do

op Roemakay

Jacob Akihary

do

op Tihulale

Frans Sahupala

do

op Kamariang

Jacob Sahetapy

do

op Hatu Soea

Jacob Rieuwpassa

do

op Kaybobo

Onder ’t Comptoir Larieque
Domingos Pattynama
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do

op Larique

Onder ’t Comptoir Bouro
Johannes Maspaitila

Schoolmeester

op Bouro

Johannis Tehumahu

do

op Manipa

Cornelis Palapessy

do

op Bonoa13

Onder de Post Manipa

68 koppen Tezamen

3. W.J. Cranssen, gouverneur der Molukse Eilanden, aan de resident van Haruku, E.

Mazel, Ambon, 28 december 1804, nr 40; AA 818.
Op de daar toe door de gecomitt: ter bijwoning van de jaarlyksche kerk cathechesatie
gedane voordracht, ter sessie van den 22 octbr J:L: besloten zynde de zoo zeer boven
13

Boano.
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andere excellerende schoolmeester van de onder uE: Residentie sorterende kleine negorij
Hatusua Jacob Sahetapy van dienst te laten verwisselen met de te min ervaren bevonden
schoolmeester van de onder het Comptoir Saparua sorterende negorij Siri Sorij Jacob
Nanlohij, en als een gevolg van dien ten voorschreeve dage benoemd en aangesteld tot
schoolmeester van de negory Siri Sorij den presenten schoolmeester van de negorij
Hatusua Jacob Sahetapy en weder in zijn plaats die van de negorij Siri Sorij Jacob
Nanlohy. Zo geve ik uE hier van kennisse, met lest gemelde schoolmeester naar Saparua
te laten overgaan.

4. W.J. Cranssen, gouverneur der Molukse Eilanden, aan de resident van Ambon, Ambon,
28 december 1804, nr 45; AA 817.
Op de door de gecommitteerde ten bijwoning van jaarlijksche groote kerk cathechesatie
gedane voordracht, ter sessie van den 22. October jongst leden besloten zijnde den
schoolmeester van de onder UE Residentie sorterende post Loehoe Frans Manuhutu als
te swak voor die post, als zodanig te ontslaan, en daar en tegen zijn dienst als omlopende
leermeester onder opzicht van den opperschoolmeester alhier aan het hoofdkasteel te laten
presteren en tot vervulling van de daar door vacant geraakte post van schoolmeester te
Loehoe wederom is benoemd geworden den schoolmeester van Tanoenoe Abraham
Barhietoe en dewijl op Tanoenoe noch kerk, noch schoolmeesterswooninge goedgevonden
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te statueeren, dat voortaan de Christenen
van de negorij Tanoenoe te kerk, en ter schoolen
zullen gaan op Pieroe – geve ik UE hiervan kennisse, met last het voorschreeven besluyt
ten eersten in executie te brengen.

5. J.J. Bruins, kerkmeester,14 aan W. Byam Martin, resident der Molukse Eilanden,
Ambon, 19 maart 1812; AA 838.
The subscriber has the honour to raport you,15 that he in his capacity of Church warden
is accostumed under ultimo December to receive all such Church duties16 as well from
deceased Christians, Mahomethans, Chineese, as from Slaves, so as his Regulations
directs. That he has already received several of those duties, besides that of the Radjah17
14

15

16
17

J.J. Bruins; 1767-1822; tijdens GGvNI H.W. Daendels (1808-1811) onder-prefect van Hitu; wegens
dienstneming bij de Engelsen in 1810 door Daendels ter dood veroordeeld (Van der Kemp, “Het herstel
van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817", I, 390); 1819 alg. boekhouder; 1820 wnd fiscaal
en magistraat te Ambon; lid van de Gewone Landraad, AA 1024h.
Gedurende het tweede Engelse tussenbestuur, 19 febr. 1810-25 maart 1817, waren de hoofden van
bestuur (resident): 1810 E. Tucker; 1810-1811 M.H. Court; 1811-1817 W. Byam Martin. Martin was
opgeleid aan de bestuursacademie te Calcutta en was een leerling van de Engelse zendeling William
Carey te Serampore. Over William Carey, zie Inleiding, voetnoot 26, en Enklaar, Joseph Kam, hfdst.
iv.
“Church duties” – sedert de VOC-periode gebruikelijke betalingen aan de kerk bij begrafenissen.
Er bestonden in de Molukken verschillende soorten negorijhoofden of regenten. Indien een negorij
geheel uit “negorij-mensen” (orang negeri) of de “inlandse bevolking” bestond, dan droegen de hoofden
de titels en waardigheden van (van hoog naar laag) raja, pati, orang kaya, met daaronder nog de orang
tua of orang tua parentah (oudsten); op Buru de matlea, babato en lumbatan. De negorijhoofden werden
door het gouvernement voor het leven benoemd, soms na het betalen van steekpenningen aan bestuursambtenaren. Zie “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”, 293-294.
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of Batoemera for the deceased Mahomethans and of the Captain of the Chineese, because
the latter makes difficulties to pay the said contribution, whereas amoungst the buried
corpses were two viz. one of his wife and the other of the Mother of the Chineese Lauw
Jan Kie, for each of which is to pay 50 Rds, as had been funerals with great pomp of
Chineese music and burning of Sacrifice-statues.
And as the diversion of the said Captain China to furnish the said contribution withold
the subscriber to square the Church account and send it in, he humbly requests to be
informed with your disposition in this respect.

6. J.J. Bruins, weeshuisvader, aan F. Crossley, secretaris van het gouvernement te
Ambon, Ambon, 4 september 1812; AA 838.
I have received your letter of the 1o instant containing a requisition by order of the
Resident18 to pay out of the Diacony funds, to the leprous house at Molano the contributions for the years 1810 and 1811, said both to amount to Rds 240.19
In consequence of that requisition I have assembled the Diacons of this place communicating the same to them, who unanimously declared that although the Diacony was bound
to furnish those contributions annually, they did originate in collections made on the
several out Residences, which by ancient usage were remitted twice a year by the respective Residents to the Diacony in favor of the Poor here, in order to find them out of the
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same, and to apply the surplus to the
sustenance of the poor and orphans of this principal

18
19

Een negorij was onderverdeeld in meerdere soa (wijken, oorspronkelijk: stammen; op Buru etnate
genaamd), die ieder hun eigen hoofden hadden. De soa bestonden uit meerdere dati of huisgezinnen.
Daarnaast waren er zgn. “inlandse burgers” of de burgerij. Hun hoofden droegen de titels sergeant,
sergeantwijkmeester en korporaal. De hoofden der orang negeri hadden meer macht en bewegingsvrijheid
dan die der inlandse burgers, in relatie tot de door hen bestuurde bevolking, wat overigens niet weg
nam dat beider positie en gezag als bestuurder – anders dan bijvoorbeeld op Java – afhankelijk was
van de steun van het gouvernement en van de gouvernementsrechtspraak (via bestuursambtenaren,
de Raad van Justitie en de Gewone en Grote Landraad). Voor beide typen onderdanen, zie Van der
Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”, 484-485; Bakhuizen van
den Brink, “De inlandsche burgers in de Molukken”; [Reinwardt], Reis, 456-457, en document 104.
De rechten en plichten der burgers betreffende onderhoud van kerk en school in hun negorij waren
geregeld in het Reglement op de Burgerij in de Residentie Amboina, gearresteerd bij besluit van de
gouverneur der Molukse Eilanden van 16 juli 1828, nr 8. Over Hila, zie Adatrechtbundel XXIV: Groote
Oost, 122; over de kepala soa en kepala dati te Porto, ibidem, 285-288; over de achtergronden van
het soa-systeem op Ambon en de Uliassers, ibidem, 332-334; Knaap, Kruidnagelen en christenen,
hfdst. vii.
Dat was W. Byam Martin.
Molano was een leprozeneiland ten zuidwesten van Saparua, [Reinwardt], Reis, 453-454; Ludeking,
Schets van de Residentie Amboina, 151-155. Iedere negorij was verplicht tot levering van goederen
of een geldelijke bijdrage. Idema, “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817", 603. Blijkens
een Extract besluit GdME, 20/6/1818, nr 498 (in: KITLV-Leiden Handschriftencollectie, nr H470,
Idema - Ambonsche archivalia) werd op genoemde datum besloten tot de oprichting (heroprichting)
van het fonds voor de financiering van het leprozeninstituut op het eiland Molano; een deel van fonds
werd verkregen uit bijdragen van eilanden, districten, negorijen, in geld of in natura (voeding); een
ander deel was afkomstig uit de armenfondsen: 160 rijksdaalders of ƒ 256 Indische guldens uit de “diacony
armen cassa te Amboina”, waarvan 120 rijksdaalders van Ambon en de rest (10 rijksdaalders elk) van
Hila, Larike, Buru en Manipa; 80 rijksdaalders of 128 Indische guldens uit de diaconiekassen te Saparua
en Nusalaut; 60 rijksdaalders of 96 Indische guldens uit idem Haruku; 300 rijksdaalders of 480 Indische
guldens uit gezamenlijke armenkas. Bijdragen uit de diaconiekassen moesten jaarlijks (ultimo december)
worden afgedragen aan de gouvernementskas om “geremitteerd” te worden naar de Residentie Saparua.
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settlement. In the year 1810 these contributions have been transmitted for the last time
from the Residencies of Hila, Larieque, Buoro and Manipa amounting to Rds 401.29,
together with the Intrest of their Capital a deposito with Government Rds 1305,-. Out of
the first of these Sums have been furnished in the Month of February of that year Rds 160,being 16 Months contributions for Molano, as appears on the Diacony Journal of the year
1810, since which time no contributions have been received except Rds 41,- from the
Residency of Buoro a few days ago. Notwithstanding the exhausted state of the Poor
funds,20 the Diacons shall in obedience to the requisition aforesaid pay into the Honorable
Comp. Treasury Rds 80,- in completion of the Sum of Rds 240,-, humbly requesting the
Resident will be pleased to give the necessary directions in commiseration of the poor and
orphans, that the collections at the out residencies may be regularly transmitted, and also
that the Intrest due on the Capital of the Poor may be decreed to them, that they may
obtain their sustenance accordingly.21

7. J. Carey, zendeling namens de Baptist Missionary Society en superintendent der
scholen, aan zijn vader W. Carey te Serampore, Ambon, 1 augustus 1814; AJC IN/27.
–––
I do not know, my dear Father,22 whether it will be necessary to urge to you the necessity
of sending more missionaries here. I can only say that there is great need of them, very
great indeed. You will I am sure bewww.cgfdejong.nl
happy to hear, that I am going to begin my duties. On
the 18 of July, seventeen of the masters of Amboyna were called together and examined.
The examination however was but the name, it was done in the Dutch manner. This is done
every first Wednesday in the month. The old Schoolmaster asks questions from a Catechism,23 to which the masters give answers. I intended to have had the examination in truth
20

21
22
23

Hoewel het Diaconie- en Armenfonds (Poor Fund) een kerkelijk fonds was, was alle ondersteuning
uit dat fonds afhankelijk van goedkeuring van het Engelse gouvernement. Het kreeg zijn geld o.a. middels
collecten die in de christelijke gemeenten der Midden-Molukken na de zondagse eredienst werden
gehouden. Het fonds ondersteunde niet alleen de armen (vaak ongehuwde moeders), het bezat ook
een eigen diaconie-weeshuis, waarin een aantal armen, meest verweesde kinderen, waren ondergebracht.
Die verbleven daar onder de hoede van een matron. Deze matron werd benoemd door het gouvernement
op voordracht van de beheerder van het fonds. In 1816 werd op voordracht van Jabez Carey (Inleiding
voetnoot 28), sinds jan. 1815 de manager van de kerk- en armenfondsen tijdens het tweede Engelse
tussenbestuur, benoemd tot matron mevr. E.M. Jansen, J. Carey, Manager Poor Fund, a. J. Crossley,
Secr. Gouv., 27/11/1816, AA 838. Hoewel ook de Weeskamer (Orphans Chamber) te Ambon voorstellen
tot verlening van ondersteuning kon indienen, had dat orgaan formeel geen zeggenschap over het fonds.
Carey liet het Britse gouvernement in 1816 weten: “In the existing regulations of the Poor Fund there
does not appear to me to be any clause authorizing me to attend to any applications made to me by
the Orphan Chamber. I have therefore to request the Resident instructions thereon”, J. Carey, Manager
Poor Fund, a. J. Nelson, secretaris Gouvernement, 8/6/1816; B.E. Bernard, Secr. Orphans Chamber,
a. Jabez Carey, Manager Poor Fund, 27/4/1816, stukken in AA 838. In 1826 werd een nieuw reglement
voor het in 1686 gestichte weeshuis van kracht, document 49.
Een beschikking is niet aangetroffen.
Over William Carey, zie Inleiding, voetnoot 26, en Enklaar, Joseph Kam, hfdst. iv.
Dat kan geweest zijn Danckaert’s Catechismus attau Adja’ran derri agamma Christa’on. Bersalin
derri bahassa Hollanda dalam bahassa Maleya derri pada Sebastianus Danckaerts. ’s Graven-haghe,
by de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1623; later kwam hierbij
het catechisatieboekje Adjaran gampang dari agama Serani pendek toerot A. Brink. Tjitakan baroe;
Samarang, [1844], een Maleise versie van A. Brink, Het eenvoudig Onderwijs in den Godsdienst verkort.
Leeuwarden: J.W. Brouwer, 1797, dat weer een verkorte versie was van A. Brink, Eenvoudig Onderwijs
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in another way but could not make the headmaster adopt my plan which was to give them
a question of any sort which they had never learnt and to make them write their thoughts
thereon, but it was impossible at that time to make him deviate from the old beaten track.
I however for a change in it made them write out those Catechism sentences (for they were
before only examined orally) which they did in a way very far from being satisfactory.
The report I made and which I was obliged to make was that they had done as well as
could be expected from the slender means they had of obtaining knowledge. I have proposed to Mr Martin24 the necessity of increasing their salaries (which is very small indeed)
in order to encourage them to begin gaining what knowledge they can. This he intends
to see about when he has a little more time, when the central school is once begun.25 I hope
we shall be able to get masters sufficiently able from thence. I am now looking out for a
house to begin. – – –

24
25

in den Godsdienst. Leeuwarden: Cornelis van Sligh, 1797. Daarnaast was in gebruik Pengadjaran
jang pendekh akan segala kabenaran agama Mesehhij terkarang awleh A. Brink; tersalin deri pada
bah. Wolandawij kapada bah. Malajuw awleh J. Akersloot, jang pada masa hidopnja Surohan Indjil
ditanah Depok, dekat Batawijah. Roterdan: M. Wajt dan Anak² Pentjitak², 1839, 1848. De gedrukte
versie van de vertaling door J. Akersloot, die van 1822 tot 1823 op Ceram had gewerkt, was ouder
dan de editie van 1839, die v.z.v. bekend de oudst bewaarde editie is. Zendeling J. Finn op Banda schreef
in 1834 aan zijn Hoofdbestuur dat hij voor het onderricht aan gedoopte heidenen gebruikte “het kortste
www.cgfdejong.nl
vragenboekje van A. Brink, in leven
predikant te Leeuwarden, en welk boekje uit het Hollands in het
Maleisch is overgebragt door wylen den verdienstelyke zendeling broeder Akersloot; hetzelve is gedrukt
te Batavia”. J. Finn a. Hb NZG, 16/5/1834, ARvdZ 29/5/D. Al in de jaren 1822-1824 gebruikte J.F.
Bormeister de vertaling-Akersloot op Buru. Of Bormeister toen een gedrukt exemplaar bezat of het
met een handgeschreven tekst moest stellen, is onbekend. Aan de gedrukte Maleise versie van Brink
waren meestal het Onze Vader, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en een aantal gebeden
en psalmen toegevoegd. Verder beschikte men in Ned.-Indië over diverse edities van H. Wester’s Barang
Hikajet, zie voetnoot 705; alsmede over Jacobus Borstius, Kort begrijp der christelijcke leere. (Amsterdam:
Jacques Boursse, 1659). Dit laatste boekje, waarvan de Maleise vertaling onder de naam Ichtitsar
Catechismoe of Ichtitsaar Catechismoe sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw in Indië circuleerde,
gaf in vragen en antwoorden een korte en eenvoudige uiteenzetting van de Heidelbergse Catechismus.
Er bestonden meerdere Maleise versies van dergelijke catechisatieboeken, naargelang het aantal opgenomen
vragen: 74 (Sual Besar), 40 (Sual Tengah, 19 en 14 (Sual Ketjil). Deze werden in de verschillende klassen
der volksscholen en bij belijdeniscatechisaties gebruikt. Naar aanleiding van een bezoek in Galala in
januari 1854 merkte Luijke op “ – – – begonnen wij des middags aan het onderzoeken der
belijdenisleerlingen, welke hier 20 personen waren. En zoo als gewoonlijk, naar tweeërlij onderwijs
boekjes onderwezen zijnde, heeft men daardoor twee bijzondere deelen van onderzoek. De bejaarde
kiezen gewoonlijk het Kort begrip of Sual 40, ook wel Sual 19, en de jongere personen, die ook meest
allen, goed lezen kunnen, het onderwijsboekje van Brink tot leidraad.” Zie sub 21 jan. “Kort verslag
der werkzaamheden van W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
te Rotterdam. Van April 1853 tot en met Maart 1854", 6/1854, ARvdZ 24/5. Dergelijke vragen en
antwoorden, alsmede de formulieren, de Heidelbergse Catechismus, de Ned. Geloofsbelijdenis en andere
kerkelijke teksten die werden toegevoegd aan Nederlandse psalmboeken, werden meestal ook achterin
Maleise bijbels, psalmboeken en catechisatieboeken opgenomen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/6/1860,
ARvdZ 34/5.
Dat was de resident der Molukken W. Byam Martin.
Direct na zijn benoeming tot superintendent der scholen in aug. 1814 examineerde Carey de leerlingen
der vier volksscholen in en nabij de stad Ambon (Nusanive, Hative, Mardika en Soa Ema). Het resultaat
was zo bedroevend, dat hij deze scholen ophief en de leerlingen samenbracht op één nieuwe, vijf-klassige
“centrale school” te Ambon en persoonlijk toezicht hield op het onderwijs aan de 303 leerlingen die
deze school bezochten (getal maart 1815), J. Carey a. W. Carey, 3/3/1815, AJC Box IN/27; over deze
school zie ook Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817", I,
385.
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8. Joseph Kam aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 15 maart 1815.
In: Berigten en Brieven, voorgelezen op de Maandelijksche Bedestonden van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap voor het jaar 1815, 199-204.
[Na een verblijf van mei 1814 tot februari 1815 op Java en Madura, arriveerde Kam op 3
maart 1815 op Ambon.26]

De Stad ligt aan den voet van een zeer hoog Gebergte, nagenoeg gelijk aan de Kaap De
Goede Hoop. Des Namiddags omtrent vijf Uren, zettede mij de Kapitein aan Wal; men
was reeds van mijne aankomst verwittigd. Een Stroom van Volk vloeide met mij van het
eene huis naar het andere, tot dat ik eindelijk bij den Heer Uitenbroek27 mijn intrek nam,
alwaar ik omtrent agt Dagen vertoefd heb, tot dat er een Huis voor mij in gereedheid
gebragt was. Hier werd ik op de vriendelijkste wijze verwelkomd door de aanzienlijken
uit de Gemeente, daarna van vier Ouderlingen en twaalf Diakenen, en daarna van ruim
vierentwintig of vijfentwintig Schoolmeesters. Des Zondags den 5en deed ik des Avonds
reeds mijne eerste Redevoering in deze Gemeente; mijn Tekst was, Joan: XVII: 3. Dit is
het Eeuwige Leven, dat enz. Eene grote Schaar van Volk, meestal zwarte Ambonezen,
waren onder mijn Gehoor; ik was zoo zeer getroffen over dat gezigt, dat ik in de eerste
oogenblikken maar naauwelijks in staat was om te spreken, wegens zulk een gezigt van
eene Gemeente uit de Heidenen, die vurig naar het Euangelie der Zaligheid verlangde,
en hunne Leeraars zoo vele liefde bewijzen. Twee uren voor dat de Godsdienst begint,
vond men al reeds Menschen in de www.cgfdejong.nl
Kerk, die van het Gebergte komen, en met Honger en
Dorst naar de Prediking van het Euangelie der Zaligheid wachten.
Amboina is verdeeld in zevenentwintig Negerijen, welke eene Bevolking van omstreeks
tien Duizend Zielen uitmaken, die ik met het Euangelie moet bedienen; ik heb eene
bepaling moeten maken met het doopen van Kinderen, om niet te veel storing in den
Godsdienst te hebben, het welk een dertigtal beloopt, zoo dikwijls ik mijn Dienst waarneem; en echter zie ik nog niet, dat ik in drie Maanden al de Kinderen zal kunnen doopen,
want dat getal is groot; de meeste van agt tot elf Jaren, en daar onder, komen aan de hand
van hunne Ouders; met welk eene blijdschap ik dit werk verrigt, om het verlangen der
geloovige Ouderen te voldoen, kan ik niet beschrijven.28 Er heerscht echter nog eene zeer
groote Onkunde onder deze armen Menschen; ook vindt men aldaar veel Bijgeloof, door
gebrek aan eene goede handleiding in de kennis der Waarheid, die naar de Godzaligheid
is. Voor het Nieuwe Testament in de Maleitsche Taal met de Psalmen, betaalt men gaarne
twintig Rijksdaalders, dat is meer dan veertig Guldens Hollandsch; indien er dus eenige
Duizend konden gedrukt worden voor Amboina, en de Buiten Kantoren, die ook nog met
elkander, ver boven de tien Duizend Zielen opleveren, welke mede zeer sterk om hulp
roepen, zoude dit van zeer veel belang zijn. Dit werd weleer in het Vaderland voor deze
Menschen gedaan, zoo als nog te zien is uit hunne Oude Kerkboeken, op last der Heeren

26

27
28

Een bericht over Kam’s verblijf op Java vindt men, behalve in Enklaar, Joseph Kam, 20-30, in Berigten
en Brieven, voorgelezen op de Maandelijksche Bedestonden van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
voor het jaar 1815, 231-237.
A. Uytenbroek; tot 1817 officier van gezondheid; 1817-1819 resident van Haruku.
Na verloop van tijd werd ten aanzien van de doop nog een regeling van kracht, namelijk dat kinderen
die geboren waren uit een wettig gesloten huwelijk op de laatste zondag van de maand gedoopt werden,
buitenechtelijk geboren kinderen op de eerste zondag van de maand. Sub juni 1842 in Luijke, ExtractJournaal jan.-dec. 1842, ARvdZ 24/5.
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Bewindhebbers, te Amsterdam bij Pieter Matthijsen, Anno 1697 gedrukt;29 de kosten
kunnen alhier rijkelijk gedragen worden; tien Duizend Exemplaren zouden wij gemakkelijk kunnen gebruiken. Ik hope met Gods hulp, op aanstaande Zondag, de Gemeente alhier
in die Taal reeds te bedienen, hoewel de Hollandsche Taal alhier ook nog zeer bruikbaar
is.
Drie soorten van Heidenen bewonen nog deze Eilanden, behalve de reeds opgenoemde,
welke tot het Christendom behooren; als vooreerst Chineezen, die zich, even als de Joden
in Europa, met den Koophandel bezig houden; de tweede, die van den Muhammedaanschen Godsdienst, en de derde, welke nagenoeg gelijk zijn aan de Kaffers in Afrika; deze
zijn zeer wel tot het Christendom te brengen, dewijl zij geen vast stelsel van Afgodsdienst
hebben, en meestal afgezonderd van de Europeërs en de overige Heidensche Volken in
het Gebergte leven. Indien er nog bruikbare Mannen te vinden zijn, zendt dezelve onverwijld herwaarts, maar laat de Maleitsche Spraak door hen worden bestudeerd boven alle
andere Wetenschappen. – – –

9. J. Carey, superintendent der scholen, aan G. Babington, secretaris van resident van
Ambon W. Byam Martin, Ambon, 26 april 1815; AJC Box IN/27.
1. Having returned from my visit to all the different schools on the Island of Amboyna,
I beg leave to submit the accompanying report, through your medium, to the perusal of
www.cgfdejong.nl
the Resident.30
29

30

Bedoeld is het predikatieboek van Caron, elders ook “Kroon” genoemd: Voorbeeldt des Openbaeren
Godtsdiensts, Bestaende in de verhandelinge van de XII Articulen des Geloofs, de Wet Godes, ‘t Gebedt
des Heeren, Mitsgaders de Feest- Bid- en Danck-texten, ten dienste der Inlandtse Christenen op Amboina,
in 40 Praedicatien eenvoudelyk gestelt door Franchois Caron, Wel eer Bedienaer des Goddelycken
Woordts op Amboina in Oost-Indiën. Tsjeremin Acan Pegang Agamma, Itoula mengartinja deri Artigo
XII deri Pitsajahan, Sabda Allah, Mintahan - Doa Tuan, Lagi Issinja deri Hari Raja Raja, Sombayang
dan Poudjihan, Gouna orang Nassarani di Ambon, berator dalam 40 parracarra rewajat Deri pada
Franchois Caron, Daulo pandita di Tanna Ambon, t’Amsterdam, Door ordre van d’E.E. Heeren
Bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie by d’Erfg. van Paulus Matthysz. in ‘t Muzyc-boek,
gedrukt, 1678. Dit boek, hoewel het een Nederlandse en Maleise titel had, was geheel Maleistalig. Deze
preken werden verschillende malen herdrukt. In de jaren vijftig der negentiende eeuw heeft Roskott,
op verzoek van het NZG, een aantal van de leerredenen van Caron bewerkt. Hij heeft toen de
oorspronkelijke tekst hier en daar vervangen door beschouwingen van eigen hand. Ook de Ambonse
predikant J.K. Kam vervaardigde in die tijd leerredenen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 1/6/1854, ARvdZ
34/5. Vgl. Rodenpijl e.a., Rapport der visiten – – – in den jaare 1695, 15/3/1695, AA 992 I. François
Caron; 1634-1706; 1654 studie theol. te Leiden; 1655 idem te Utrecht; 1660 vertrek naar Indië; 1661
predikant te Ambon; 1674 gerepatr.; 1679 predikant te Lexmond.
Dit was Carey’s eerste inspectiereis, J. Carey a. W. Carey, 2/5/1815, AJC Box In/27. Carey rapporteerde
rechtstreeks aan Martin, zoals bepaald was in zijn aanstellingsbrief. Deze luidde als volgt:
“1. I am directed to acquaint you that the Resident has been this day pleased to appoint you to the situation
of superintendent of schools, with a salary of Spanish Dollars 100 per mensum.
2. The Resident will postpone to a future opportunity, the communication of any detailed instructions,
for the regulation of your conduct in this capacity. But as the temporary building, which has been provided
for the accommodation of the scholars is now ready the Resident is of opinion, that it will be expedient
to commence the introduction of the improved system of education with as little delay as may be
practicable.
3. The superintendent of nigrees has been apprized of your appointment, and that officer has been instructed
to render you all the assistance in his powers towards the execution of the duties confided to your
superintendence.
4. It is the Residents intention, that you should exercise a controlling authority over the conduct of
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2. On this occasion, the conduct of the Schoolmasters of Passoo and Alang, in the faithful
discharge of their duties, has been such as to afford me complete satisfaction and consequently to entitle them to public commendation. But I am at this time concerned to notice
the inattention and negligence of the masters belonging to Ema, Sooly, Lilliboy, and
Roematiga, whose general amissness in the performance of their duties has attracted my
particular attention, insured however, of at once inflicting on them a signal mark of the
displeasure of Government, by removal from office. I would take the liberty to suggest,
that they be permitted to enjoy another opportunity of acting in their present situations,
but that for their late conduct, they may undergo a formal and severe reprehension, in the
presence of an assembly of Schoolmasters speciously convened for this purpose.
3. A sense of duty constrains me to report, that none of the rules adopted at the schools
in the vicinity of Amboyna have been extended to any of the other schools on the Island.
I beg leave, therefore, to point out to the Residents consideration, the immediate necessity
of putting in practice, both in the schools belonging to this Island, and also in those
belonging to the out Residencies, the enclosed regulations, which have already obtained
the sanction of his authority, but which, it will of course be found necessary to modify
according to local circumstances.
4. I avail any help of this opportunity to subjoin, for the Residents’ further consideration,
additional regulations, which appear to me to be indispensably necessary; and which I
would accordingly recommend to be annexed to those already established.
1st. That all Masters, prevented from attending school, from indisposition or any other
cause, shall always represent their www.cgfdejong.nl
case to the Superintendent of schools.
2nd. That the Masters shall attend school, at the stated hours of business, and they shall
not be at liberty to absent themselves, without the permission of the Superintendent.
3rd. That the Chiefs of the nigrees shall exercise a vigilant controul over the conduct and
proceedings of the Schoolmasters; and they shall report all instances of neglect of duty,
or other misconduct on the part of the Masters.
4th. That the Schoolmasters shall not permit any of the children to be employed for the
private advantage of the chiefs, or purposes connected with the nigree, excepting at the
time of the clove harvest.
5th. Taking into consideration the advanced age and increasing infirmities of the Schoolmaster of Hutumury, and also adverting to the long period of time, during which he has
served in this capacity, I feel it incumbent on me to recommend, that, as he is totally
incapacitated from attending to his duties any longer, he may be immediately relieved from
the execution of them; and that a monthly pension may be granted to him for his future
support from Government.
6th. Permit me also to represent, that in pursuance of the principle laid down in the third
clause of the regulations submitted in the 7th paragraph of my letter dated the 31th of
January, it will be necessary to make a new distribution of all the Schoolmasters; and I
all the schoolmasters in the district under the superintendent of nigrees and you will be pleased to report
directly to this office, any arrangements, which you may think calculated to render the office of
schoolmaster in the several nigrees, more efficient to the accomplishment of the important objects,
which are proposed by its institution, and also any instances of misconduct, on the part of those
schoolmasters which may come to your knowledge and which may appear to you to be such as render
them unqualified for the administration of the duties which they are appointed to perform.” W.G.
Mackenzie a. J. Carey, 25/8/1814, AJC Box IN/27. Van alle belangrijke documenten zijn werk betreffende
(reis- en werkverslagen, benoemingen, corr. met Martin e.d.) zond Jabez afschriften aan zijn vader
W. Carey in Serampore. Voor de superintendent der negorijen, zie voetnoot 83.
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beg leave to propose the following arrangement. That the Master of Hativy besar be sent
to Soya above, and that of Ema to Hatalay; that the Master of Soya above be sent to Naku,
and that of Hukurilla to Kilang; that the Master of Mardika be sent to Ema, and that of
Way to Rutong; that the Master of Rutong be sent to Hutumury, and that of Allang to
Way; that the Master of Passoo be sent to Suly, and that of Hatalay to Passoo; that the
Master of Nussanivy be sent to Alang, that of Hatu to Lilleboy and that of Kilang to Hatu.
Lastly that the masters of Lilleboy, Rumatiga, Sooly and Naku be attached to the central
school in Amboyna.31
7th. As the school at Rumatiga is very inconsiderable and by no means extensive enough
to afford ample employment for the services of a regular Schoolmaster, I beg leave to
recommend, that this school be united to the central school in Amboyna; and that an
assistant Schoolmaster be only required every week to perform divine service in the church
established there. It was also my intention to have submitted a recommendation for the
union between the schools of Hukurilla and Ema; but, upon a more deliberate consideration of the subject, I am of opinion that instead of employing the services of a regular
Schoolmaster, it will be sufficient to allot to the former nigree an assistant Schoolmaster,
with the usual salary.
8th. In conclusion, it is necessary for me to report, that I have judged it expedient to
discharge many scholars from the different schools, whose age had disqualified them from
further continuance in them; and that the whole number so discharged amounts to one
hundred sixty.
www.cgfdejong.nl
Enclosed regulations
1st. That the male and female branches of the schools, be effectually separated by a
partition wall.
2nd. That no child who has attained to the age of 7 years be under no plea or pretense
whatever permitted to remain at home.
3rd. That the parents of the scholars be held responsible for their punctual and regular
attendance, under a penalty of 1 Rix-Dollar for each instance of failure.
4th. That the Schoolmasters shall report the absence of every scholar to the chief of the
nigree to which the absentee belongs whose duty is will be to summon the parents and to
enquire into the cause of the scholars absence.
5th. If the result be, that the parents themselves have been concerned in the detention of
the scholars, or if it shall appear, that they are not able to account for his absence in a
satisfactory manner, in either case, the parents shall be fined.
6th. Any scholar, absenting himself of his own accord shall be punished at the discretion
of the chief of the nigree and the Schoolmaster.
7th. All cases of sickness shall be reported to the Schoolmaster, who is to report the same
again to the chief of the nigree, whose duty it will be to ascertain the correctness of such
report.
8th. When a scholar reported to have been sick, is sufficiently recovered, he shall be
required to return to school without delay.32
Reports of the state of the schools on this island.
31
32

Zie voetnoot 25.
Vgl. Van der Kemp, “Van den Ambonschen zendeling J. Carey, 1814-1817”, 222-223.
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At Soya above there are 2 children, who read and write well, 2 who excel in joining
syllables, 4 who are well versed in the alphabet, 1 who has just begun to learn his alphabet
and 3 who were absent and not examined. Among these 2 have committed to memory and
can repeat to the end of the Catechism of 15 chapters, 3 to the 40 questions of the Catechism of 74 questions, 4 to the end of the Catechism of 40 questions and 1 to the end of
the Catechism of 19 questions.33
At Hatalay there are 13 who read and write well, 2 who read indifferently and 14 who join
syllables, 7 who cannot join syllables quite so well, 13 who are well versed in the alphabet,
and 1 who is unable to read because he is blind. Among these 12 have committed to
memory and can repeat to the 13th chapter of the Catechism of 15 chapters, 22 to the end
of the Catechism of 74 questions and 1 to the 37th question of the same, 2 who can repeat
to the end of the Catechism of 19 questions, 1 to the end of the 10th question of the same
and 10 who can rehearse the Lords prayer.
At Naku there are 10 who read well, 5 who read indifferently, 4 who are well versed in
the alphabet and 1 who has not yet learnt the alphabet. Among these 8 have committed
to memory and can repeat to the 7th chapter of the Catechism of 15 chapters, 1 to the end
of the 1st chapter of the same, 9 to the 13th question of the Catechism of 14 questions,
2 have just begun to learn by heart the Catechism of 74 questions and 9 who can repeat
the Lords prayer.
At Kilang there are 11 who read well, 9 who read indifferently, 9 who join syllables well,
7 who cannot join syllables quite so well, 12 who are well versed in the alphabet and 6
www.cgfdejong.nl
who have just begun to learn it. Among
these 17 have committed to memory the whole
of the 5 chapters of the Catechism of 15 chapters, 13 can repeat to the 20th question of
the Catechism of 14 questions, 12 to the 10 questions of the Catechism of 40 questions
and 11 can repeat the Lords prayer.
At Hukurilla there are 2 who read well, 2 who join syllables well, 3 who are well versed
in the alphabet and 1 who does not yet know the alphabet. Among these 4 can repeat to
the 6th chapter of the Catechism of 15 chapters and 4 who are perfect in the Catechism
of 40 questions; but, there being no Catechism of 40 questions in the nigree it was not
possible to ascertain their proficiency in this book.
At Ema there are 17 who read indifferently, 6 who join syllables well, 33 who are well
versed in the alphabet and two who are not. Among these 2 can repeat to the 10th chapter
of the Catechism of 15 chapters, 9 to the 5th chapter of the same, 11 can repeat the
Catechism of 74 questions, 1 to the 24th question of the same, 7 to the end of the Catechism of 19 questions and 17 can repeat the Lords prayer.
At Rutong there are 9 who read well, 5 who join syllables well, 11 who are well versed
in the alphabet, 2 who have just begun to learn the alphabet and 9 who have not done so
yet. Among these 3 have begun the Catechism of 15 chapters, 2 have learnt to the 63th
question of the Catechism of 74 questions, 1 to the 40th question of the same, 1 to the 24th
question of the same and 4 to the 20th question of the same, two to the end of the Catechism of 40 questions, 4 to the end of the 28th question of the same, 7 to the end of the
18th question of the same and the rest the Catechism of 19 questions and the Lords prayer.
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Zie voetnoot 23.
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[Hierop volgen gelijksoortige overzichten van achtereenvolgens Hutumuri, Waai, Suli,
Paso/Hutumuri Kecil,34 Alang, Liliboi en Hatu.]

10. Verslag van de schoolexamens,35 Ambon, 22 juni 1815; AJC Box IN/27.36
On Monday, the 5th Instant being the day appointed for the celebrations of the anniversary
of his Majesty’s Birthday and for public examinations of the scholars of the central
school,37 the Regents of the Christian districts in Amboyna and the adjacent islands of
Saparoua and Harooka and also the Schoolmasters of the district of Fort Victoria,38
assembled at the Government House at half past eleven o’ clock.
At a little after twelve, the Resident, accompanied by the Secretary, Sub Secretary, Fort
Adjutant, Malay Translator and Secretary to the Court of Appeal, entered the principal
hall of the Government House where the Civil and Military Officers of Government, the
Members of the College of Justice and the principal Dutch inhabitants of the settlement
were assembled, and took his seat at the upper end of the Hall.
In front of the Resident, chairs were placed for the Rajahs and inferior Regents, who were
seated according to their rank, and also for the Schoolmasters and Scholars who were to
be examined.
As soon as the Resident had taken his seat, the Reverend Mr Kam submitted to the
Resident a plan for the institution of an Auxiliary Bible Society at Amboyna, which having
been approved by the Resident was adopted by the gentlemen present, and it was resolved
that a meeting should be convened, on a future day, at the Church for the purpose of
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electing the Officers of the institution
and of arranging the details of its management.39
The examination then commenced, in the following order.
A chapter of the Malay Bible was first read with great fluency and accuracy of pronunciation and emphasis by the Scholars composing the first class of the central school, whose
names are subjoined.
Jonas Parera, Paulus Pelupessy, Sibrandus Watilete, Joshua Sanaapory, Alexander
Watilete, Johannes Moyanty, Mishack Suleumeney, Diderik Latubessy, Isaac Opie.
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Al aan het begin der zeventiende eeuw hadden de inwoners van Hutumuri de reputatie zich niets van
de Nederlanders aan te trekken. Ze hadden de gewoonte naburige negorijen te plunderen, zoals Rutong,
en legden het herhaaldelijk gegeven bevel zich permanent nabij fort Victoria te vestigen naast zich
neer, welk verzet pas in september 1619 met geweld onderdrukt werd. De inwoners werden toen opgepakt
en gesteld onder de orang kaya rondom het fort. Later herkregen ze hun vrijheid en kregen als woonplaats
Paso (Pas Baguala) toegewezen, nabij een fortje, vanwaar de meesten geleidelijk terugkeerden naar
hun oude woonplaats aan de oostpunt van Leitimor. Degenen die op de pas achterbleven, niet meer
dan enkele huisgezinnen, noemden hun negorij Hutumuri Kecil (Klein Hutumuri). Ze kerkten en bezochten
de school te Paso, Tiele, Bouwstoffen, I, 234 vv.
Auteur onbekend.
Enklaar, Joseph Kam, 46.
Zie voetnoot 25.
Beter: Nieuw Victoria. Het werd in 1771 aangelegd. “Het journaal van den baron Van der Capellen
op zijne reis door de Molukko’s”, 287.
In 1817 werd dit genootschap weer opgeheven, waarna in 1824 een nieuw Medewerkend Bijbelgenootschap
werd opgericht, zie document 47. Een der belangrijkste bronnen van inkomsten was het collecteren
via intekenlijsten. Extract besluit hoofdadministrateur, 4/3/1825, nr 1, AA 38/6, waar meegedeeld wordt
dat een collecte op Saparua ƒ 709.- had opgebracht. Enklaar, Joseph Kam, 116-120.
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The same Scholars and also those composing the second class of the institution were
distinguished for the promptitude and accuracy with which they answered various questions proposed to them from two elementary religious treatises, called the Catechism of
74 questions and of 25 Chapters.40 The names of these Scholars are subjoined.
Isaac Kailola, Abraham Mintalamata, Willem Peters, Domingus Siloy, Stephanus De
Costa, Shadrach Hazoewa, Israel Pakaila.
The Scholars of the second class who had not attained to an equal degree of proficiency
were Petrus Sahierilla, Daniel Lipulalang, Joel Salakay, Hindrik, Warella Domingus Siloy,
Mathias Kaitjelly, David Siloy.
The third, fourth and fifth classes consisted of Scholars whose knowledge was merely
elementary and whose various degrees of proficiency it is unnecessary to distinguish.
Specimens of the writing were then exhibited by the Scholars of the first and second
classes; and several copies of the Lords prayer, in the Malay language, were neatly and
correctly written in the Resident’s presence.
When the examination was finished, rewards were distributed to the Schoolmasters whose
conduct had invited distinction; after which the Resident delivered the following address
to the Superintendent of Schools.
Mr Carey
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The public exercises of this day affords
a satisfactory proof of the progress which, under
your superintendence, has been effected by the principle scholars of the central school,41
in acquiring the rudiments of useful knowledge.
During a considerable period of the time, in which I have administered the government
of these possessions, my attention has been anxiously directed to the important object of
introducing an improved system of elementary education and efficient discipline into the
schools established by the late Government.
Adapted as those institutions formerly were to the benevolent purposes of their original
foundation, the sphere of their utility had been gradually contracted, and the luster of their
character progressively obscured by the combined operation of various political causes,
under which public spirit became extinct, industry languished, the principles of public
virtue were corrupted, and the fruitful seeds of disorder widely disseminated throughout
every department of the local Government.
Under such circumstances it could not be expected, that the schools alone should resist
the contagious influence of general corruption, but although the spirit, by which these
institutions had been originally animated, was extinguished, their organization still
subsisted; and they were destined, at a more auspicious period and under the fostering
protection of the British Government, to become the successful instruments of opening
and enlarging the world of useful knowledge and of dispensing to the Natives of these
valuable islands, the inestimable benefits of the learning, civilization and religion.
It has accordingly been a principle object of my solicitude to elevate the fallen character
of those Establishments; to reanimate them with a portion of their ancient spirit, and to
qualify them for accomplishing the beneficent purposes of their original institution, by
regulations calculated to administer an effectual remedy to the numerous abuses, which
40
41

Zie voetnoot 23.
Zie voetnoot 48.
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neglect had introduced and time had fortified; by a scrupulous attention to the moral
character, acquirements and abilities of the Masters appointed to enforce them; and by
establishing in the minds of those who are the destined objects of their salutary operation,
inerasable grounds of hope and fear under an uniform and efficient system of constraint
and discipline; and under an equitable and impartial distribution of rewards and punishments.
The report which I lately received from you, of the state of the several schools established
in this district,42 satisfied me that considerable progress had been made in the attainment
of these useful objects; that with 4 exceptions, the conduct of the Masters had been
directed by a laudable spirit of zeal and attention to the performance of their respective
duties; that many of the Scholars were distinguished by a veritable proficiency in the
acquisition of elementary knowledge; and that the salutary consequences of these improvements, were discernable in the propriety and regularity of their general behaviour.
The public exercises, which have been now performed in my province, have afforded me
the cordial satisfaction of witnessing a corresponding proficiency in the attainment of the
Scholars of the central school; and they furnish a decisive proof both of your zeal in
superintending and of their diligence in progressing in the course of their prescribed
studies.
The satisfactory proofs which have been thus exhibited of general zeal in the Masters and
of honorable mutation in the Scholars both of the central and subordinate seminaries,
inspire me with just confidence of ultimate success in cultivating and promoting at these
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Islands, the inseparable interests of
learning, virtues and religion. These are the great
purposes of every wise and beneficial system of public institution. They are the purposes
to which the efforts of the British Government have uniformly been directed; and whatever
may be the further period of duration assigned to its existence, I shall continue to cherish
and pursue them, with a zeal and insistence proportioned to my deep sense of their
transcendent importance to the permanent happiness of the people committed to my
government, and to the steadiness and warmth of my attachment to the public interest and
honor.

11. J. Kam aan zendeling W. Carey te Serampore, Ambon, 12 september 1816; AJC Box
IN/27.
[– – –]43 write a few lines to you aldough I am very in[– – –] in writing the English
language.44
42
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Opgenomen als document 9.
Dit document is ernstig aangetast door inktvraat. Hierdoor onleesbaar geworden plaatsen zijn met [–
– –] aangegeven.
Kam’s beheersing van het Nederlands, en ook van het Duits en het Engels was slecht; daarnaast was
hij waarschijnlijk dyslectisch. Toen in juni 1814 door de Engelse zendeling Supper werd voorgesteld
Kam te benoemen tot tweede predikant te Batavia, naast de predikant Ross (noot 131), antwoordde
de laatste: “do you think that he is calculated to this? He who seems to have never preached a sermon,
who speaks such a vulgar language in the pulpit and whose sentences which he pronounces have neither
head nor tail, who’s voice is so weak, that he scarcely can be heard.” Kam werd van verschillende kanten
aangeraden hier iets aan te doen, althans zijn moedertaal beter te leren, doch dat weigerde hij. J.C.
Supper a. G. Burder, 29/6/1814, ALMS, Incoming letters. Dr George Burder (1752-1832), medeoprichter
en een der eerste secretarissen (1803-1827) van de LMS.
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In the first instans, that I might geven some account to you of the great work of God which
is to be karied on in this pressious part of his vinigard, where Christianity alreadi has been
karied on, more then two centuris ago, and where I know that till at the present more then
a 20,000 people are to be found, who know the presjous name of Christ ouwr Saviour,
yet there are still more poor kritures to be found, to whom the glad tiding of the Gospel
not yet has been expleent.
As for me I am engaget in the menistry of the establish Church of this Colony, wherefore
I have been send ouwt unto this part of the world; by my arival I have been aquinted with
your dear son Mr. J. Carey in his duty as Supretenden of the skuls by the kindful kare of
our honorable Governor Mr Martin.
[– – –] people, yet I neglect at that time to geve protestation of it beforehand to our Church
elders, as we are obliget to do by every instans of that kind.
An other deficulty I was broght in, that the people do not like that any person shoult been
engaged in preaching the Gosple to them, without our comon dress,45 yet after a short time
they became a little more costomt to it; but an other article which I never have been able
to reconsile to them, nider to myself, has been he46 never tooke the H: Sacrament47 in our
Church, in which article we have no deferent what so ever, which I not dit know before,
that it not is alouwt to ani body of your Church to take the H: Sacrament any were els –
because aldough I am ordenet not like a missionary of the London Society,48 but in the
Kalvenist Church of Holland, yet I am not lokt up in the preason of Calvinissem, I join
to every men who lofs Christ our pressjous Savour, and on that account [– – –] from? But
where wil you [– – –] that Christwww.cgfdejong.nl
found out any particular Church, as He gave His
Comand, do this in remembran of me! Therefore everyone is welkom to me at such time
who depend allone on the merits of Christ by faith for salvation.
After all a short time ago I was to send a lettre to your son that it would by my whish to
be no more engaged by preaching,49 more so, as the people haf been costomt to hear
somtimes a sermon from a certain book which is kaled the Krown50 even in preferens of
my owen sermons, as I am not much inklinet nider your son to preach from the Ten
Comandements of the Law of God, and from the Lords preayer, but after all I made a great
mistake, not to taken consul before I send my lettre to your son wit Mr Martin51 who was
very much displeased as soon he know it. But after I had the honore to speak to Him about
the reason of it, more so as I toald him, it kuld not be alouwet at all, in the time of the
dutsh, and that it not would loke well at all, to waid till te very moment of their arival, and
so it has been all reconsiled again; I know the feeling of a father for his son is very strong
and there fore my dear Sir, I was thenking abouwt it very seriouslie [– – –] kom out from
your society52 – alldo [– – –] I donot want my asistans – there is a pression feeld of labour
in this part of the Globe, and the poor Heathen are very well inclinet to embrace Christianity, of which I lately made a strong experiens at the island of Banda where I was to stea
about for a month, but every day after my arival, there came poor Heathen at my House
45
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Bedoeld is hier dat Jabez Carey Kam bij de gemeente in verlegenheid had gebracht door op de kansel
geen toga te dragen.
Bedoeld is Jabez Carey, Inleiding, voetnoot 28.
Het avondmaal.
De London Missionary Society (LMS) die Kam had uitgezonden. Zie voetnoot 55.
J. Kam a. J. Carey, 22/7/1816, AJC Box IN/27.
Zie voetnoot 29.
Zie voetnoot 15.
De Baptist Missionary Society, waarvan W. Carey een der oprichters was.
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to inquir after the way of salvation, so their number became 52 persons man and women
whom I recived into the Church of Christ, before I left the island again – and so it is the
same here at Amboina – so the whole number after my engagement, is already up at 250
persons – and no douwt if there are engaget any fealing young man of your So ciety, they
will make the same progres, as for instans at the island of Buru, Ceram, Menado and even
at Amboina if they like to stea there. Your dear son has been to much engaged by other
kind of duty, to make that progres in the Heathen conteris, but no douwt, his labour in the
skull besenis will be noles beneficial to promote Christianity, like that of a missionary of
Christ.53

12. “Aanspraak van den Zendeling-Broeder Kam aan de Christenen in Groot-Brittanje
en Nederland”, Ambon, 1 januari 1817. In: Berigten en Brieven, voorgelezen op de
Maandelijksche Bedestonden van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap voor het jaar
1818, (Rotterdam 1827), 1-10.
Waar ergens gij in dat gezegend Land woont, van hetwelk ik ooggetuige geweest ben!
vergunt mij, dat ik U thans voor eenige ogenblikken aanspreek. Uw Leeraar zal mijn mond
tot U zijn.
Het zal U uit de Berigten, welke ik aan het geëerd Zendeling-Genootschap gezonden heb,
blijken, welke groote dingen de Heer door zulk een gering middel, als ik in zijne hand ben,
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gedaan heeft.
In het Jaar 1812 kwam ik uit Holland uit het midden van den Oorlog te London, waar ik
niemand in persoon kende; dan uit de schoone Berigten van de Verrigtingen uwes
Genootschaps wist ik, dat er een groot aantal ware Christenen in Groot-Brittanje was;
daarom kwam ik met twee mijner Broederen in het Geloof54 in de bezwarendste Omstandigheden dier Tijden over; wij werden vriendelijk ontvangen, en vonden bij uwe Christelijke weldadigheid, allen onderstand in onze behoeften.
Bij onze eerste aankomst, verzocht ik de geëerde Bestuurders van uw Genootschap, mij
naar Afrika te willen zenden, waar ik verscheidene Broeders, reeds te voren derwaarts
gezonden, en in het groote werk van God op dat gedeelte des Aardbodems bezig, kende;
maar volgens het wijze plan, door hen, ons ten beste genomen, dacht het hun beter, om
ons eenigen tijd in de Kweekschool van onzen geachten Leermeester David Bogue te
Gosport te houden,55 en vervolgens naar Asie te zenden. Hierdoor gevoelde ik mij eerst
zeer te leur gesteld in mijne oogmerken, maar thans is het mij, waarde Broeders! zoo
duidelijk, als de dag, dat onze Bestuurders door den Geest van God zijn geleid, om mij,
door hunne beschikking, juist naar die plaats van de wereld te brengen, waar ik in het werk
van God het meest nuttig kon zijn. En, ofschoon ik tot een Leeraar van de Protestantsche
Calvinistische Kerk bestemd was, hebben zij tot meerder welzijn van elke soort van
Christen Belijders, zorgvuldiglijk niet verzuimd, om mij de gewigtige belangen der arme
53
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In een brief aan een onbekende reageerde W. Carey op Kam’s brief met de opmerking dat Kam zich
gedroeg als “a compleat High Priest”, W. Carey a. [?], [medio 1817], AJC Box IN/27.
G. Brückner en J.Chr. Supper.
De academie te Gosport bestond sedert 1789 en was opgericht door David Bogue. De school was bestemd
voor de opleiding van predikanten voor independentistische kerken. Sedert 1800 werden ook de zendelingen
van de London Missionary Society (LMS) door Bogue opgeleid. Kam, Brückner en Supper brachten
enige tijd in Gosport door, alvorens door de LMS naar Indië te worden gezonden. Lovett, The History
of the London Missionary Society 1795-1895, I, 66-74, 105; II, 437-438.
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onkundige Heidenen toe te vertrouwen, ten einde deze tot de gezegende kennis van
Christus, onzen gezegenden Verlosser, te brengen.
Toen ik eerst in dit volkrijk Land aankwam, dacht ik niet, dat mijn Zendelingswerk mij
zoo zeer zou gelukken; maar door de oneindige goedertierenheid van God, vond ik de
harten en oogen van de arme zondaren geopend, om hen tot het ware licht van de heerlijke
kennis van Christus, zijnen lieven Zoon, te brengen; alzoo is de Heer ook mijn Helper
geweest, om mij al spoedig de Landtaal, welke de Maleitsche is, te leeren kennen, zoodat
ik thans door zijne genade in staat ben, om daarin, even als in het Nederduitsch, het
Euangelie der Zaligheid te verkondigen.
In het eerste jaar van mijnen dienst alhier, mogt ik tot eene groote menigte Heidenen, ten
getale van niet minder dan twee Honderd twee-en-vijftig prediken. De meeste der Mahomedanen hebben Christus, door het Geloof in zijnen dierbaren naam, omhelsd, en velen
hunner zijn zoo ver in de kennis der Waarheid gebragt, dat zij deel hebben genomen aan
de viering van ‘s Heeren Heilig Avondmaal, in onze Maleitsche Kerk.
Dit jaar, 1816, zijn niet minder, dan Honderd acht-en-negentig Volwassenen en zeven-ennegentig Kinderen opgenomen. Ik ben thans bezig eene afzonderlijke plaats ter
Godsdienst-Oefening voor hen te laten bouwen.56 De grondslagen van hetzelve zijn reeds
op het laatst van voorleden jaar gelegd; zoodat ik nu de woorden van Jacob, welke wij
lezen Gen. XXXII: 10, mag overnemen: “Ik ben geringer dan alle de weldadigheden en
trouw, die Gij mij, uwen knecht, bewezen hebt! Want met dezen staf ben ik over den
Jordaan gegaan, en ben nu tot twee Heiren geworden!” Zoo is inderdaad het geval met
www.cgfdejong.nl
mij. Als een arm Man ben ik uit Holland
gekomen, en, door den bijstand van God en door
uwe liefde en weldadigheid, van alles rijkelijk voorzien, begaf ik mij naar dit gedeelte der
bewoonde Aarde, waardoor ik tot twee Heiren ben geworden, hebbende eene groote
Gemeente van Christenen, en eene andere uit de Heidenen vergaderd, zoodat ik betuigen
mag: er is niemand zoo gelukkig op de geheele wereld, als ik mij op dit oogenblik gevoel,
dat ik U dit schrijf te meer, daar ik van mijne nietigheid en gebrek aan kunde overtuigd
ben, gelijk ieder wel weet, die mij bij het verlaten van het gezegende Engeland kende. Laat
U dan, mijne lieve Broeders! waar gij ook woont, niet terug houden! indien gij den
minsten lust voor dit gewigtige werk van God, in dit, of eenig ander gedeelte des Aardbodems gevoelt; het eenige, wat gij behoeft, is een waar Geloof te oefenen, hetwelk een vaste
grond is der dingen, die men hoopt.57 En als ik wankelmoedig ben, zoo als mij dikwijls
gebeurt, dan zeg ik gewoonlijk bij mij zelven, en soms met luide stem: “Heer! gedenk aan
uw biddend Volk, in Engeland, in Nederland en overal in Europa, wáár men U om een
zegen voor ons smeekt!”
Omdat wij niet zoo vele kostelijke zielen vinden ter plaatse, waar wij wonen, zullen wij
te zorgvuldiger er naar uitzien, gelijk getrouwe Visschers behooren te doen.58 In het
voorleden Jaar bevond ik mij, niet minder dan vier Maanden op Zee, stekende van het
eene Eiland over naar het andere, om Zielen voor het Koninkrijk van God te winnen.
Zekerlijk groot, zeer groot is de Oogst, maar zeer weinige zijn de Arbeiders;59 komt
derhalve voort, lieve Broeders! blijft niet thuis, indien er eenige liefde in uwe harten is
56
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Hier is bedoeld de door Kam gebouwde en gefinancierde Kleine of Nieuwe Kerk, ook wel de Kapel
genoemd. Het gebouw stond op zijn erf. Vonk, Journaal of Reis- en Dagverhaal 28 okt. - 16 nov. 1824,
29/12/1824, ARvdZ 18/25. Enklaar, Joseph Kam, 121-122. Zie ook voetnoot 2.
Verwijzing naar Hebr. 11: 1a.
Verwijzing naar Matth. 4: 19; Markus 1: 17.
Verwijzing naar Matth. 9: 37; Luk. 10: 2.
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voor de bevordering van het werk van God. Ofschoon gij met eene menigte van moeijelijkheden te worstelen zult hebben, bekommert er U niet over! De vertroostingen van God,
welke gij in uw hart gevoelen zult, zullen nog grooter zijn. Ik ben een levend getuige van
beide. Hoe ver gij in Jaren moogt gevorderd zijn, laat U dat ook niet afschrikken; de Heer
zal uwe sterkte zijn. Ik was reeds bijna veertig Jaren Oud, toen ik het gezegende Engeland
verliet,60 en mijne kracht is, door de Genade van God, als verjongd en vernieuwd.61 Tot
nu toe heb ik nog geene ernstige Ziekte in Indië gehad. Zoo ondersteunt de Heer zijne
geringe werktuigen, naar het lichaam en den geest. Eere zij daarvoor zijnen Heiligen
Naam!
Het andere, dat ik U melden moet, is dit, dat in de Maanden van September en October
des voorleden Jaars twee geheele Negerijen tot de aanneming van het Christendom zijn
gebragt. Zij hebben hunne Afgoden, met hunne eige handen, omver geworpen. Hier van
zijn vele getuigen voorhanden – – –.
Een van deze Negerijen is Abourow genaamd, de naam der andere is Hulaliuw. De eerste
bestaat uit iets meer dan driehonderd Menschen; de laatste uit omstreeks vierhonderd.
Deze inderdaad heerlijke aanwinst wensch ik onder uwe aandacht te brengen. Niet minder,
dan twee honderd-en-vijftig Heidenen werden in het Jaar 1815 door den Doop de Kerk
van Christus ingelijfd, en in het voorleden Jaar 1816 niet minder, dan honderd acht-ennegentig Volwassenen, insgelijks uit de Heidenen, behalve zeven-en-vijftig van hunne
Kinderen, meestal tot de echte Mahomedanen behoorende, zamen uitmakende het getal
van niet minder, dan Duizend tweehonderd zeven arme ongelukkige Schepselen, die
voorheen in groote duisternis door www.cgfdejong.nl
de magt der Zonden en des Satans gedompeld waren;
maar eere zij nu de Heer, die zijne arme knechten gesterkt heeft, zoodat wij bekwaam zijn
gemaakt om van de eene heerlijke overwinning tot de andere voort te gaan, naardien de
zelfde Heer en Meester nog steeds in onze harten door zijnen Geest en zijne Genade
werkt, om zijn werk op Aarde te voleinden.
Gedurende de voorledene week heb ik zes malen te Amboina gepredikt, twee maal in de
Nederduitsche, en vier malen in de Maleitsche Taal, behalve de afzonderlijke Bijeenkomsten aan mijn Huis, bij gelegenheid van het Heilige Sacrament; en gij moet in aanmerking
nemen, dat in dit Jaargetijde onze Thermometer van 84 tot 86 Graden is gerezen; maar,
des niet tegenstaande, ben ik verpligt U te betuigen: Ik vermag alles door Christus, die
mij kracht geeft.62 – – –

13. A. Uytenbroek, resident van Haruku,63 aan J.A. van Middelkoop, gouverneur der
Molukse Eilanden, Haruku, 16 april 1817; AA 998n.
[Uytenbroek was op 16 maart op Haruku gearriveerd. Behalve bestuurszaken behoorde tot
zijn taak het toezicht houden op de nagelteelt ter plaatse en het in ontvangst nemen en
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Joseph Kam werd geboren te ’s-Hertogenbosch in september 1769 (de dag van zijn geboorte is onbekend,
hij werd gedoopt op 19 sept., Extract Doopregister Joseph Kam, Part. Archief 287/5, GAA). Hij was
derhalve op het moment waarop hij Engeland verliet, december 1813, 44 jaar oud. Köffler, Het geslacht
Kam, 19.
Jes. 40: 31.
Fil. 4: 13.

Zie voetnoot 27.

54

Document 13
doorzenden van voor het gouvernement bestemde kruidnagelen. De bestuursoverdracht van
de Engelsen aan de Nederlanders vond plaats op 25 maart.64]

–––
Omtrent den opperschoolmeester, is een zeer eerwaardig man van 73 jaar oud, en zeer
bekwaam, hy verrigt den godsdienst in de kerk en school voor Haroekoe en Samet, ook
houd hy alle maande catechisatie voor alle schoolmeesters onder deze residentie.
Elff ordinaire schoolmeesters zyn hier berekend, voor ieder Christen regentsplaats een
alwaar een kerk en school is, en alle zon- en feestdagen den godsdienst verrigt word, zoo
meede in de week, en daaglyks school gehouden worden.65
Ten 2e zyn volgens rapport van den opperschoolmeester en kerkenraad, alle geschikte
menschen.
Op art. 3. Alle meesters hebben by het vorig Hollands bestuur bestaan, dog in de 45. dagen
regeering van den Heere Heukevlugt, kwam een order, om alle schoolmeesters te bedanken, dog wanneer de negorijen in staat waren, om hunne meesters te onderhouden, konden
zy dezelve aanhouden. Dog met de komst der Engelsche is alles weder als te voren
gebleven.
Ten 4º. Wanneer by het Hollands bestuur een schoolmeester wierd aangesteld, wierd hem
een gering tractement toegelegd, dog alle drie jaren op approbatie van den Heer Gouverneur verhoogt met rijksd. 1,24: tot het tractement van ƒ 16 of ryksd 6:12, dog het Britsch
bestuur maakte geen onderscheid, want indien een meester kwam te sterven of andersints,
de geene die zyne plaats vervulde, kreeg het tractement van den overledenen, hetzy groot
www.cgfdejong.nl
of klein; en zoude zoo het UWelEdg:
behaagde, alle op een gelyk tractement gesteld
d
kunnen worden, van 4: of 5: ryks s maands, zonder verhoging, dewyl alle meesters eene
gelyke dienst hebben, en het eenige onderscheid is, in het meerder getal der kinderen, en
daar men de elff meesters door elkandere divideert komt het tractement van ryksd 4:29
ieder.
Egter met die uitzondering van den opperschoolmeester, die alhier eene gelyke dienst heeft
met den opperschoolmeester op Amboina en wel met UWelEdg: believe verhoogt mogt
worden, met 1 ryksd 10 per maand.

64
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A. Uytenbroek, resident van Haruku a. N. Engelhard, J.A. van Middelkoop, Commissarissen tot de
overname der Molukse Eilanden, 23/3/1817, 26/3/1817, AA 998o. Uytenbroek vroeg wegens de uitgebroken opstand van 1817 onmiddellijk ontslag uit de functie van resident van Haruku, hetgeen hem
pas na het weerkeren van de rust werd toegestaan. Hij werd vervangen door J. Ceberg (1819-1824),
afkomstig uit Semarang en tot dan toe resident van Buru (1818-1819). Van der Kemp, “Het herstel
van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”, I, 371-373. De opstand, genoemd naar de leider
Pattimura (wiens eigenlijke naam Thomas Matulessy was) brak in mei van dat jaar uit op Saparua nadat
de Britten het bestuur aan de Nederlanders hadden teruggegeven en sloeg over naar naburige eilanden,
doch werd nog in hetzelfde jaar onderdrukt. Over de opstand van 1817 is door Van der Kemp uitvoerig
in de Bijdragen KITLV gepubliceerd. Zie zijn literatuuropgave in “De ontslagen Gouverneur van
Middelkoop en de Schout-bij-nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van 1817-1818”, 134-146;
Idema, “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817”. De commissarissen waren N. Engelhard
en J.A. van Middelkoop welke laatste tevens gouverneur der Molukken was. Beiden waren aangesteld
per 31 dec. 1816, arriveerden op 8 maart 1817 op Ambon en werden op 3 okt. 1817 uit hun functies
ontslagen. Van der Kemp, “Nicolaus Engelhard”.
De opperschoolmeester was J.A. Hukom; de schoolmeesters waren: N. Kouwens te Oma en Wasu;
J. Mustamu te Aboru; L. Uneputi te Hulaliu; J. Tehumahu te Kariuw; P. Tupamahu te Tial; M. Manusama
te Rumahkai; M. Lokolo te Tihulale; J. Noija te Kamarian; R. Huka te Hatusua; E. Salakaij te Kaibobo.
A. Uytenbroek, resident van Haruku, a. N. Engelhard en J.A. van Middelkoop, Commissarissen tot
de overname der Molukse Eilanden, 26/3/1817, AA 998o.
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Op art. 5. is het niet wel doenlyk, om de kinderen van anderen negorijen alhier te laten
schoolgaan, dewyl de naaste negorij een uur gaans van hier legt, en klipachtige weegen,
het welk veroorzaken zoude van geen kinderen in de school te krygen.
Op het laatste dient alleenlijk, dat zoo UWelEdg: een order gelieft te zenden, dat alle
regenten hunne huisgezinnen moeten opgeven en dat dan door UWelEdg: getaxeerd wierd,
hoeveel ieder huisgezin ’s jaarlyks zoude opbrengen, en dat dan mede de regenten en
opperhoofden op een à twee gedeelte meerder geschat wierd, zouden ’s jaarlyks van het
nagelgeld kunnen worden afgetrokken; zouden myn dunkens het eenigste middel wezen,
om de schoolmeesters buiten kosten van het gouvernement te onderhouden, alzo anders
niet mogelyk is, om geld van den gemeene te krygen.
En zoo het UWelEdg: moge behagen om alhier den opperschoolmeester te ondersteunen,
met een assistent, wyl nog eene vacante meester onder de bestiering van Zyn Eerwaarde
J. Kam berust.
Den gepensioneerde soldaat Schröder heeft alhier te lande sedert het jaar 1784 daarvoor
gedient, tot de komst der Engelsche in de maand Junij 1810, door het Britsch gouvernement gepensioneerd, om reden zyn regter hand thans geheel weg is, door het steeken van
een naald, dien hy zelfs verwaarloosd heeft, alzoo hy te voren als garnizoenskleermaker
meest gediend heeft.66 – – –

14. N. Engelhard, J.A. van Middelkoop, commissarissen tot de overname der Molukse
Eilanden te Ambon, “Instructie voorwww.cgfdejong.nl
den Commissaris Politiek en Kerkmeester”, Ambon,
21 juli 1817; AA 236.67
Art. 1
Den Hoofd administrateur68 zal belydenissen doende van de hervormde gemeente altoos
permanent moeten bekleeden het ambt van Commissaris Polietickus69 van wegens de Hoge
overigheid en als zodanig nauwkeurig letten dat in de kerk vergaderingen of door de
kerkelyke dienaaren geene andere zaken verhandelt, besloten, of verrigt worden, als die
hare eigentlyke en wezentlyke betrekking hebbe tot de Regeringe der kerke, ’t Prediken
van Gods Heilig woord, ’t Bedienen der Heilige Sacramenten, de kerkelyke discipline en
het gene daarvan dependeert, en nodig is, tot uitbreiding van het Heilig Evangelium,
zonder zich met eenige andere zaaken die de Politiek, Justitie of te anderzins regardeeren
in het minste te bemoeijen.
Art. 2
66

67
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69

“Het eerste rapport der Moluksche commissie aan Commissarissen-Generaal d.d. 28 April 1817” van
N. Engelhard en J.A. van Middelkoop bevat geen mededelingen over kerkelijke zaken in de Molukken;
gepubliceerd in Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”,
I, hfdst. ix.
Met dank aan prof. dr R.Z. Leirissa (UI, Jakarta) en pdt. Cornelis Alyona, Ambon.
Aan de Hoofdadministrateur was het beheer van ’s lands gelden opgedragen. Daartoe had hij de grote
geldkas onder zijn beheer. De dagelijkse ontvangsten en betalingen geschiedden door de klein kassier
en betaalmeester, die daarvoor de nodige gelden op aanvraag, door de gouverneur getekend, uit de
grote kas werden verstrekt. Op de buitenkantoren te Saparua, Hila, Buru, Wahai en Nieuw-Guinea
(Merkusoord 1828-1835), waren resp. de assistent-residenten, de opziener en de civiel gezaghebbers
daarmee belast.
De functie van commissaris politiek dateert uit de VOC-tijd. Zie bijv. Van der Kemp, “Het herstel
van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”.
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In alle kerkelyke vergaderingen zal hy tot dat einde dit goed vindende sessie hebben,
terwyl den Prezis der kerken Raad tot dat einde van alle te houdene kerk vergaderingen
aan denzelve behoorlyke kennis gave zal moeten doen.
Art. 3
Hy zal echter niet assisteren by zodanige vergaderingen waarin ene censure morium over
de leede-maten der gemeente gehouden word en in welke vergadering ook niet anders zal
mogen verrigt of verhandelt worden.

Art. 4
In de kerk vergaderingen zal hy altoos met behoorlyke distinctie ontvange en behandelt
moeten worden, zullende hy zyne zitplaats over den Prezis hebben, en van al het nodige
worden voorzien om zulks nodig oordelende van al het voorvallende aantekening te
kunnen houden.
Art. 5
In dien hy Commissaris Politikus en Kerkmeester door andere ambts bezigheden verhindert wierde de aan gezegde vergaderingen niet te kunnen bywonen zullen dezelve egter
voortgang mogen nemen.
www.cgfdejong.nl
Art. 6
Het zal ook aan hem Commissaris Politikus vrystaan om zo wanneer het een of ander van
wegens de Politieke Hoge overigheid in den Kerken Raad voor te dragen heeft aan den
Prezis het beleggen eener Kerk vergadering te verzoeke welke hem nimmer geweigerd
zal mogen worden.
Art. 7
In cas van eenige verschillen, kwestien of disputen onder de Leden van den Kerken Raad
zal hy ter voorkoming, verwydering of andere onaangename gevolgen zulks met de meest
mogelyk Civiliteit en discretie trachten uit den weg te ruimen en de verschil hebbende
Parthyen te bevredigen doch hier in niet kunnende slagen de vergadering voor dien tyd
doen scheiden, waaraan zich den Prezis en Leden in dit geval zullen dienen te onderwerpen.
Art. 8
Van alle dusdanige voorvallen als by articul 7 vermeld is zal hy Commissaris Politicus
en Kerkmeester ook dadelyk kennisse moeten geven aan den Gouverneur die als dan
hieromtrent de nodige voorzieninge daarstellen.
Art. 9
In zelver voege als in het art. 7 & 8 vermeld staat zal ook door hem Commissaris Politikus
en Kerkmeester gehandelt moeten worden wanneer in de Kerk vergaderingen Politike
zaken verhandelt worden of wel de zodanige welke de schein zoude kunnen hebben van
zich met Regering of andere Politike zaken te willen inlaten of strekken kunnen tot
krenking van het gezag en waardigheid der Hooge overigheid dan wel het verkrygen van
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eenige invloed op de volks geest, en wanneer hy bevinden mogt den Kerken Raad door
minnelyke overredingen en Indultie niet te diverteren waren.
Art. 10
Buiten de Kerk vergaderingen zal hy insgelyks zyn attentie dienen te vestigen dat door
de geestelykheid of zoo genaamde Meesters en voorlezers geene verkeerde inductien aan
het volk gegeven of dezelve onder den schein van Gods dienst tot geene Politieke zaken
angezet, of rust verstorende denk beelden ingeboezemt worden.

Art. 11
Als Kerkmeester zal hy het Fonds der Kerk administreeren ende Penningen van of voor
het zelve gecolligeerd wordende, ten meesten profyte belaggen en niet meer in kas mogen
houden dan voor de gewone drie maandelyksche uitgave benodigt zyn.
Art. 12
De Kerk en Kerk hoven met alle de daartoe gehorende meubelen en verdere Inventaris
goederen zal hy onder deszelfs byzonder toeverzigt en zorge moeten nemen en vooral
toezien dat niet willekeurig met het een of ander gehandelt, dan wel ontramponeert of
verwaarloost wordt.
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Art. 13
Het Kerkhof of de algemene Begraaf Plaats der Christenen zal hy ook zorge dat steeds
in eene goede staat, en behoorlyk van het onkruid gezuiverd worde, moetende degene
welke eigene Graf Kelders of Tombes hebben steeds worden aangemaand ook die in eene
behoorlyke staat te onderhouden.
Art. 14
De voorm. begraafplaats in de maleidsche Kerk zoo wel als de vloering der Kerk zelve,
zal hy ook van tyd tot tyd moeten doen onderzoeken en by ontdekking van verzakkingen
zorge, dat alles dadelyk in eene behoorlyke staat worde gebragt en onderhouden.
Art. 15
Hy zal niet vermogen in de Kerk eenig lyk ter aarde te doen bestellen dan met voor kennis,
en na verkregen Consent van den Gouverneur.
Art. 16
Hy zal van alle ontfangst en uitgave een Behoorlyk Kassa Boek moeten houden en jaarlyks
onder ultimo december eene accurate Staat Rekening van lasten en inkomsten formeeren
en aan den Gouverneur indienen, waarby buiten den Staat van het Kerken fonds ook alle
de inventaris goederen meede distinct bekend gesteld moeten zyn.
Art. 17
Geene naamwaardige reparatien van het een of ander zal mogen geschieden dan met voor
Kennis en Consent van den Gouverneur aan wien de vertogen deswegens voor afgedaan,
en ook na het examineren indienen der begrooting de dispositie des wegens genomen
worden moet.
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Art. 18
Omtrent de Kollecte by het houden der Gods dienst voor de Kerk gedaan wordende, zal
hy voor eerst volgen de deswegens plaats thans hebbende by mesure, en zich deswegens
met den Kerken Raad verstaan en zulks tot zoo lange daar in anders zal zyn voor zien.

15. Extract uit het Register der Besluiten van de Gouverneur der Molukse Eilanden, J.A.
van Middelkoop, 5 september 1817, nr 3; KITLV Leiden Handschriftencollectie, nr H470,
Idema - Ambonsche archivalia.70
Gereflecteerd zynde dat geen de minste order plaats heeft in de zoo hoogstnoodzakelyke
afkondiging der Huwelyks proclamatiën en het inzegenen der Huwelyken, maar deswegens
door den Bedienaar des Heiligen Evangeliums zeer willekeurig en eigendunkelyk zonder
voorkennis of Bemoeyenis van het Gouvernement te werk word gegaan en zulks stryden
doet met alle goede maatschappelyke inrigtingen.
Is besloten te bepalen.
1e. Dat gene kerkelyke afkondiging van Huwelyks proclamatiën zal mogen plaats vinden
dan op een bewys verleend en getekend door den President en Secretaris van het kollegie
van Huwelykse en klyne geregts zaken, in naam van het gantsche kollegie.
2e. Dat de drie gewone Huwelyks proclamatiën niets anders dan op drie agter een volgende zondagen zal vermogen plaats vinden en niet dan na dat zaterdags avond door den
Secretaris van Huwelyks en klynewww.cgfdejong.nl
geregts zaken in geschriften aan den Leeraar der
Gemeente zal zyn kennelyk gemaakt, dat gedurende den loop der week of zedert de
gedane ondertrouw niets is voorgekomen welke het afkondigen der Huwelyks proclamatien hinderlyk zyn kan.
3. Dat gene afkondiging van meer dan eene proclamatie op een dag tegelyk zal vermogen
plaats te hebben dan met consent van het Gouvernement en na dit consent behoorlyk aan
den Leeraar der Gemeente voor af zal zyn vertoont en inhandigt geworden.
4. Dat ook geene Huwelyks voltrekkingen in de kerk op buiten gewone tyden of wel aan
Huis zal vermogen te geschieden, dan na voor af bekoomen permissie van den Gouverneur
en onder betaling der daar voor te bepalen boeten.
5. En dit alles in zelver voege van applicatie te doen zyn by het sluiten van Huwelyken
door den Raad van Justitie by afwezigheid van den Leeraar der Gemeente.
En zal hier van Extract worden uitgerykt aan den Commisaris Politiek, Raad van Justitie,
Kollegie van Huwelykse en klyne geregtszaken en Predikant der Hervormde gemeente
om te strekken tot informatie en narigt.

16. A.A. Buyskes, schout-bij-nacht en commissaris-generaal over Nederlands-Indië,71 aan
J. Carey, Ambon, 15 oktober 1817; AJC Box IN/27.
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Dit document is getranscribeerd door drs M. van Selm.
Commissaris(sen)-generaal: met bijzondere bevoegdheden beklede regeringsfunctionaris(sen). Van
1814 tot 1819 waren dat mr. C.T. Elout, G.A.G.Ph. baron van der Capellen en A.A. Buyskes. Hun
opdracht bestond in het regelen van de bestuursoverdracht van de Engelsen aan de Nederlanders (Traktaat
van Londen, 1814) en het instellen van een nieuw bestuur.
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In antwoord op uwe Missive van den 13e dezer is dienende, dat ik uw Verzoek daarin
vervat, namelijk om hier als doopsgezind Zendeling te moogen preediken,72 niet kan
toestaan.
Hoe zeer ik het oogmerk waartoe het Doopsgezind Zendeling Genootschap is ingesteld,
om namelijk (indien ik niet dwale) aan heidensche volken het dierbaar Euvangelie bekend
te maken, als aller nuttigst beschouwe, en hoeveel agting ik ook den doopsgezinden
Zendelingen toedrage, zo geloove ik echter, dat zij buiten hunne last gaan, en geenzints
aan het doel hunner uitzending voldoen, indien zij in eene reeds gevestigde Christelijke
gemeente, die daarenbooven van haren eigen leeraar voorzien is, de leer des Christendoms
voordraagen, al is het ook dat zij zich tot derzelver Hoofdwaarheden bepalen en zich over
gene andere dingen uitlaten die tot hunne eigene gezindheid behoren.
Ik vreeze ook dat het gevolg van zulk eene prediking in deze Gemeente zijn zoude
verdeeldheid, ergernis, scheuring, en daaruit voortvloeijen verbittering aan beijde zijden
gelijk de ondervinding op andere plaatsen heeft geleerd, en daar dit de maatschappelijke
orde zelve zeer ligt zoude kunnen storen, zo gevoelt uw Eerwaarde dat het mijn pligt is
hiervoor te waken.
Ik moet u ook previnieeren, dat het Nederlandsch Gouvernement op Java niet geduld heeft
dat de zich aldaar bevindende doopsgezinde Zendeling Robinson, in de gereformeerde
gemeente zijne bijzondere gevoelen zoude voordragen of uit dezelve bekeerlingen trachten
te maken.73
Wij verkeeren hier daarenbooven in een land welks natuurlijke inwooners van vroege
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tijden reeds het christendom hebben
beleden, en die aan de in de gereformeerde Kerk
vastgestelde gevoelen bijzonder zijn verkleefd, welke men dus niet moet bekend maken
met de verdeeldheden onder de Christenen, hetwelk hun welligt wantrouwen omtrent het
Christendom zelven zoude kunnen inboezemen.
Bijzonder aangenaam zoude het mij zijn, dat uw allezeerste prijzenswaardige ijver voor
den Godsdienst zich bepaalde tot dat groote werk waartoe in deze verlichte dagen de Zendeling-genootschappen alle zijn ingericht, namelijk de bekering der Heidenen en Mahomedanen. In deze pogingen kunt Uw Eerw. van de bescherming en medewerking van het
Gouvernement in het algemeen, en van mij in het bijzonder ten allen tijde staat maaken.

17. C.M. Baumhauer, secretaris van de commissarissen tot de overname der Molukse
Eilanden te Ambon,74 aan A.A. Buyskes, schout-bij-nacht en commissaris-generaal over
Nederlands-Indië, Ambon, [?] november 1817; AHCO 4/7.75
72
73
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J. Carey a. A.A. Buyskes, 13/10/1817, AJC Box IN/27.
William Robinson vestigde zich aanvankelijk in Bengalen. Vanaf 1813 leidde hij in Weltevreden, Batavia,
een doopsgezinde gemeente met omstreeks 20 leden. Marshman, The life and times of Carey, Marshman,
and Ward, II, 74.
Carel Matthias Baumhauer; 1779-1834; okt. 1815 vertrek naar Indië als ambtenaar 3e klasse; maart
1816 aankomst op Java; 1816 eerste commies Alg. Rekenkamer; 1817 secretaris van de Commissie
tot Overname van de Molukse Eilanden; 1819-1820 resident van Banda; 1820-1825 van Banyuwangi;
1825-1827 van Cirebon; maart 1827 directeur van ’s Lands Producten en Magazijnen; nov. 1827 directeurgeneraal van ’s Lands Financiën; 1831-1833 Europ. verlof; febr. 1833 commissaris-inspecteur der
buitenbezittingen; nov. 1830 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; Etmans, Bevolking van
Banda, 593; Van der Kemp, “De ontslagen Gouverneur van Middelkoop en de Schout-bij-nacht Buijskes
over den opstand in de Molukken van 1817-1818”, 171; Van der Aa, Biographisch Woordenboek der
Nederlanden, s.v., geeft Charles Matthieu von Baumhauer; geb. 1778.
Dit document is getranscribeerd door drs M. van Selm.
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Commissarissen tot den overnaam der Moluksche Eilanden,76 zich willende bekend maken
met den staat van het Schoolwezen in de Molukkos, om te kunnen oordeelen, of deze
heilzame inrigting nog voor eenige verbetering vatbaar was, verzogten per Besluit van
den 6 april sub no. 24a aan de Eerwaarde Heeren Kam, vdm,77 en J. Carey Super Intendent
der Scholen om Hun Edelen op de volgende pointe te elucideren78
1. Of het tegenwoordig getal Schoolmeesters op de respective Residentien benodigd is;
2. Of de perzonen, welke thans deze posten waarnemen, daartoe geschikt en berekend zijn;
3. Of dit opgegeven getal, reeds onder het voormalig Hollands Gouvernement, of bij de
komst van den Heer Heukevlugt als Prefect van Amboina, bestaan heeft, waarin door
denzelve gene veranderingen of verminderingen gemaakt zijn, dan wel of de aanstelling
van alle dezelven, of een gedeelte daarvan, onder het Britsch Bestuur heeft plaats gehad;
4. Waaruit het verschil bestaat, tusschen het Tractement der Meesters, en of dezelve,
wanneer alle nodig geoordeelt, mogten worden op een gelijken voet zouden kunnen of
dienen te worden gesalarieerd;
5. Of het niet beter en nuttiger zoude zijn, dat op Saparoua zelve, onder het onmiddelijk
toevoorzigt van den Resident, twee a drie Scholen werden opgerigt, dan dat in ieder
Negorij een bijzonder School en Meester zich bevind;
6. Of geen fonds te vinden zoude zijn, om alle de nodig geoordeelt wordende Meesters
buiten kosten van het Gouvernement, en ten laste van de gezamentlijke Ingezetenen, een
genoegzaam onderhoud te bezorgen, en hoedanig de wijze van inrigting, als dan deswegens overeenkomstig de billijkheid van een ieders staat, zoude kunnen of dienen gemaakt
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te worden, daarbij in het oog houdende
dat ieder Christen ouder verpligt is, voor ’t
onderwijs van zijn kinderen te zorgen.
Waarop gemelde Gecommitteerdens in antwoord dienden zij van gevoelen waren:
Dat de voet waarop het Schoolwezen gedurende het Britsch Bestuur alhier was gevestigd,
het meeste met de belangens van het Gouvernement en het welzijn van ’t volk overeenkwam.
Dat het getal der Schoolmeesters in de Negorijen niet moest verminderd worden, met
uitzondering echter van zoodanige plaatsen, alwaar niet dan Burgers wonen, die, zo de
76
77
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Dat waren N. Engelhard en J.A. van Middelkoop, welke laatste tevens gouverneur van de Molukken
was.
vdm – Verbi Divini Minister, bedienaar van het goddelijke woord, predikant; Van der Kemp, “Van
den Ambonschen zendeling J. Carey, 1814-1817”, 225, leest hier “Vdin”, doch weet niet wie of wat
daarmee bedoeld wordt.
Volgend op dit besluit van 6 april 1817, nr 24a, werd op 9 april 1817 besloten de superintendent der
scholen, de superintendent der negorijen (voetnoot 83), de kerkeraad te Ambon en de verschillende
residenten te verzoeken een opgave te doen van de toestand van de scholen in hun ressort. Kennelijk
vond men het nodig dat verzoek van 6/4/1817 tot meerdere personen/instanties uit te breiden. Het hier
opgenomen document is gebaseerd op de gegevens die naar aanleiding van beide gouvernementsbesluiten
binnenkwamen. Geadresseerden in het besluit van 9 april werd gevraagd per ommegaand te rapporteren:
hoeveel scholen er in het ressort aanwezig waren; waar die scholen waren gevestigd; hoe die scholen
waren ingericht ("order en wijze van leering in dezelve, tot welke hoogte die gebragt wordt"); of alleen
in het Maleis, dan wel in het Maleis én het Hollands werd onderwezen; of naast het leren spellen en
lezen ook onderwijs in schrijven en rekenen werd gegeven; of de onderwijzer, naast het van gouvernementswege betaalde traktement, van de ouders nog enig salaris ontving; zo ja, hoe hoog dat salaris was en
waaruit het bestond (geld, lijnwaden, levensmiddelen o.i.d.); voor wat voor verbeteringen het onderwijs
in het algemeen vatbaar geacht werd. Het besluit eindigde met de opmerking dat de Molukse bevolking
door het aanleren van de Hollandse taal nauwer met het moederland verbonden zou worden, maar dat
dit bij gebrek aan Hollandse onderwijzers vooralsnog moeilijk te realiseren was. Extract besluit GdME,
9/4/1817, nr 27, AB 108 en KAB 361.
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berigten vermoeden, in staat zijn voor zich zelve te betalen, namentlijk te Hilla, Larieke
en Loehoe.79
Dat alle de tegenwoordige Meesters met uitzondering van dien te Passo genaamd J.
Tannasaly, wel bevoegd waren, de aan hun liede toevertrouwde taak waar te nemen, in
’t oog houdende, de geringe middelen die voor handen zijn om bekwaam te worden.
Dat onder het bestier van de Heer Heukevlugt de Negorijen hunne Schoolmeesters zelve
moesten betalen dan dat dit echter nooit heeft plaats gevonden, zijnde de agterstallen door
de Engelschen voldaan. Dat het onraadzaam zoude zijn tot deze mesure terug te keren daar
’t Schoolwezen hierdoor in haren waardigheid zoude verliezen, en welligt heel en al te
gronde gaan.
Dat zedert het Britsch bestuur twee effective Meesters afgedankt, twee ondermeesters in
dies plaats zijn aangesteld.
Dat de Tractementen der Schoolmeesters zijn als volgt
Een Hoofd Schoolmeester a Ropijen 30:-:14 ordinaire do. ieder 10:1 ord. do. 8 - 20
1 ord. do. 8 - 10
1 ord. do. 7:2 onder Schoolmeesters ieder 4 - 20
Dat de berigters vermeenen dat de drie bovenvermelde Schoolmeesters zouden kunnen
worden gelijk gesteld, met ’t Tractement der 14 eerste en de twee laatsten eenigzints
www.cgfdejong.nl
verhoogd dan wel op de zelven voet
gelaten.
Dat zij inmiddels de vrijheid gebruiken eene geheele nieuwe inrigting voor te stellen,
waardoor zij zich verzekerd houden de staat van het Schoolwezen veel verbeterd zoude
worden en de Schoolmeesters zelve aangespoord zich meer geschikt en bekwaam voor
hunne dienst te maken.
Dat deze nieuwe inrigting zoude bestaan de Schoolmeesters in klassen te verdelen, en
derzelver Tractementen te verhogen, in volgender voege:
Eerste klasse de Hoofd Schoolmr. Rop. 30:-:2de do. ord. do. 13:6:3de do. do. do. 11:
4de do. do. do. 8 - 24
5de do. ondermeesters 6 - 18
Dat het ondoenlijk is, op Saparoua een Hoofdschool op te rigten, en alle andere Schoolen
in te trekken uit hoofde de Negorijen te zeer van malkander verwijdert zijn.
En laatstelijk dat het aan de berigters onmogelijk was op te geven, hoedanig ’t Gouvernemt. te ontheffen van de last van ’t Schoolwezen, daar het bewezen waar is, dat de ouders
al te arm zijn om de onkosten daarvan zelve te dragen, en door hunlieden steeds iets wordt
bij gedragen in de armen kasse.
Op daartoe gedaan verzoek door Commissarissen en Gouverneur der Molukkos diende
de Heer Careij in do. 1 en 22 april van berigt.
79

Niet Luhu maar Lokki bestond, afgezien van enkele vreemdelingen, geheel uit burgers. “Korte beschrijving
van het eiland Ceram. Te zamen gesteld uit inlichtingen door den Ads Rest de Secretaris Rijkschroeff
ingewonnen”, 25/1/1847, AA 588 [fol. 9]. Desalniettemin werd de schoolmeester van Luhu in 1817
teruggetrokken. Kerkelijk vormden Lokki en Luhu voortaan één gemeente. De kerk en de gouvernementsschool stonden te Lokki, waar ook de schoolmeester woonde. Over de “burgers”, zie document
104.
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Dat de Super Intendentie van alle Scholen op het Eiland Amboina en de Residentien
Saparoua, Haroukoe en Hila, aan hem berigter was toevertrouwd geworden.
Dat de Britsche Gouverneur om eene centrale school,80 onder de onmiddelijke toezigt van
den Super Intendent op te rigten, een huis van den Heer J.A. Neijs81 had ingehuurd voor
25 Spaansche matten82 ’s maands alwaar de kinderen behorende tot de Scholen van
Nousanive, Hativij, Mardika en Soa Ema, zedert dien, in de Maleidsche Talen zijn
onderrigt geworden.
Dat de volgende Reglementen ten aanzien van het Schoolwezen, onder het jongst afgetreden Britsch bestuur in werking zijn geweest:
1. Dat de Super Intendent der Schoolen van den Superintendent der Negorijen,83 alle
assistentie zoude verkrijgen, in ’t uitvoer zijner pligten.
2. Dat de Scholieren in de Scholen de mannelijke van de vrouwelijke afgescheiden blijven.
3. Dat de kinderen van de Negorijen zoodra zij zeven jaren oud zijn, genoodzaakt worden
om in ’t School te komen, om onderrigt te worden en niet vroeger ’t zelve verlaten dan
wanneer de jongens 16 jaren en de meisjes 12 jaren bereikt hebben.
4. Dat de ouders verantwoordelijk worden gemaakt om het regelmatig in School komen
hunner kinderen, onder poenaliteit van 1 rijkdaalder voor ieder kind, dat absent mogt zijn,
en waarvan zij gene gegronde redenen aan den Super Intendent kunnen opgeven.
5. Dat zodanige kinderen die uit eigene beweging zich van School verwijderen, door den
Superintendent bestraft zullen worden zoo als dezelve zal vermenen te behoren.
6. Dat bij aldien eenige Scholieren door hunne ouders in derzelver Plantagien of Tuinen
www.cgfdejong.nl
op onthouden worden, de Super Intendent
der Negorijen daar van geïnformeerd zijnde,
door den Super Intendent der Schoolen, als dan de nodige orders zal moeten afvaardigen
aan de Hoofden der Negorijen, waar zodanige kinderen te huis horen, en in alle gevallen
zijn gezag doen gelden, om de zodanige kinderen tot het bijwonen van het onderwijs ten
sterkste aan te houden.
7. Dat de Namen der absente Scholieren aan den Super Intendent, of wel aan het Hoofd
der Negorijen alwaar zij te huis horen zullen moeten worden opgegeven, om de reden van
hun wegblijven onmiddelijk na te gaan.

80
81

82

83

Zie voetnoot 25.
J.A. Neijs (Neys); administrateur, president van Raad van Justitie, boekhouder dispensier en parafeerder
van het zegel te Ambon; 1809 hoofdadministrateur te Ambon; 1810 resident van Manado; aug. 1816
resident van Saparua; 1817 vice-president Raad van Justitie te Ambon, als administrateur belast met
het toezicht op de magazijnen; 5 april 1817 resident van Ternate; van okt. 1817 tot febr. 1818 naast
schout-bij-nacht en commissaris-generaal A.A. Buyskes als provisioneel resident belast met het civiele
bestuur van de Molukken, ter vervanging van de ontslagen gouverneur J.A. van Middelkoop; febr.
1818-1830 resident van Ternate, president van de Raad van Justitie en lid van de Wees- en Boedelkamer
aldaar.
In 1785 werd de waarde van de Spaanse mat (ook dollar, daalder en piaster) bepaald op 64 stuivers,
in 1821 op 66 stuivers en in 1854 op ƒ 2,50.
De negorijen en kampongs in de nabijheid van fort Nieuw Victoria te Ambon (Nusanive, Hative, Mardika,
Soa Ema, Galala, Rumah Tiga, Poka, Waiheru en Lata) werden door resident Martin rechtstreeks aan
het bestuur van het gouvernement onderworpen. Hiervoor werd een superintendent der negorijen aangesteld.
Schout-bij-Nacht Buyskes hief deze functie in nov. 1817 weer op. Van der Kemp, “De ontslagen
Gouverneur van Middelkoop en de Schout-bij-nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van
1817-1818”, 171; Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”,
I, 385, 450-451.
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9.84 Dat ieder Schoolmeester aan den Superintendent Maandelijks een berigt zal indienen,
met bekentstelling der progressen, door de Scholieren gemaakt.
10. Dat de Schoolmeesters maandelijks rapporteeren zullen welke kinderen afwezig
gebleven zijn, ten einde aan de Superintendent der Negorijen gecommuniceerd te worden,
die de nodige maatregelen zal moeten neemen om de daar voor bepaalde poenaliteit in
te vorderen.
11. Dat ter voorkoming van misbruiken, ongeregeldheden en verzuimen, van de zijde der
Meesters, dezelve niet langer dan een jaar in ’t zelve School zullen fungeren, en jaarlijks
worden overgeplaatst.
12. Dat de Superintendent in perzoon jaarlijks twee keer de staat der Scholen op ’t Eiland
Amboina, en eene keer de Scholen van Saparoua, Haroukoe en Hila zal moeten inspecteeren.
13. Dat gedurende den Inoogst der Nagelen de kinderen niet van School zullen mogen
worden onthouden, dan bij aldien de grootste noodzakelijkheid zulks mogt komen te
vereischen, en dit het geval zijnde, dadelijk na den Inoogst terug moeten worden gezonden, gemunieerd met een Certificaat van het Hoofd der Negorij, daarbij bekend stellende,
de dag dat den Inoogst is volbragt.
14. Alle de Meesters die door ziektens of andere oorzaken hunne functien niet waarnemen
kunnen, zullen aan de Super Intendent de oorzaak daarvan opgeven.
15. Dat de Schoolmeesters op generhande wijze zullen vermogen ten hunne bijzondere
dienst, of voordeel eenig Schoolier tot hun School behorende te emploijeeren.
16. Dat de Meesters op de bepaaldewww.cgfdejong.nl
uren aanwezig zijn moeten, en niet vermogen zullen
zich te verwijderen, zonder voorafgaande goedkeuring van den Super Intendent.
17. Dat de Negerij Hoofden ten striksten zullen waken, over het gedrag der Schoolmeesters, en kennis geven, van ieder verzuim van Plicht, waaraan dezelve zich zullen
schuldig maken.
18. Dat de Schoolmeesters niet zullen gedogen dat de kinderen, in eenigen bijzonderen
dienst door de Negerij Hoofden gebruikt worden met uitzondering echter van den Inoogst
der Nagelen.
19. Dat de Negorij Hoofden twee keer ’s maands zich in persoon zullen hebben te
vervoegen in de Scholen, om aldaar te horen voorlezen de namen der kinderen, en aldus
kennis dragen van zodanige als niet aanwezg zijn, om dezelve tot hunne Pligt terug te
brengen.
Voorts geeft de berigter op, dat de taal waarin de kinderen onderwezen worden ’t hoge
Maleisch is, geschreven in (Romeinsche) Latijnse Characters, en in sommige Scholen in
de Arabische.
Dat het Papier ten gebruik van de Scholen door het Gouvernement word verstrekt.
En eindelijk dat het hem leed deed te moeten zeggen, dat door de onoplettendheid der
Negerij Hoofden, veele kinderen verzuimden het onderwijs bij te wonen.
De Resident van Saparoua in dato 15 april jl. gaf te kennen dat hij in voldoening aan de
Missive van Commissarissen, in dato 9 april, de opper Schoolmeester, den Radja van
Nollot, en Sirri Sorri ontboden had, om te raadplegen, omtrent de te doene inrigtingen van
’t Schoolwezen, en dat hij de Eer had, het volgende in antwoord te doen dienen.
1. Het getal der Schoolmeesters zoude op Hatowana, of Negorij Lima, op twee kunnen
worden bepaald. Een’ voor de vier Dorpen genaamd Paperow, Nollot, Toehaha en
84

Nr 8 ontbreekt.
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Itawaka, omdat dezelve naast elkander leggen,85 en Een’ voor het Dorp Ihamahoe, omdat
ze te verre van de anderen verwijdert is, en ook een Kerk heeft.
2. Dat de Meesters zeer geschikte Lieden zijn, en voor zoo verre de opper Schoolmeester
is verzekert geworden, berekend voor hunne ambtsverrigttingen.
2. De Inrigtting van de Schoolmeesters bestond reeds voor de komst van den Heer
Heukevlugt, dan bij ZEd. komst, wierden zij ontslagen en de Negorijen genoodzaakt een
Fonds daartoe te vinden: werkelijk hadden zij reeds zulks een Fonds verkregen, dan de
Meesters konde de vernedering niet verdragen, door de Negerijen gesalarieerd te worden,
en bedankte daarvoor meest alle, waardoor alles in de war liep, en ‘t Schoolwezen
compleet zoude zijn vervallen, hadden de Engelschen hunlieden niet weder Compagnies
wege gesalarieerd.
3. Het verschil der Tractementen bestaat daarin, dat de opper Schoolmeester de andere
examineerd en voor ‘t nodige onderwijs, een Tractement van 16 rop. geniet. Acht andere
Schoolmeesters als oudste genieten als zodanig een meerder Tractement, echter zoude dit
op een gelijke voet kunnen worden gebracht, met uitzondering van den opper Schoolmeester die de andere Schoolmeesters onderrigt, en daarvoor iets meerder verdiend.
4. Indien het mogelijk ware op Saparoua zelve een Schoolhuis of gestigt op te bouwen
en te onderhouden, alwaar de kinderen verblijven en gevoed konde worden, zonder naar
hunne Negerijen terug te keeren, zoude dit eene nuttige inrigting zijn, dan bij aldien
dezelve steeds van hunne woningen komen en terug keeren moeten, is dit ondoenlijk, en
onraadzaam, uithoofde de Negorijen te verre van malkander gelegen zijn, en groote
verzwaring daaruit zoude ontstaan.www.cgfdejong.nl
De ondergeteekende heeft de Eer Uwe Excellentie het voorafgaande aan te bieden, zijnde
alles, het geen hij omtrent het Schoolwezen heeft kunnen nasporen, en hoopt hiermede
aan ‘t verlangen van Uwe Excellentie voldaan te hebben.

Bijlage
Getal der kinderen te Amboina
Nr

85

Namen der scholen

jongens

meisjes

totaal

Paperu en Tuhaha lagen vlak bij elkaar in Hatuwane (het noordoostelijk schiereiland van Saparua);
de verplaatsing van Paperu naar de huidige locatie op het zuidwestelijke schiereiland vond plaats tussen
1817 en 1827.
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Nussaniva

2

65

103

52

155

Hativij en Tawirij

70

49

119

3

Mardica

27

15

42

4

Soa Ema

4

2

6

5

Soija di atas

6

2

8

6

Hatalij

34

13

47

7

Naku

26

10

36

8

Kilang

33

19

52

9

Hukurilla

9

3

12

10

Ema

35

21

56

11

Rutong

23

16

39

12

Hutumurij

59

32

91

www.cgfdejong.nl

13

Waij

52

51

103

14

Sulij

32

25

57

15

Passo88

19

11

30

16

Allang

68

48

116

17

Lillebaij

67

35

102

18

Hatu

25

10

35

19

Roematiga

5

1

6

697

415

1112

In deze scholen
worden de kinderen
in het spellen, lezen
en schrijven onderwezen, en in de vier
eerste in ‘t cijfferen
Voor de Catechismus van 25 Kapittels, 74 vragen, 40
vragen en 19 vragen
in ‘t Maleisch genaamd:
Ichtetsar Tabal86
Sual besar
Sual tengah
Sual ketjil87

Haroukou

86

87
88

Ichtitsar tabal: een catechisatieboek van G.H. Werndly getiteld Talimu-ltahhkhikh, ija itu, pangadjaran
kabenaran jang pohon ibadet. Atas titah segala tuwan pemarentah Kompanija, terkarang dalam bahasa
Malajuw. Amsterdam: R. en G. Wetstein, 1732. Herdrukt te Batavia in 1788 en door Kam te Ambon
in 1823. B.N.J. Roskott a. L.V. Ledeboer, 31/5/1842, ARvdZ 34/5. Enklaar, Joseph Kam, 169-170.
Een verwijzing naar de dikke (besar), minder dikke (tengah, middel-) en dunne (ketjil) versie van Borstius.
Zie voetnoot 23.
= Pas Baguala.
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Nr

Namen der scholen

jongens

meisjes

totaal

1

Haroukou en
Sameth

56

34

90

2

Oma

50

37

87

3

Wasso

22

18

40

4

Aboro

45

25

70

5

Hulilieu

37

32

69

6

Kiuw89

22

17

39

7

Tijal90

7

9

16

8

Roemakaij

24

10

34

Ceram

9

Sehulalij91

28

15

43

Ceram

10

Kamarison92

45

10

55

Ceram

11

Haluma

10
10
www.cgfdejong.nl

20

Ceram

12

Kaijbobu

58

19

77

Ceram

40893

236

64494

In deze scholen
worden de kinderen
onderwezen in het
spellen, lezen en
schrijven en de catechismus als boven

Saparoua

89
90
91
92
93
94

Nr

Namen der scholen

jongens

meisjes

totaal

1

Saparoua en Tiouw

33

13

46

2

Booij

39

21

60

3

Sirri Sorri

47

34

81

4

Ouw

61

51

112

5

Ulat

32

20

52

6

Porto en Haria

114

48

162

Kariuw.
Op Ambon.
Tihulale [?]
Kamarian.
Sic.
Sic.

De kinderen worden
in de scholen ’t zelfde onderwijs als te
Haroukou gegeven
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7

Ihamahu

51

31

82

8

Tauhaha en Paperou

86

44

130

9

Nollot en Itouwaka

87

48

135

10

Sila en Lenitu

41

12

53

Nussalaut

11

Nalahia

27

26

53

Nussalaut

12

Akanu95

20

8

28

Nussalaut

13

Abobu

45

18

63

Nussalaut

14

Amith

81

55

136

Nussalaut

15

Titawaij

67

38

105

Nussalaut

16

Amahij

76

12

88

Ceram

17

Elpaputi

59

23

82

Ceram

966
51296
www.cgfdejong.nl

1468

Hila
Nr

Namen der scholen

jongens

meisjes

totaal

1

Piroe

19

24

43

2

Bounoa

73

32

105

3

Manipa

-

-

4

92

56

152

zoals boven

18. R. D’Ozy, secretaris-generaal ter Generale Secretarie,97 “Algemeen reglement voor

het schoolwezen, gearresteerd bij Hunne Excellencien de Kommissarissen Generaal over
Nederlands Indië”, [Batavia], 16 januari 1818; AHCO 8/2.
Art. 1
Het bijzonder opzigt over de scholen voor het lager, als mede over die van het middelbaar
onderwijs, zal onder het algemeen toezigt van den Directeur tot de zaken van Landbouw,
95
96
97

Akoon.
Sic.
R. D’Ozy, 1817-1818 secretaris-generaal ter Alg. Secretarie.
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Kunsten en Wetenschappen, aan personen onder den naam van schoolopzieners worden
opgedragen, welke voor de werkzaamheden aan dezen post verknocht, eene maandelijksche bezoldiging van ƒ 50 zullen genieten.
Art. 2
In plaatsen, Residentien of andere landschappen, alwaar vier of meer schoolopzieners
woonachtig zijn, zullen deze, wanneer de afstand hunner woningen en andere omstandigheden zulks toelaten, volgens nader te maken bepalingen, met elkander eene kommissie
van onderwijs voor die plaatsen of landschappen uitmaken; zullende door de Residenten
en plaatselijke besturen gezorgd worden, dat op plaatsen, voor welke als nog geen
schoolopziener is aangesteld, de aan dezen post verknochte werkzaamheden op de beste
wijze vervuld worden.
Art. 3
Na de eerste aanstelling der schoolopzieners zal dezelve vervolgens, als mede de vervulling der openvallende plaatsen, door den Gouverneur Generaal op voordragt van den
Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen geschieden.
Art. 4
De schoolopzieners zorgen dat de verordeningen en reglementen voor het schoolwezen
gearresteerd, in het hun te wijzen district stiptelijk worden nagekomen, en het zal hun
www.cgfdejong.nl
vergund zijn ter handhaving van dezelve,
wanneer zij zulks noodig oordeelen, de hulp van
het plaatselijk bestuur in te roepen.
Art. 5
Zij zullen alle de scholen binnen hun district naauwkeurig opnemen, als mede zich bekend
maken met de onderwijzers bij dezelve of met andere personen door welke eenig onderwijs gegeven wordt; van dit hun onderzoek zullen zij, of de kommissie welke zij helpen
uitmaken, een verslag aan den Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen inzenden, en denzelven adviseren, welk dier thans bestaande scholen zouden
kunnen voortduren, en aan welke personen het geven van onderwijs zal kunnen vergund
blijven, die van deze vergunning een bewijs of akte ontvangen zullen.
Art. 6
Niemand zal vervolgens eene school mogen oprigten of eenig openlijk onderwijs geven,
zonder eene uitdrukkelijke vergunning van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal.
Art. 7
Om tot het geven van openlijk onderwijs te worden toegelaten, zal behalve de getuigschriften van goed, burgerlijk en zedelijk gedrag, eene door eene school kommissie of door
daartoe gekommitteerde schoolopzieners afgegeven akte van toelating, tot het geven van
onderwijs vereischt worden.
Art. 8
De akte van toelating zal alleen verkregen worden door het afleggen van een behoorlijk
examen, door de kommissie of gekommitteerde schoolopzieners in het voorgaand art.
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genoemd. Dit examen zal, ingevolge eene door den Directeur tot de zaken van Landbouw,
Kunsten en Wetenschappen te ontwerpen instructie, worden afgenomen.
Art. 9
Alle, die tot het geven van openlijk onderwijs toegelaten zijnde, zich aan pligtverzuim
of overtreding der schoolverordeningen schuldig maken, zullen met de opschorting hunner
akte van toelating, en voorts naar bevind van zaken worden gestraft.
Art. 10
Behalve de algemeene schoolorde zal bovendien nog eene bijzondere, ingerigt naar de
plaatselijke omstandigheden, worden ingevoerd en opgevolgd.
Art. 11
Elk der schoolopzieners zal de scholen onder zijn district ten minste eens in elke week
bezoeken, het onderwijs bijwonen, zich met hetzelve met den [– – –]98
Art. 12
Hij zal in het bijzonder zorg dragen dat het onderwijs in de scholen naar de meest verbeterde leerwijze en naar de bevatting der kinderen worde ingerigt; dat het hoofdzakelijk
doel van hetzelve, ontwikkeling der verstandelijke vermogens, vorming van het hart en
inprenting van goede zedelijke grondbeginselen, onder mededeeling van algemeene
nuttige kundigheden, immer wordewww.cgfdejong.nl
in het oog gehouden.
Art. 13
De kommissie van onderwijs en de schoolopzieners, geene leden eener kommissie zijnde,
zullen maandelijks aan den Directeur een verslag van den staat der scholen in hunne
districten, van de vorderingen der leerlingen aldaar, en het gedrag van de onderwijzers
inzenden, en daarbij zoodanige voorstellen doen als zij ter verbetering van het onderwijs
zullen dienstig oordeelen. Zij zullen almede den Directeur voornoemd dienen van consideratien en advies, op alle stukken die in hunne handen zullen gesteld worden.
Art. 14.
De schoolopzieners zullen almede zorgdragen, dat een of meer der in vorderingen meest
uitmuntende leerlingen, tot het geven van onderwijs worden opgeleid en aangemoedigd.
Art. 15
In de scholen voor het lagere onderwijs zullen geen andere lees- of leerboeken worden
gebruikt, dan die welke uitgedrukt staan op de lijst door den Directeur tot de zaken van
Landbouw, Kunsten en Wetenschappen, aan de kommissie van onderwijs of schoolopzieners uitgedeeld, welke daaruit eene bijzondere lijst zullen mogen opmaken van zulke
boeken, die zij, na overleg met de onderwijzers, ten gebruike in de scholen in hun district
zouden verlangen.
Art. 16

98

Origineel beschadigd.
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Het doelmatig gebruik van alle deze boeken, alsmede de daarvoor ontvangen penningen,
zullen door de schoolonderwijzers aan de schoolopzieners en door deze, of door de
kommissie aan den Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen,
behoorlijk worden verantwoord.
Art. 17
Insgelijks zullen op de voorschreven wijze maandelijks worden verantwoord, de schoolgelden voor het onderwijs der leerlingen, ingevolge de daarvoor vastgestelde of nog voor
bijzondere plaatsen vast te stellen bepalingen, ontvangen.

19. R. D’Ozy, secretaris-generaal ter Generale Secretarie, “Algemeene orde voor de
lagere scholen, gearresteerd bij Hunne Excellencien de Kommissarissen Generaal over
Nederlands Indië”, [Batavia], 16 januari 1818; AHCO 8/2.
Art. 1
In de lagere scholen zullen kinderen van beiderlei kunne, welke de eerste kindsche jaren
te boven zijn, opgenomen en onderwezen worden in het lezen, schrijven, rekenen, de
Nederduitsche taal, de beginselen der geschied- en aardrijkskunde en andere gepaste en
algemeene nuttige kundigheden; zullende het onderwijs zoodanig worden ingerigt, dat
door hetzelve tevens de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelve
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alzoo tot alle redelijke en maatschappelijke
deugden worden opgeleid.
Art. 2
De onderwijzers zullen de namen van alle kinderen die als leerlingen in de school worden
opgenomen, als mede de namen der ouders of voogden, benevens derzelver woonplaatsen
inschrijven, en daarbij aan de ouders of voogden opgave doen, van de boeken en verdere
schoolbehoeften, die de kinderen ten gebruike in de school zullen noodig hebben.
Art. 3
De onderwijzers zullen bij elke inschrijving trachten te vernemen en aanteekenen, of het
kind de kinderziekte gehad heeft, dan wel of aan hetzelve de koepokken ingeënt zijn, en
wijders zoo veel mogelijk zorgen, dat geene kinderen, door huidziekten of andere besmettelijke ziekten aangedaan, in de school onderwezen worden.
Art. 4
Zoo veel mogelijk zullen niet dan op vastgestelde tijden in het jaar nieuwe leerlingen
worden aangenomen.
Art. 5
De school zal dagelijks, uitgezonderd zaturdag, zondag en de feestdagen, des voormiddags
van acht tot elf en des namiddags van drie tot zes uren gehouden worden.
Art. 6
De onderwijzers zullen aanteekening houden van die leerlingen, welke te laat of zonder
wettige redenen in het geheel niet ter school komen; zij zullen vervolgens alles opteekenen
waardoor het gedrag en de vorderingen der kinderen kan gekend worden, ten einde
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overeenkomstig dezelve vervolgens na afloop van het openlijk examen, de belooning en
eerbewijzen zullen kunnen bepaald worden.
Art. 7
De onderwijzers zullen gedurende elken schooltijd, van het begin af, tot het einde toe, in
de school moeten tegenwoordig zijn, zich enkel met onderwijs bezighouden, en zich niet
zonder redenen van noodzakelijkheid buiten de school begeven.
Art. 8
Zij zullen zorgen dat het schoolgebouw altijd zuiver en schoon gehouden, en na het
eindigen van het onderwijs gereinigd worde. Tot dat einde zullen aan hun twee boeijangers
worden toegestaan.
Art. 9
Zij zullen geene andere leer- of leesboeken mogen gebruiken, dan dezulke waarvan aan
hen door de schoolopzieners eene lijst zal bezorgd worden, en omtrent welker gebruik
zij met de schoolopzieners de noodige schikkingen zullen maken.
Art. 10
Zij zullen aanteekening houden van alle boeken welke in de school tot het onderwijs
gebezigd worden, hetzij dezelve in de school tot algemeen gebruik verblijven, hetzij die
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aan de kinderen in eigendom en voor
de daartoe vastgestelde prijzen worden afgestaan,
tevens met opteekening der namen van de kinderen en der ouders en voogden; van de
penningen, voor de uitgedeelde boeken ontvangen, zullen zij maandelijks verantwoording
doen aan de schoolopzieners om door deze of door de kommissie te worden verantwoord,
aan den Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen.
Art. 11
Uit dezen voorraad van schoolboeken, die ter beschikking van den Directeur tot de zaken
van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen gesteld zijn, zullen de voor onderwijs
bestemde en andere boeken aan de voornoemde schoolonderwijzers op derzelver verlangen, ter lezing en verdere oefening in het geven van onderwijs, vergund worden.

Art. 12
De leerlingen zullen naar derzelver onderscheidene vorderingen verdeeld worden in drie
klassen, welke van elkander afgezonderd zitten zullen; in iedere klasse zullen almede de
jongens van de meisjes afgescheiden en alle zitplaatsen genummerd zijn.
Art. 13
De onderwijzers zullen het onderwijs over den schooltijd, voor elke klasse op eene gepaste
wijze verdeelen.
Art. 14

72

Document 19

De onderscheidene klassen worden in de verschillende gedeelten van het onderwijs, zoo
mogelijk, op één bord onderwezen.
Art. 15
De onderwijzers zullen, dit gepast oordeelende, de meest gevorderde leerlingen beloonen,
met het geven van eenig onderrigt aan de minst gevorderden op te dragen.
Art. 16
De onderwijzers zien toe dat de kinderen zindelijk, en altijd wel gewasschen en gereinigd
ter school komen, en dragen de meeste zorg voor de gezondheid der scholieren.
Art. 17
Eenmaal in het jaar zal een openbaar examen worden gehouden, en als dan de kinderen
van de eene klasse naar de andere bevorderd, alsmede aan hen die in vlijt en vorderingen
uitmunten, prijzen uitgedeeld worden.
Art. 18
De volgende schoolwetten zullen duidelijk geschreven, op een bord geplakt, in de school
opgehangen worden, en bij gepaste gelegenheden aan de kinderen voorgelezen en uitgelegd worden.
Schoolwetten
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Geen kind mag zonder verlof uit de
school blijven.
Geen kind mag te laat in de school komen.
Elk kind moet gewasschen, gekamd en zuiver gekleed zijn.
Een kind moet vriendelijk en beleefd zijn jegens ieder een.
Op school moet men stil zijn, niemand stooren en zijne plaats niet verlaten.
Men moet oplettend zijn wanneer anderen leren en onthouden wat men in de schoolboekjes leest of van den meester hoort.
Men moet zijne boeken en papieren zuiver bewaren.
Men moet niet vragen om naar buiten te gaan dan wanneer het volstrekt noodig is en ook
terstond weder binnen komen.
Men mag niet liegen.
Wanneer men iets vindt moet men het aan den meester geven.
De kinderen moeten ordelijk uit de school gaan, en zich ook op de straat of bij den weg
vreedzaam en zedig gedragen.

Art. 19
De onderwijzers zullen de schoolopzieners van tijd tot tijd, of zoo dikwerf deze zulks
verlangen, verslag doen van den staat der school, het gedrag en de vorderingen der
leerlingen, van de maatregelen door hen tot verbetering van het onderwijs aangewend,
en voorts aan dezelve zoodanige voorstellen mogen doen, als zij ten nutte en ter verbettering dezer schoolinrigting zullen dienstig oordeelen.
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20. Gerrit Jan Hellendoorn, Johannes Finn, Hendrik Nicolaas Buttenaar, Johann Christoph Jungmichel, Reint Le Bruijn, “Verklaring”, Den Haag, 4 mei 1818; AHC 10, bijlage
65.
Voor hun vertrek uit Nederland legden zendelingen een verklaring af en ontvingen ze een
instructie.99

Wy Ondergeteekende door het Nederlandsche Zendeling Genootschap te Rotterdam
bestemd zynde, om afgezonden te worden naar Oostindien, ten einde in de binnenlanden
van het eiland Java, op de Moluksche eilanden of elders den Heidenen het Evangelie te
verkondigen en hen in de leer des Christendoms te onderwyzen100 en door de Provisioneele
Commissie voor de zaken der Hervormde Kerk in Neerlands Oost en Westindien onderzocht en daarna geregtigd zynde tot het bedienen van Doop en Avondmaal in Gemeenten
op te rigten of nieuwelings opgerigt uit de Heidenen en in deze alléén, verklaren by dezen
en bevestigen zulks met onze onderteekening, dat wy ons alléén tot dien genoemde
Gemeenten zullen bepalen, en nimmer, noch in het Vaderland, noch in de Kolonien, staan
naar eene beroeping als gewoon Herder en Leeraar in gevestigde Gemeenten, of daar in
eenig gedeelte van het Predikambt verrigten, zonder vooraf, naar de bepaling van art. 21
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Vgl. document 72.
Hellendoorn werd bij Gb van 15 sept. 1823, nr 5, te Ambon geplaatst om de jeugd te onderwijzen in
de Nederlandse taal en om Joseph Kam in zijn dienstwerk behulpzaam te zijn, met een traktement van
ƒ 220,-. J. Finn; 1789-1853; NZG-zendeling; opgeleid te Berkel (voetnoot 150); 1818 naar Ned.-Indië;
1819-1820 tijdelijk te Ambon; 1820-1841 wnd predikant te Banda; op Banda lid van de Subcommissie
van onderwijs; in EA 1825, 171, wordt meegedeeld dat Finn in afwachting was van Buttenaar, die
hem te Banda zou vervangen en dat hijzelf dan zou doorreizen naar Kisar, een der Zuidwester-Eilanden.
Etmans, Bevolking van Banda, 511; Enklaar, Joseph Kam, 57-58; dossier-Finn in ARvdZ 29/5/D;
en in AMvK 269, Vb 11 juli 1853, nr 4. H.N. Buttenaar; 1788[?] -1833; NZG-zendeling; 1818-1820
wnd predikant te Surabaya, O.-Java; 1820-1825 zendeling te Makassar; 1825 door het gouvernement
benoemd te Ambon (voor werk onder de verlaten en “dieponkundige Christenen”, Kerkeraad van Batavia
a. HC, 8/101825, nr 8, AK/DB 92); Van Troostenburg de Bruyn, Biographisch Woordenboek, 78,
vermeldt geen (langdurig) verblijf van Buttenaar op Ambon, doch in werkelijkheid leefde Buttenaar
te Ambon als ambteloos burger, zie De Jong, “Uit de Dagboeken 3, 4 en 5 van H.A.F. Wieënkotter”,
II, 57, 61. Volgens Luijke had Buttenaar te Makassar het kerkrecht overtreden door de sacramenten
te bedienen; bovendien handelde hij in slaven en weigerde hij de taal der inlanders te leren. Nadat Kam
in 1826 een schoener had laten bouwen t.b.v. het zendingswerk en de handel, stelde hij Buttenaar voor
om voor hem als cargadoor op te treden, doch Buttenaar weigerde. In okt. 1827 nam Buttenaar ontslag
uit zendingsdienst, althans werd niet meer door de zending betaald, al maakte hij in dec. 1827 nog
wel een reis met Wieënkotter naar Finn op Banda. Sub 19 maart 1827, 1 april 1827, 1 en 30 mei 1827,
1-3 nov. 1827, 16-22 dec. 1827, 21 maart 1828, in: Luijke, Dagboeken, ARvdZ 18/34; sub dec. 1827,
in: Wieënkotter, “Dagboeken”, ARvdZ 29/5/C. Zie ook document 57. Zijn laatste levensjaren sleet
Buttenaar te Makassar op een pensioen van de kerkeraad te Batavia, EA 1831, 125; EA 1834, 341.
J.C. Jungmichel; 1787-1843; NZG-zendeling; 1819-1834 wnd predikant te Ternate. R. Le Bruijn; 17991829; 1818-1829 te Kupang (Timor) als zendeling en wnd predikant van de Indische Kerk; 1819 bezoek
aan Banda; 1823 bezoekreis door de Zuidwester-Eilanden. Van zijn naam komen verschillende
schrijfwijzen voor. In zijn instructie (document XIV in “Stukken, nagelaten door Samuel Kam te Berkel
etc.”, ARvdZ 47/8) is zijn naam Reint le Bruin; zelf schreef hij zijn naam als Reint Le Bruijn. Luijke,
Kam en anderen noemden hem afwisselend R. Lebruyn, R. Le Bruyn, R. Le Bruijn en R. Lebruijn,
vgl. sub 2 maart 1828, Luijke, Dagboeken, [fol. 107], ARvdZ 18/34; J. Kam a. Hb NZG, 22/12/1824,
ARvdZ 18/24. Roskott had het meestal over “Le Bruijn”.
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van het Reglement op het examen101 strikt geexamineerd en tot den gewonen dienst van
eenen Predikant geregtigd te zyn.102

21. “Sombahjang dihulu pada beladjar kalam Allah jang khudus, Gebed voor de lere des
woord Godts, het welk Heilig is. Proeve uit de school van Br. J. Kam in Amboina”,
Ambon, 1818; ARvdZ 18/24.
Ja Huwa Allah jang pohon segala karunja jang bajikh hambamu ini merindukan diriku
dihadapan hhadbutmu jang khudus, sambil minta do’a kapadamu ja maha besar tuhan
hendakhlah kiranja membukakan dan menarangkan akal hambamu jang kagalapan ini
dengan rokh tarang dan dengan nikmetmu sopaja patekh beringin dan menjukakan diriku
pada beladjar kalammu jang khudus itu sopaja awleh beneh kalammu ilahij itu berakar
dalam hati hambamu ini dan sopaja patekh beringin pada berdjalan sapandjan djalan
pasan²mu hentarkanlah hambamu ini hej huwa dengan rokhmu dan dengan nikmetmu
101

102

Art. 21 van het Reglement op het examen ter toelating tot de Evangeliebediening in de Nederlandsche
Hervormde Kerk luidde als volgt:
Het examen wordt afgenomen in:
a. de uitlegging des Bijbels. Voor die van het Oude Testament worden den examinandus één hoofdstuk
uit de historische en twee uit de overige schriften op den in art. 15 bepaalden tijd opgegeven [d.i. Ten
minste zes weken vóór het examen zendt het kerkbestuur aan den examinandus opgaaf van de hoofdstukken
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des Bijbels]. Bij deze uitlegging worden
blijken gevorderd van bekendheid met de Alexandrijnsche
vertaling en met de geschiedenis der boeken, waarvan de opgegeven hoofdstukken een gedeelte uitmaken.
Voor de uitlegging van het Nieuwe Testament wordt geëischt, dat de examinandus bedreven zij in het
vertalen en verklaren van de historische boeken, en dat hij de twee hem (naar art. 15) opgegeven
hoofdstukken uit de overige boeken grondig versta; voorts dat hij bekend zij met de geschiedenis der
boeken van het Nieuwe Testament.
Ook moet blijken, dat hij geoefend is in de oordeelkunde en uitlegkunde des Bijbels.
Voor dit gedeelte van het examen is ten minste en, of, zoo twee examinandi gelijktijdig ondervraagd
worden, ten minste anderhalf uur bestemd. Indien de examinandus naar het oordeel van de meerderheid
der vergadering bij dit gedeelte van het examen geene voldoende blijken van kennis gegeven heeft,
wordt hij, zonder voortzetting van het examen, afgewezen;
b. de bijbelsche geschiedenis en de bijbelsche godgeleerdheid, inzonderheid het leven en de prediking
van Jezus;
c. de leerstellige godgeleerdheid en de geschiedenis van de leerstellingen der Christelijke Kerk;
d. de geschiedenis der Christelijke, bijzonder der Nederlandsche Hervormde Kerk en harer leerstellingen;
e. de Christelijke zedekunde;
f. de practische godgeleerdheid met de beginselen van het Nederlandsch-Hervormde kerkrecht.
De duur van het onderzoek in elk der vakken, onder b tot f aangeduid, wordt vooraf door de vergadering
bepaald.
Ontleend aan: Douwes, Kerkelijk wetboek, 301-302.
Van dezelfde plaats en datum is de gelijkluidende “Verklaring” van de zendelingen L. Lammers (overl.
in 1824; 1822-1824 Kema/Airmadidi (Min.)), J. Starink (1822-1825 Ceram), J. Akersloot, D. Müller
(1778-1827; 1816 aangenomen als zendeling; 1820-1826 Manado (Min.)) en J.F. Bormeister (overl.
26 dec. 1825; 1816 opgenomen in het Zendings-Instituut te Bazel; 1818 kweekschool te Berkel (voetnoot
150); 20/11/1820 aankomst te Batavia; 5/4/1821 aankomst te Ambon; voorjaar 1822 te Buru), AHC
10, bijlage 94. Over de kwestie van de ordening van zendelingen en hun bevoegdheden, zie Hummel,
“De status van de zendeling binnen het Nederlandsch Zendelinggenootschap gedurende de eerste decennia
van zijn bestaan”. De hier genoemde vijf zendelingen werden op 4 mei 1818 door de – op dat moment
nog provisionele – Haagse Commissie geordend (voetnoot 125), HC, “Beknopt Overzigt van hetgene
door de provisioneele Commissie voor de Hervormde Kerken in Neerlands Oost- en Westindien, sedert
hare aanstelling, verrigt is”, 15/11/1820, AHC10, bijlage 86. Ze arriveerden begin 1821 te Ambon
waar ze op last van het gouvernement bleven tot ze het Maleis voldoende machtig waren. Extract besluit
GdME, 20/4/1821, nr 837, AA 38/3.
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sopaja hambamu ini santijasa hidop dalam penakotanmu ilahij jang berguna akan kamulijaan namamu jang khudus dan lagi akan chalats djiwaku sajanglah hej huwa dan ampunijlah samowa dawsa²ku awleh karana pahala tuhan kamij isaj Elmesehh Amin.
Vertaling
Here God, bron van alle goede zegeningen. Als Uw dienstknecht buig ik mij voor Uw
heilig aangezicht en bid tot U, o hoogverheven Heer, dat Gij het duistere verstand van mij,
Uw dienstknecht, opent en verlicht met Uw stralende geest en Uw genade, opdat ik verlang
naar en vreugde heb om Uw heilige woord te leren. Opdat daardoor het zaad van Uw
goddelijk woord wortel moge schieten in het hart van Uw dienstknecht, en opdat ik
verlang de wegen van Uw bevelen te bewandelen. Geleid mij, Uw dienstknecht, o God,
met Uw geest en met Uw genade, opdat ik altijd zal leven in Uw heilige vrees om Uw
heilige naam te prijzen en de verlossing van mijn ziel te verwerven. Heb medelijden, o
Heer, en vergeef al mijn zonden door de verdienste van onze Heer, de Messias Jezus.
Amen.

22. Deel uit: H.J. van de Graaff, G.F. Meijlan, “Rapport over de Molukkos”, Batavia,
5 juni 1821, nr 8; AMvK 1961, Vb 15 sept. 1849, nr 1, fols. 235-274.103
[fol. 235] – – –
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Derde Hoofdstuk
Tegenwoordige gesteldheid der Moluksche Eilanden
Indien als kenmerken van waarde en als bronnen van innerlyke welvaart van een land, de
bevolking en de landbouw op hetzelve mogen aangenomen en geraadpleegd worden, dan
doen in deze opzigten de Moluksche Eilanden en derzelver tegenwoordige gesteldheid
zich ongunstig voor.

103

Bij instructie van de koning, in 1815 gegeven aan de commissarissen tot de overname der Molukse
bezittingen (de zgn. Molukse commissie), werd een speciaal onderzoek gelast naar onder andere de
wenselijkheid en profijtelijkheid voor de regering van het monopolie op de kruidnagelcultuur in de
Molukken. Voor het ontbinden van de vergadering der commissie was aan deze opdracht evenwel niet
voldoende voldaan, in die zin dat hun rapport geen definitief besluit toeliet. Bij resolutie van 4 febr.
1820, nr 3, werd tot dit onderzoek een nieuwe commissie ingesteld, bestaande uit de toenmalige
hoofdinspecteur van financiën, mr H.J. van de Graaff, en de inspecteur van financiën, G.F. Meijlan.
Deze commissie leverde onder datum van 4 juni 1821 haar rapport in, waarin het cultuurstelsel, v.z.v.
dat op de Ambonse eilanden bestond, van de hand werd gewezen, omdat 1. het een verderfelijk en
gewelddadig bestuur opleverde dat onverenigbaar was met de geest der tijd en met de grondbeginselen
waarop het Nederlands bestuur in Indië gevestigd was; 2. het in strijd was met de zedelijkheid en welvaart
der bevolking; 3. het in strijd was met het duurzame en wel-begrepen eigenbelang van het gouvernement.
Volgens beide auteurs behoefde het cultuurstelsel een zeer grondige en onmiddellijke verandering c.q.
afschaffing, waartoe ze in hun rapport een reeks voorstellen deden. Een van die voorstellen was het
uitvoeren van een Europese kolonisatie op een of meer der grote eilanden der Molukken, met het oog
op het vinden van nieuwe middelen voor belastingheffing, ter verlichting of ondervanging van de tekorten
die ongetwijfeld in de aanvang het gevolg zouden zijn van de (gedeeltelijke) opheffing van het
cultuurstelsel. Zie ook TNI, jrg. 18 (1856) I, 73-137, 167-196, 231-265, 315-360 (alwaar sprake is
van “G.J. Meylan”); vgl. Secr. van Staat, GGvNI [Van der Capellen] a. MvK, 8/2/1825, nr 46, AMvK
474, Vb 6 dec. 1825, nr 84. Voor een beschouwing over ’s lands financiën en de rol van Van de Graaff
en Van der Capellen, zie Van der Kemp, “Mr. T.C. Elout als Minister van Koloniën”, 275-276.
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By de beschouwing dezer kenmerken moet natuurlyk worden in het oog gehouden,
eerstelyk de uytgestrekt- en ten andere de natuurlyke vruchtbaarheid van het land, waaraan
men dezelven toetsen wil.
Wat de uitgestrektheid der Moluksche Eilanden aangaat [fol. 236] wy hebben daarvan
eene opgave gedaan in de inleiding van de eerste afdeeling van dit ons rapport,104 eene
inzage overigens op de kaart van deze landen en de beschouwing alleen van de drie groote
eilanden Ceram, Boeroe en Gilolo105, zal genoegzaam zyn om zich daarvan een denkbeeld
te vormen.
De vruchtbaarheid derzelve, ofschoon misschien over het algemeen geen vergelyk
kunnende doorstaan met het in dit opzigt boven alles gezegend eiland Java, is echter niet
minder dan op een der byna ontelbare eilanden, die als het ware aaneengeschakeld liggen
in die ruimen zee, welke loopt van het Schier Eiland Molukkos en het Eiland Sumatra tot
aan de kusten van China en Japan. Voornamelijk worden de drie groote eilanden welke
wy reeds genoemd hebben, Ceram, Boeroe en Gilolo, voor vatbaar gehouden om de
nijvere hand van den landbouwer tydelyk te beloonen.
Niettegenstaande deze voordeelen zyn echter de Moluksche Eilanden door de Nederlanders alleen aangehouden geworden voor de Cultuur der noten muskaat en kruitnagelen
en is deze kultuur beperkt tot slechts weinige plaatsen die in vergelyk met de geheele
uitgestrektheid niet meer dan stipjes uitmaken.
Het dadelyk bezit, het welk de Nederlanders van de Eilanden hebben, bepaalt zich ook
tot deze oorden alleen en de vaste voet die zij op Ternaten, Tidore, Batjan, Boeroe en op
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eenige plaatsen van [fol. 237] Ceram
behouden hebben, heeft alleen ter oogmerk om de
Inlandsche vorsten in bedwang te houden en om de uitbreiding der specerij kultuur tegen
te gaan.
Tegenwoordig zyn die eilanden zoo als dezelve behooren tot het Gouvernement der
Moluksche eilanden, verdeeld als volgt:106

1e

2e
3e
4e
5e
6e
7e

A Onder Amboina
Het hoofd Kasteel met de negorijen daar onder behoorenden staande onder het
onmiddelyk gezag van den Gouverneur en de eigenlijke Residentie van Amboina
uitmakende;
Hila met eenige dorpen op het eiland Ceram onder eenen Resident;
Laricke onder eenen Civiel opzigter;
De Eilanden Saparoea en Noessa Laut met eenige dorpen op het eiland Ceram
onder eenen Resident;
Het eiland Haroeko insgelyks met eenige dorpen op het Eiland Ceram onder eenen
Resident;
De Eilanden Boeroe en Amblaauw onder eenen Resident;
De Eilanden Manipa en Benoa onder eenen Resident.

B Onder Banda

104
105
106

Zie van dit rapport de fols. 6-7.
Of Jailolo (Halmahera).
Zie Inleiding, voetnoot 10.
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De eilanden Neira, Lontoor, Rosengein, Goenoeng Apie en Poeloe Pisang onder
het onmiddelyk gezag van den Resident van Banda;
Het Eiland Poeloe Ay onder eenen Civielen opzigter;107

[fol. 238]
C Onder Ternaten
1e
Ternaten onder het onmiddelyk gezag van den Resident van Ternaten;
2e
Tidore onder eenen militairen Kommandant;
3e
Batjan onder eenen militairen Kommandant;
4e
Menado onder eenen Resident; en
Gorontalo onder eenen Resident.
5e
Na deze opnoeming der landen van welke in de Molukkos der Nederlanders gezegd
kunnen worden het dadelyk bezit te houden kan het niet dan belangrijk zyn dezelve
kortelijk te beschouwen met opzigt tot:
de bevolking;
1e
2e
de cultuur;
3e
de vaart en handel;
4e
de geldmiddelen;
5e
de civiele en militaire gebouwen;
de administratie der justitie en politie;
6e
de ambtenaren.
7e
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Het brengt by ons een onaangenaam gevoel te weeg in alle deze opzigten niet zoo algemeen en naauwkeurig te kunnen zyn als de aangelegenheid der zaak wel zou vorderen,
hoewel aan den anderen kant, wy ons mogen vleijen juistere daadzaken aan te geven dan
tot hiertoe omtrent de Molukkos nog zyn verzameld geworden.
1e De bevolking
De bevolking onder Amboina, voor zoo verre wy dezelve uit de voorhanden staten
opgemaakt onder Ultimo [fol. 239] December 1819 hebben kunnen nagaan, is begrepen
in de volgende aantooning:
Zielen
Hoofd Kasteel Amboina en Onderhoorigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,335
Residentie Hila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,473
Laricke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,825
Saparoea en Noessa Laut enz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,372
Haroeko enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,673
Boeroe en Amblaauw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,638
Manipa en Bonoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niet voor handen
Te Zamen 59.316
By het verslag van Heeren Kommissarissen tot den overnaam der Oostersche possessien
in 1803 wordt by § 337 de voorschreven bevolking opgegeven toen geweest te zyn:
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Zielen
Onder het Hoofd Kasteel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,659
op Saparoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,217
Hila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,351
Haroeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,054
Laricke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,289
Boeroe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Manipa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Te Zamen 30,881
Voor het aanzienlyk verschil dat tusschen deze twee opgaven bestaat, weten wy geene
stellige reden by te brengen, doch wij zijn niet vreemd van de gedachte dat de laatstgenoemde opgave van 1803 geene genoegzame naauwkeurige opgave ten grondslag heeft
gehad. – – –
[fol. 240] Hoe dit zijn moge, een vergelyk van deze volkstelling met die van vroegere
jaren levert eene ongunstige uitkomst op en geeft grond aan het reeds sedert lang bestaan
hebbend vermoeden dat de bevolking in de plaatsen onder Amboina behoorende eerder
af- dan toegenomen is. – – –
[Volgen enkele opmerkingen over de bevolking van Banda en de Noord-Molukken.]
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[fol. 243] Een overzigt van deze volkstelling
zal dadelyk tot de opmerking leiden dat
dezelve niet anders dan een zeer gering gedeelte van de Algemeene bevolking der
Molukkos kan in zich begrijpen. En inderdaad, ofschoon eene meenigte van eilanden –
– – in het geheel geene inwoners meer bevatten, ofschoon wijders by de staten welke wy
hebben overgelegd melding wordt gemaakt van de eilanden Ceram en Boeroe, zoo zyn
echter in de volkstelling met betrekking tot deze twee eilanden niet begrepen die menigte
van inwoners die op Ceram langs de geheele noorder kust en in de binnenlanden, mitsgaders op Boeroe, insgelyks in de binnenlanden hun verblyf houden, alsoo deze inwoners,
hoewel gehouden voor onderdanen van het Nederlandsch Gouvernement met hetzelve
schier in gene aanraking [fol. 244] meer komen.
Om diezelfde redenen werd op de staten welke wy bedoelen geen gewag gemaakt van de
bevolking van het Eiland Gilolo, hoewel hetzelve met opzigt tot deszelfs uitgestrektheid,
vruchtbaarheid en getal van inwoners voor een der voornaamste eilanden uit de Molukkos
mag gehouden worden, en Ceram en Boeroe, gewis de twee voornaamsten, opzyde streeft.
Dan hoe rijk ook in dit opzigt deze drie eilanden nog zyn mogen, over het algemeen
verwekt het een treurig gevoel zoo veele schoone landstreken van bewoners ontbloot en
de bewoonde oorden zelfs naarmate van derzelver uitgestrektheid zoo schaarsch bevolkt
te zien. In het geschiedkundig gedeelte van dit ons rapport hebben wij getracht eenige der
redenen op te sporen die tot deze ontvolking hebben medegewerkt, doch wy hebben nog
niet genoemd de kinderziekte108 welke zoo elders voornamelijk in deze landen een geessel
voor het menschdom is en elk jaar telkens wederom duizende van slagtofers met zich
sleept.
Wij hebben ons niet mogen onthouden deze aanmerking hierby te voegen; alzoo wy met
leedwezen gedurende ons verblyf in de Molukkos eene te bejammeren onverschilligheid
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in de oeffening van de koepok inenting hebben waargenomen waarom wy ons gedrongen
zullen vinden bij onze te doen voorstellen ook hieromtrent [fol. 245] de aandacht van Uwe
Excellentie in te roepen. – – –
Landbouw en voortbrengselen
De alleenhandel der specerijen, de voornaamste en byna de eenige beweegreden zynde
om welke nu reeds sedert langer dan twee eeuwen de Moluksche Eilanden door de
Nederlanders zyn aangehouden, verdient dus ook de kultuur dezer kostbare producten het
eerste onder de beschouwing te komen, welke wy thans nemen.
De kultuur der kruidnagelen is, gelyk wy bereids hebben aangemerkt, tegenwoordig alleen
bepaald tot de Eilanden Amboina, Haroeko, Saparoea en Noessa Laut. Wy hebben
insgelyks hiervoren opgegeven dat de tuinen niet alleen eenen regelmatigen aanleg missen
maar dat de meeste der boomen daarentegen zich bevinden op de plaatsen welke voor een
Europeaan schier ongenaakbaar zyn. Wy hebben voorts de redenen bygebragt, die naar
onze meening dezen staat van verwildering hebben veroorzaakt en wij hebben daarbij
thans alleen te voegen, dat wij in dezen staat de uitbreiding van de kultuur der kruidnagelen byna voor onmogelyk houden en dat niet dan met mistrouwen afgegaan kan worden
op de beschrijving van het getal der nagelboomen, hoewel de staten daarvan regelmatig
alle jaren worden ingeleverd.109
Algemeen wordt het gewas van den nagelboom voor zeer wisselvallig gehouden en
afhankelyk van vele omstandigheden. [fol. 246] – – – In gewone jaren kunnen de kruitnagelboomen, mits wel onderhoudenwww.cgfdejong.nl
zijnde, gerekend worden de een door den andere af
te leveren 2½ ponden.
Op deze berekening althans heeft bevorens de bepaling berust tot het aanhouden van 125
boomen in iedere doesson of tuin.
Het getal der doesson was geschat op 4,000 en volgens deze bepaling had derhalven het
getal boomen op 500,000 moeten zyn gebragt geworden.
Dat het twijfelachtig is of in later jaren de cultuur wel immer tot deze hoogte is gebragt
geweest zal blyken uit de volgende aantooning.
Volgens eene telling door de Engelsche in den jare 1795 bewerkstelligd was het getal
kruitnagelen als volgt:
Onder het Hoofd Kasteel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,610 boomen
op Saparoea en Noessa Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,953 boomen
Haroeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,051 boomen
Hila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,410 boomen
Laricke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,672 boomen
Te Zamen 139,696 boomen
[fol. 247] Volgens het verslag van de Heeren Commissarissen tot de overnaam der
Oostersche Possessien in 1803 in § 337 is in dat jaar de telling geweest
Onder het Hoofd Kasteel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,938 boomen
op Saparoea en Noessa Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,422 boomen
Hila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,657 boomen
109

Deze situatie was volgens de auteurs vooral het gevolg van het beleid van “extirpatie” van nagelbomen
en de concentratie van de teelt op enkele eilanden, wat clandestiene teelt in de hand werkte. Zie de
fols. 217-229 van dit rapport.
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Haroeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,884 boomen
Laricke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,505 boomen
Te Zamen 120,406 boomen
En eindelyk volgens de laatste telling in 1819 blykens de hiernevens overgelegde staten:
Onder het Hoofd Kasteel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,722 boomen
op Saparoea en Noessa Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,982 boomen
Hila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,155 boomen
Haroeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,211 boomen
Laricke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,187 boomen
Te Zamen 205,159 boomen
Onder deze telling zyn echter alleen begrepen de volwassene en jonge vruchtdragende
boomen, want byaldien daarby genomen worden de nog jonge boomen en plantjes
mitsgaders de uitgestorvene boomen dan leveren de overgelegde staten de volgende
aantooning uit:
Onder het Hoofd Kasteel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,724 boomen
op Saparoea en Noessa Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,331 boomen
Hila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,689 boomen
Haroeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,587 boomen
Laricke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,876 boomen
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Te Zamen 319,207 boomen
[fol. 248] Wat nu de vruchten aangaat, welke ’s jaars van Amboina en Onderhoorigheden
kunnen verkregen worden, hierop is uit hoofde van de wisselvalligheid van het gewas
weinig of geen staat te maken, terwijl het wijd uitloopend verschil in de leverancie ook
naauwelyks eene berekening daarop toelaat. – – –
[fol. 253] Behalve de kruitnagelen vindt men op Ambon ook eenige noten muskaat
boomen, doch dezelver getal en de vruchten welke zy afwerpen zyn van weinig belang.
Volgens het rapport van Heeren Commissarissen tot den overnaam in 1803 § 263 was dit
getal als volgt:
1,008 vruchtdragende
2,321 aankomende
6,050 jonge
te Zamen
9,379 Noten muskaatboomen
En volgens de telling van 1819
1,943 vruchtdragende
8,999 middelmatige
5,345 jonge
6,833 plantjes
45 half verdroogde
94 verdroogde
te Zamen
23,259 Noten muskaatboomen.
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[fol. 254] De noten muskaat op Ambon vallende moeten aan het Gouvernement geleverd
worden tegen betaling van tien stuivers de 100 Stuks; velen dezer noten echter worden
telkens met speciale vergunning van den Gouverneur door de ingezetenen gekonfijt en
leveren aldus aan dezelve eene geringe tak van neering op. Op Banda is dit konfyten
geheel verboden om het meerder gebruik het welk daar ter plaatse daarvan zou kunnen
gemaakt worden. Op Ambon komen dus niet alle de noten muskaat aan het Gouvernement.
De leverantie kan niet geschat worden hooger te lopen dan 222,000 stuks in het jaar, welke
nagenoeg bedragen zullen 2,000 ponden, behalven de foelie die op omtrent 300 ponden
’s jaars geschat kan worden.
De plaatsen voor de kultuur der noten muskaat afgezonderd zyn de Bandasche eilanden
en speciaal onder dezelve Banda Neira, Banda Lontoor en Poeloe Aij.
[Vervolgens komt de nootmuskaatteelt op Banda en omliggende eilanden aan de orde.]

[fol. 270] Na de specerijen is de Sago het product hetwelk de Moluksche eilanden in eene
ruime mate opleveren. De sagoboom110 wordt meest overal gevonden en maakt het
voornaamste voedsel der ingezetenen uit. De Bandasche Eilanden echter zijn daarvan
schaars of in het geheel niet voorzien. Behalve de noten muskaat, de kanarie en weinige
groenten, mag men zeggen dat deze eilanden niets voortbrengen. De ingezetenen moeten
ook geheel van buiten af gespijzigd worden.
Ceram en Boeroe gelyk ook Gilolo moeten ook zeer geschikt zyn voor de cultuur der rijst,
maar van dezelve is en wordt geenwww.cgfdejong.nl
werk gemaakt. De eenige plaats alwaar deze kultuur
heeft opgenomen is Menado, van waar omtrent zeshonderd lasten rijst in het jaar in de
pakhuizen van het Gouvernement geleverd worden. – – –
[fol. 272] Boeroe levert een soort van tabak uit, die ons de kracht, geur en smaak byna
gelyk aan de beste Amerikaansche is voorgekomen en die wij ons voorstellen dat by eene
kundige behandeling ten minste daaraan gelyk kan gebragt worden. De snuif daaruit
vervaardigd is mede zeer goed. Door deze cultuur alleen, waarop tot nu toe naauwelyks
gelet doch welke met gemak voor eene ontzachgelyke uitbreiding vatbaar is, stellen wy
ons voor dat binnen weinige jaren een aanzienlyk artikel voor de europesche markt
geschikt zou kunnen worden voortgebracht.
De kajoepoetie oly wordt insgelyks op Boeroe gestookt. Alleen de Resident echter maakt
hiervan werk. Het gebruik van deze oly is te gering dan dat dezelve naar onze gedachte
immer een artikel van belang in den handel zal kunnen uitmaken.
Houtsoorten leveren de Molukkos in menigte op. Wy noemen alleen het zoogenaamde
Ambonsche hout hetwelk van Ceram verkregen wordt en tot meubelen zich zoo fraaij laat
bewerken [fol. 273] mitsgaders het zwart en bont ebbenhout van Boeroe dat in den handel
bijzonder naar China zeer getrokken moet zyn.
Het jattie hout is van Java op eenige plaatsen in de Molukkos, zoo als Rosengain, Saparoea en Boeroe, overgeplant. Het meeste staat tegenwoordig nog op Boeroe, doch is van
weinig of geen belang. Ook verkrijgt deze boom hier den schoonen wasdom niet waardoor
dezelve op Java van zoo veel waarde is.
Het goud bevorens van Gorontalo verkregen is in hoeveelheid merkelyk afgenomen en
byna tot niets geraakt. Men zoekt de reden daarvan in de omstandigheid dat de mijnen
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in vroegere jaren geopend grootendeels zyn uitgegraven en aan gebrek aan handen om
nieuwe te ontginnen.
Eindelyk brengen Arouw en de Papoesche eilanden voorts tripang, schildpad, parlemoer
en eenige andere artikelen voor de Chineesche markt, waaronder ook vogelnestjes doch
in zeer geringe hoeveelheid.
In de Molukkos bestaat tegenwoordig een algemeen gebrek aan hoornvee, hetgeen met
betrekking tot de Ambonsche eilanden aan de Engelschen wordt toegeschreven, die
nagenoeg tot het laatste beest toe hebben doen slagten tot voeding van hunne militairen
en zeevarenden. Het ongerief daaruit ontstaande laat zich ligt bezeffen en het is welligt
de aandacht van Uwe Excellentie overwaardig om [fol. 274] eenige middelen te beproeven
ten einde dit gebrek te herstellen, terwijl thans het hoornvee tot voeding van het garnizoen
met groote moeite en kosten voornamelyk van het eiland Timor en van elders moet worden
aangevoerd.
Het gebrek aan slachtvee wordt gedeeltelyk vervuld door de meenigte van herten en wilde
varkens welke de wildernissen van meest alle de Moluksche eilanden (de Bandasche uitgezonderd) opleveren.
[Vervolgens worden de voordelen uiteengezet van de afschaffing van het cultuurstelsel en
de invoering van een vrije markt voor landbouwproducten.]

[fol. 332] In de noodzakelykheid echter welke er bestaat om in het stelsel van Regering
www.cgfdejong.nl
in de Moluksche Eilanden eene verandering
aan te brengen en omdat de duurzame
welvaart en voorspoed dezer landen niet alleen, maar ook het blyvend belang van de
Nederlandsche Kroon met betrekking tot denzelfde landen door geene andere einders
kunnen worden verzekerd dan door vrijheid van cultuur en handel, zoo wordt het onvermijdelyk naar middelen om te zien die ten eersten deze aangelegen bezittingen tegen een’
verder verval beveiligen, ten anderen met der tyd de mogelijkheid daar te stellen om een
stelsel van vrije kultuur en van vrije handel op dezelve toe te passen en dien ten derden
voor als nog, de monopolie in specerijen blijvende behouden, de tegenwoordige inkomsten
die daaruit getrokken worden niet in de waagschaal stellen.
[fol. 333] Ter bereiking van deze einders is na het rijpe beraad aan ons geene andere weg
geopend voorgekomen dan de overbrenging naar de Molukkos van Europesche kolonisten
ten einde daardoor als het ware eene nieuwe klasse van bevolking daar te stellen die, aan
de inlandsche zich kunnende aansluiten, de schakel zal uitmaken tusschen haar en het
Europesche bestuur, terwijl door het aanleggen van een etablissement voor de walvischvangst op Gilolo, nabij Ternaten, misschien al dadelijk zoude kunnen worden voorgekomen dat deze Residentie niet langer tot eene lastpost voor het Gouvernement verstrekte.
[In het nu volgende vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de voorgestelde kolonisatie van
de Molukken door Europeanen.]

[fol. 394] Dan na dus ons ontwerp zoo goed en zoo kort als wy konden te hebben uiteengezet, blyft de tegenwerping nog over of de inlander in Molukkos by zynen luyen en
vadzigen aard wel immer tot het werkzaam leven van eenen landbouwer zal te brengen
zyn, en of derhalven elk vooruitzicht op eene vermeerdering van cultuur daardoor niet
moet verloren gaan.
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Het algemeen herhalen dezer beschuldiging moet het gewaagd doen voorkomen de
gegrondheid derzelve in twijfel te trekken, doch zy is by deze gelegenheid van te veel
belang dan dat een bedaard onderzoek hieromtrent voor ongepast zoude kunnen gehouden
worden.
Onverschilligheid en traagheid by een volk zyn niet altijd doorgaans de kenmerken van
eenen luijen aard alzoo wel by gebrek aan voorbeeld en aanmoediging als door onderdrukking de vlyt en nijverheid van een volk spoedig verdoofd kunnen worden.
Zoo ergens in Indië dan hebben deze twee oorzaken byzonder tegen de ongelukkige
inwoners der Moluksche eilanden gewerkt en na de [fol. 395] geschiedenis der extirpatie
doorgeloopen te hebben, behoeft deze stelling geen verder bewijs.
Valentijn van de onderdrukking van het volk van Magindanaô sprekende laat daarop
volgen: Deze wijze van handeling is wel de grootste oorzaak van de algemeene luijheid
van deze natie, alzoo ieder ziet dat hy naarstig zyne en wat meer als het noodige overwinnende dit niet voor zich zelf maar voor den keizer doen zou, hetgeen haar niet zonder
reden allen lust hiertoe beneemt.111
Deze opmerking alleen doen de beschuldiging waarvan wy spreken veel van derzelver
kracht verliezen maar bovendien door eenen bedaarden geest van onderzoek geleid, moet
men den inlander in de Molukkus in zynen dagelijkschen omgang gadegeslagen hebben
om een veel gunstiger denkbeeld van hem te vormen dan naar het byna algemeen gevoelen
daarvan wordt opgevat.
Door deze gevestigde opinie vooringenomen en medegesleept hebben ook wy inderdaad
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lang gemeend in de bewoners der Molukkos
eene apathie te ontdekken die verre overtrof
die van eenigen anderen landaard in de Indien welke wy in de gelegenheid zyn geweest
gade te slaan.
Wij kunnen alzoo niet ontkennen dat een inwoonder van de Molukkos met uiterste
traagheid aan de gedwongen arbeid zich begeeft en geen hulpmiddel onbeproefd zal laten
om zich daarvan te onttrekken. Dan de wyze op welke die arbeid van hem gevergd wordt
strekt [fol. 396] niet zelden tot een meer dan gewoon bezwaar daar dit meest al gepaard
gaat met de harde verpligting om voor weken en maanden lang woonplaats, vrouw en
gezin te verlaten.
Evenwel hebben wy tot onze verwondering telkens opgemerkt dat wanneer hy werkt hy
zulks doet met enen yver en vlijt waarvan men het voorbeeld in andere Indische volken
te vergeefsch zoude zoeken.
Wy vermenen daaruit te mogen besluiten dat de luiheid waarvan de inlanders in de
Molukkos beschuldigd worden meer aan eene morele dan aan eene phisike oorzaak is toe
te schrijven en dat althans deze luiheid niet in zynen aard gelegen is. Deze morele oorzaak
die naar ons inzien gezogt moet worden in onderdrukking en in gebrek aan voorbeeld,
behoeft dus slechts te worden weggenomen om het effect daarvan te doen ophouden en
eene billijke belooning en aanmoediging daartegen over stellende, zal men het heilryk
gevolg weldra bespeuren dat geene arbeid voor den Molukschen inwoner te zwaar zal
vallen.
En kan dit tot een verder bewijs strekken dan behoeven wij slechts aan te halen dat
hoezeer het met moeite steeds gepaard gaat om eenen inwoner der Molukkos tot den
111

“Deze wyze van handeling is wel de grootste oorzaak van de algemeene luiheit van deze Natie, alzo
ieder ziet, dat hy, neerstig zynde, en wat meer als ’t noodige overwinnende, dit niet voor zig zelven,
maar voor den Keizer doen zoude, ’t geen hen zeker niet zonder reden allen lust hier toe beneemt.”
In: Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, I/I, hfdst. i, 27.
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militairen dienst te engageren, dezelve eenmaal geëngageerd zynde door ijver en oplettendheid in den dienst verre boven alle andere inlandsche troepen uitmunt. – – –

23. Uittreksel uit het dagregister van J. Kam, bijgehouden op zijn reis door de Molukse
Eilanden in de maanden oktober, november en december 1821;112 ARvdZ 18/24.
Den 7e October des avonds met zonsondergang ligtten wy het anker en kwamen tegen
middernacht weder ten anker in de zoogenaamde Portugies-Baai, vanwaar wy ten 2 uren
met de landwind verder zeilden tot voor Lariki aan de westkust van Amboina, waar de
vloot zich van ons verwyderde en in de Malaks Baai ten anker kwam.
Te Lariki hield ik des avonds eene godsdienstoefening by wyze van bedestond over de
noodzakelykheid der bekeering en des geloofs in Jezus Christus, en doopte bij die
gelegenheid ook de kinderen van de leden dezer gemeente.
Den 9e dito gingen wy onder zeil naar het Eiland Bouro, waar wy den 10e des middags
om 3 uren ten anker kwamen.
Den volgenden morgen kwam aldaar de kleine gemeente der Christenen bij een, zynde
omtrent 124 personen, alsmede nog 14 Alvoeren welke laatste hun verlangen te kennen
gaven om door den doop, der gemeente te worden ingelyfd. Ik had te meer redenen my
deswegen te verblyden daar zy reeds goede vorderingen in de kennis van den godsdienst
gemaakt hadden.
www.cgfdejong.nl
Den 13e dito onderzocht ik des namiddags
de nieuwe leden dezer gemeente, zynde 17
personen, waaronder eenigen reeds zeer bejaard waren, gevende dezelven hun groot
verlangen te kennen om deelgenoten aan het H. Avondmaal te mogen worden. Waartoe
ik des avonds de voorbereiding hield over Jes. 55 v.s 1. Den volgenden morgen zynde den
14 bediende ik het H. Avondmaal aan nagenoeg 25 personen; in meer dan 20 jaren waren
alhier de H. Bondzegelen niet bediend, en de tegenwoordige plechtigheid, deed derhalven
de meeste aandagt en innig gevoel des harten by allen blykbaar worden. Des avonds hield
ik de dankzegging naar aanleiding van 1 Petr: 2. en daarna bediende ik den H. Doop aan
de kinderen der Christenen en aan 15 volwassenen uit de Heidenen.
Des maandags avond hield ik eene zangoeffening die met zeer veel genoegen werd bygewoond, en na iets over den inhoud der Psalmen en gezangen gezegd te hebben, besloot
ik met gepaste gebeden en dankzeggingen, deze stichtelyke byeenkomst.
Den 7e dito werden des nachts twee onzer Christenen alhier, vermoord. Drie hunner aan
de west uithoek onzer baai113 zich op de jagt bevindende, leiden zich naar de gewoonte
alhier, des avonds in het veld neder, nadat zy om zich te verwarmen een vuur hadden
aangelegd; waarop eenige (zoo men meend berg-Alvoeren) zyn toegekomen, en twee
hunner in eenen ogenblik jammerlyk ombragten, terwyl de derde zich door de vlucht
gelukkig redde, en ons des morgens deze droevige tyding bragt.
Den 22 nog de school met den Heer Gouverneur114 alhier bezocht hebbende, vertrokken
wy des avonds naar Manipa, waar wy den 23e behouden aankwamen, en door den Kommandant Hersch, benevens door de gemeente aldaar minzaam ontvangen werden. Des
avonds hield ik bedestond, en onderzogt de leden der gemeente omtrent hunne godsdienstkennis, by welke gelegenheid nog 13 nieuwe leden werden aangenomen; even zoo vele
112
113
114

Kam maakte deze reis aan boord van Z.M. Corvet de Courier.
Baai van Kayeli.
J. Hendrik Tielenius Kruithoff, 1819-1822.
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kinderen werden ook den H: Doop, en den laatsten dag van myn verblyf, 28 à 30 leden
der gemeente, het H: Avondmaal toegediend; bestaande hier deze gemeente slechts uit
71 personen. Vandaar vertrokken wy naar de negerij Lohoe, waar wy slechts eenen dag
vertoefden; het is hier, waar in 1817 op eenmaal 87 zielen door de Alvoeren werden
omgebragt;115 thans maken 8 personen aldaar de geheele gemeente uit, voor dewelke ik
nog eene redevoering deed naar aanleiding van Johs 3, 16. en van waar wij denzelven
avond nog vertrokken naar Pirou, waar wy den 28e October des namiddags aankwamen;
ik verrigte des avonds den godsdienst en doopte de kinderen die sedert myn vertrek in het
vorige jaar geboren waren (zynde 21 in getal) benevens 4 volwassenen uit de Heidenen.
Den 29e dito vertrokken wy des morgens vroeg over land, naar den noordoever van het
eiland Ceram vanwaar wy door een inlands vaartuig naar het eiland Boano werden
overgebragt. De reis derwaarts is meestal zeer gevaarlijk door de rovers die zich daaromtrent ophouden, waarom het ook het eerst in 5 jaren was dat ik dit eiland bezocht, daar
ik nu eene veilige gelegenheid kon waarnemen. Ik bleef aldaar drie dagen, waarin ik 160
kinderen en 2 volwassenen den H: Doop heb toegediend en eenige nieuwe leden heb
aangenomen, bestaande thans de gemeente uit omtrent 700 personen. De halve bevolking
van dit eiland bestaat uit Christenen en de andere helft uit Mahomedanen, die er ook eene
Mosqué of Tempel hebben.
Den 3 November voor het aanbreken van den dag vertrokken wij naar het eiland Seram,
en kwamen den volgenden avond ten 11 uren aldaar aan;116 toen wy des morgens aan wal
kwamen wachtten de schoolkinderen ons reeds op, terwyl den Radja ons reeds een verblijf
in zyne woning had ingeruimd. www.cgfdejong.nl
De gemeente aldaar bevond ik in eenen nog zeer onbeschaafden toestand. Ik hield des
morgens eene redevoering naar aanleiding van Markus 16, vs 15, 16, waartoe omtrent het
derde gedeelte der gemeente slechts was opgekomen. Denzelven dag hield ik nog eene
redevoering over Matth. 6 v. 33. Toen echter was de vergadering zoo talryk dat de
vergaderplaats haar naauwelyks konde bevatten. Velen ontbreekt het aan geschikte
kleederen en daarom schamen zy zich om by dag in de openbare godsdienstoeffeningen
te verschynen. Aan 20 personen bediende ik het H: Avondmaal; en zeven meldden zich
als nieuwe leden aan, waarvan ik er echter slechts 2 konde aannemen. Daar de overigen
of nog te onkundig of te berispelyk van levenswyze waren, om als nog te worden aangenomen. Des avonds hield ik bidstond en doopte de kinderen van de leden dezer gemeente,
sprekende over 1 Tessalon: 4 v. 12. waarover zy my met veel aandagt en genoegen
scheenen te hooren.
Voor ons vertrek van hier boden wy het hoofd dezer negery aan, om eenen onzer broederen Zendelingen hier te plaatsen, met goedkeuring van den Gouverneur dezer plaats, dat
door hem met veel genoegen werd aangenomen, met belofte zelf om voor deszelfs woning
aldaar te willen zorgen.117
115
116
117

Een verwijzing naar de opstand van 1817. Zie voetnoot 64.
T.w. in de strandnegorij Kaibobo.
De zendeling die te Kaibobo geplaatst werd (1822), was J. Akersloot. Na onenigheid met Joseph Kam
en het NZG-bestuur in Nederland over de te volgen wijze van werken en wegens zijn twijfels over de
veiligheid van Kaibobo voor een Europese zendeling, nam hij ontslag (1823) en verliet de Molukken.
Volgens Roorda van Eysinga was hij “lafhartig van deze gemeente gevlugt, uit vrees van vermoord
te zullen worden”, Roorda van Eysinga, Reizen, 123. Akersloot werd vervolgens als wnd predikant
geplaatst te Malaka (bij Kon. Besluit van 17 maart 1823, Extract besluit GdME, 21/4/1823, nr 1, AA
38/4), waar hij tot 1825 stond. Van 1825 tot zijn dood in 1830 stond hij te Depok (Java). Te Kaibobo
werd hij vervangen door J.C. Vonk. Jan Caspar Vonk; 1788-1839; geboren te Amsterdam; van beroep
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Vandaar vertrokken wy naar de negerij Hatasuwa, alwaar ik terstond na myne aankomst
den schoolkinderen, en daarna, met onze beide inlandsche ouderlingen,118 de weinige
ledematen onderzocht, die zich reeds op onze aankomst hadden voorbereid, om in de
gemeente aangenomen te worden; nog denzelven avond bediende ik het H: Avondmaal,
en den doop aan de kinderen der gemeente.
Voor ons vertrek van hier nog vernemende dat de Patty, of het opperhoofd, der nabygelegen negerij Way-Samu het Christendom wilde omhelzen en zig doen dopen, baande ik
my den weg om hem te spreken, en onderhield hem over de grondwaarheden van onzen
godsdienst, die hij bekende te geloven, en in dewelke hy betuigde te willen volharden;
waarop ik hem een Malijds N: Testament overhandigde en hem aanmaande om zijne keuze
getrouw te blijven, en zich in het lezen te laten onderwijzen. Dit zelfde had ook plaats bij
eenige andere Alvoeren die dezelve negery bewonen. Den avond voor wy van Way-Samu
vertrokken, bediende ik ook nog voor deze kleine gemeente het H: Avondmaal, waarby
de Patty als aanschouwer tegenwoordig was,119 dien ik daarna met eenige kinderen der
gemeente den H: Doop toediende.
Wy vertrokken des avonds ten 10 uren vandaar, en kwamen des morgens by het aanbreken
van den dag voor de negery Kamarijan aan; nog dien zelfden morgen hielden wy schoolexamen, maar ontdekten niet veele vorderingen; des namiddags onderzogten wij de nieuwe
leden der gemeente en des avonds hield ik eene redevoering naar aanleiding van Hebr:
5 vs 7. 8. Den volgenden morgen bediende ik het H: Avondmaal, en sprak by die gelegenheid over Rom: 6 vs 8. 9. Zoo ook hield ik des avonds voor ons vertrek eene redevoering
voor de geheele negerij over Eph: www.cgfdejong.nl
2. 1. 2 met oogmerk om de leden dezer gemeente op
te wekken tot eene meerdere beoeffening van ware godzaligheid.
Den 8e November rigteden wy met zonsondergang onzen koers naar de negerij Rumakaij,
die wy echter in geenen zeer gevorderden staat bevonden, en de in 1817 afgebrande kerk
tevens nog onherbouwd;120 tot dit laatste evenwel bevonden wy dat reeds eenige benodigdheden tot den herbouw waren aangekocht; na ook hier nog het H: Avondmaal bediend te
hebben vertrokken wij den 10e November naar het Eiland Saperoua, alwaar ik in de negerij
Toehaha het avondgebed hield, en den volgenden dag in de negery Ihamahu het H:
Avondmaal bediende.
In de eerstgenoemde negerij vonden wij reeds beginselen gemaakt tot het bouwen eener
kerk, terwijl in andere negerijen het kalk branden beoeffend wordt, tot zamenstelling der
muurwerken.

118

119
120

koperslager; werd bekeerd toen hij als militair te Brielle een biduur bijwoonde; hij meldde zich vervolgens
aan als zendeling en ontving enig voorbereidend onderwijs in de bijbelse geschiedenis en theologie;
werd vervolgens voor opleiding bij S. Kam te Berkel geplaatst, EA 1818, 411-412.
Afgezien van de kerkeraad van Ambon, waar het hier kennelijk om gaat, hadden de eilanden ieder
één ouderling, die met instemming van de kerkeraad door het gouvernement was benoemd en door
de (Nederlandse) zendeling voor de gemeente bevestigd. Ze hielden namens de kerkeraad van Ambon
(die van Saparua, waar de laatste predikant in 1801 vertrokken was, leidde tot 1854 een slapend bestaan)
toezicht op de gemeenten op hun respectievelijke eilanden of ressorten, assisteerden met de
opperschoolmeester de zendeling bij de examinering van kandidaat-lidmaten en dergelijke. Meestal
vervulde een regent (raja, dorpshoofd) van het eiland deze functie. Indien de gelegenheid zich voordeed,
werd het aantal ouderlingen uitgebreid, ter wille van een efficiënte functievervulling. Sub 28 juli, Ruden,
Uittreksel Dagboek mei - sept. 1839; sub 2 dec., Ruden, Uittreksel Dagboek 1 nov. 1840 - 31 maart
1841; stukken in ARvdZ 43/3; Enklaar, Joseph Kam, 98.
Deze pati werd kort hierop om het leven gebracht, zie document 53.
Over zuidelijk Ceram tijdens de opstand van 1817, zie Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch
gezag in de Molukken in 1817”, III, hfdst. xi. Zie voetnoot 64.
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Den volgenden morgen bediende ik het H: Avondmaal te Ihamahu aan circa 200 leden
van deze beide negeryen, en des avonds van den 12 November vertrokken wy vandaar,
vooraf voor nog eene redevoering houdende over Matth. 26. Waarna de meesten ons nog
tot aan de negery Nolot begeleidden.
Ter dezen tyd hadden wy vele zieken op onze schepen, ter oorzake der overmatige warmte
en gebrek aan regen; de barometer stond in de schaduw tegen het noorden, des middags
op 89 – 90 en buiten de schaduw op 150 gr: waardoor velen, by gebrek ook aan den
nachtelyken landwind, door de koorts werden aangetast.
Middelerwijl was ik bezig myn dienstwerk in de negery Nolet te verrichten; den 13 hield
ik des avonds eene redevoering over het heilzame eener ware bekeering, tot voorbereiding
voor het avondmaal, en doopte by die gelegenheid ook nog eenige kinderen van de leden
der gemeente; den volgenden morgen bediende ik het H: Avondmaal aan omtrent 200
leden waarbij ook nog 23 nieuwe ledematen uit twee andere negeryen waren opgekomen.
Door tegenwind en hoge zee belet zynde nog dezen zelven avond van hier te vertrekken
kwamen wy echter den volgenden dag, voor de negery Elpapoetij ten anker, waar ik des
avonds nog bidstond hield; een duchtigen slagregen echter benam my het genoegen van
vele hoorders te zien opkomen tot het gebed.
Den volgenden avond hield ik weder eene redevoering over de noodzakelykheid des
geloofs en der bekeering naar Matth. 12 v.s 41. 42. Den 17e onderzochten wy de schoolkinderen dezer negerij maar bevonden dezelven zeer ten agteren in vergelyk met andere
negerijen. Waarom wy hun vermaanden meer een getrouw gebruik te maken van de
www.cgfdejong.nl
gunstige gelegenheid, hun ten goede
aangeboden. Des avonds hield ik wederom bidstond
naar Matth: 25 en des Zondags eene redevoering over Jes: 55. 1. bedienende tevens den
doop aan 35 kinderen uit de gemeente en 2 personen uit de Heidenen.
Des nachts vertrokken wy van hier en kwamen den volgenden morgen in de Baay van
Amahy, waar wy tot den 21e vertoefden, en toen des avonds met zonsondergang vertrokken naar het eiland Nusalout waar wy den volgenden morgen aankwamen. Nog dien
zelfden morgen hield ik school examen en onderzocht de nieuwe leden der gemeente.
Hier vereenigde zig ook eene menigte der naby gelegen negerijen die ik den volgenden
dag ook aldaar de bondzegelen des avondmaals toediende, en dus, te zamen omtrent 450
personen uitmaakten. Zoo ook bediende ik in de kleine negery Sila het H: Avondmaal aan
ruim 300 leden.
Vandaar vertrokken wy naar de negeryen Ouw en Ulat waar wy scholen onderzochten en
de kinderen der gemeente doopten; en vervolgens naar de negerij Siry Sorij, waar ook die
van Ouw en Ulat zamenkomen, en die ik aldaar ook den 29 November het H: Avondmaal
toediende.
Den 30e zetteden wy onze reis voort naar de negery Booij alwaar wij door den Radja
minzaam ontvangen werden en stof vonden om ons te verblyden vanwegen deszelfs
voorbeeldig godsdienstig karakter, en zijne kennis in de waarheden van den godsdienst.
Den volgenden dag hield ik school-examen, en bevond vele vorderingen door de leerlingen gemaakt, des avonds hield ik voorbereiding voor het H: Avondmaal, dat ik den
volgenden morgen de leden der gemeente toediende; en na dien avond nog eene redevoering gehouden te hebben over 1 Pet.: 2. vertrokken wij den volgenden morgen naar Porto
en Haria. Deze negeryen bevatten omtrent 1500 zielen die allen tot het Christendom
behoren, doch sedert den opstand in 1817 in eene zekere werkeloosheid en onverschillig-
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heid zoo ten aanzien hunner tydelyke als eeuwige belangen vervallen zijn.121 Des morgens
den 4e December bediende ik aldaar het H: Avondmaal aan ruim 300 personen uit deze
beide negerijen, en des avonds hield ik eene redevoering naar Joh.: 5. 25, en doopte by
die gelegenheid nog 5 personen uit de Heidenen.
Den 7e dezer by het aanbreeken van den dag vervolgden wy onze tot hiertoe om ongunstig
weder uitgestelde reis naar Harokoe, alwaar zich onderscheidene negeryen vereenigden
aan welken ik het H: Avondmaal toediende, met uitsluiting van sommigen hunner die in
vyandschap met hun opperhoofd leefden. Bij het school examen mogt ik reden vinden om
my te verblyden over de gemaakte vorderingen der kinderen; en na nog eene algemeene
redevoering gehouden te hebben, vertrokken wy den 9e dezer naar de negerij Aboro,
alwaar ook de leden der gemeente van de negery Wasoe opkwamen om de bediening des
H: Avondmaals by te wonen. De schoolkinderen alhier hebben mede zeer goede vorderingen gemaakt.
Den 15e gingen wy op reis naar Amboina en bezogten by die gelegenheid nog de negeryen
Tial en Passo,122 maar waren niet gezind hier lang te vertoeven, om dat ik gewoon ben
deze met de negerijen op het Amboinsche gebergte in de maand Februari te bezoeken.
Ook had ik nu ruim drie maanden meestal ter zee rondgezworven, en was dus zeer
verlangend nog heden avond den 16e dezer te huis te komen, dat my gelukte hoe zeer het
weder daartoe aller ongunstigst was.
Ik vond onze broederen in den besten welstand, benevens alle myne huisgenoten dat mij
hartelyk verblydde. Echter werd ik te gevoeliger getroffen by het vernemen van het
www.cgfdejong.nl
afsterven van onzen waardigen broeder
Ds van den Bylaerd op zijne terugreize van
Cheribon.123 Wy misgunnen hem het ingaan in des Heeren ruste niet, maar betreuren in
hem het verlies van een zeer nuttig lid in ons genootschap en eenen zeer yverigen arbeiders in den wyngaard des Heeren.
Tot het begin van Februarij 1822 bleef ik te Amboina en vertrok om met anderen ook de
voorgenoemde negeryen te bezoeken; ik bepaalde mij eerstelyk tot die welke in de
binnenbaai gelegen zijn; by sommigen dezer vond ik stof om mij over nalatigheid te
bedroeven, maar ook integendeel by anderen om mij hartelyk over hunne vorderingen te
verblijden, welke een en ander echter veel van hunne opperhoofden afhangt. Overigens
zette ik myne reis over het Amboinsche gebergte voort; ten hoogste moeijelyk en gevaarlijk valt het deze negerijen te naderen; (voor omtrent twee eeuwen echter, waren de
inwoners van dit eiland genoodzaakt om deze moeyelyke woonplaatsen te zoeken, ten
einde zich tegen de overmagt hunner vyanden te beveiligen.)
Den toegang die mij tot dezelve alleen te kiezen bleef was langs de steile helling van een
zeer hoog gebergte waarvan het voetpad dikwyls niet breeder is dan 6 à 7 duimen; doch
bereikte echter gelukkig de plaats waarheen myne reize bestemd was, en ik achtte myne
moeite niet onbeloond toen ik in deze negerijen over het algemeen stof vond om my te
verblyden, zoo door gemaakte vorderingen, als door de aanhoudende zucht om meerdere
kennis aan, en geloof in Jezus Christus onzen Heer, tot bevordering hunner zaligheid.
121
122
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Een verwijzing naar de opstand van 1817, zie voetnoot 64.
Paso (ook Passo, Passoh, Pas Baguala en Pas Baguwala) is de landengte waardoor de beide schiereilanden
waaruit Ambon bestaat, Leitimor en Hitu, met elkaar verbonden zijn. Hierop lag een christendorp van
dezelfde naam. In 1626 werd er een fortje gebouwd, de redoute Middelburg, dat in de negentiende
eeuw echter in vervallen staat verkeerde. Olivier, Reizen, I, 93; Van der Crab, De Moluksche Eilanden,
125.
G. van den Bijllaardt; ca. 1783-1822; 1816 Batavia; 1820-1821 te Semarang; 1821-1822 te Surabaya.
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Dat deze zucht algemeen zij onder de volken der aarde en byzonder onder die derzelven
die nog onbekend zyn met God en onzen gezegenden Verlosser, op eens mogt het zijn
spoedig de geheele aarde hulde brenge aan Hem die de weg de waarheid en het leven en
de grondslag onzer zaligheid is!

24. Ds. D. Lenting,124 praeses, namens de kerkeraad der Hervormde Gemeente te Batavia,
aan de Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en WestIndië te ’s-Gravenhage, Batavia, 4 juli 1822, met bijlage; AHC 11, bijlage 75.
[Dit stuk opent met de mededeling dat de kerkeraad van Batavia door het gouvernement
bij schrijven van 7 maart 1822 is uitgenodigd in correspondentie te treden met de Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië, gevestigd te
’s-Gravenhage.125 Vervolgens komt een overzicht van de stand van zaken in de zes kerkelijke afdelingen van de Oost-Indische Kerken. Drie afdelingen omvatten de kerken op Java
124

125

D. Lenting; 1789-1877; 1813 proponent te Haarlem; aug. 1816 benoemd tot predikant in Ned.-Indië;
1817 predikant te Semarang, nam als veldprediker deel aan de strafexpeditie die uitgezonden werd
om een opstand op Saparua te onderdrukken; 1818-1819 bezoek aan Banda (Notulen kerkeraadsvergaderingen Banda, KAB 396) en Amurang; 1822 te Batavia; 1835 repatriëring, verlof, woonachtig te Zutphen;
1838 gepensioneerd (Indisch pensioen); 1839 predikant te Zeist; 1855 ambt neergelegd, woonde vervolgens
te Voorst; Enklaar, Joseph Kam, s.v.; BLGNP, II, 305-306.
www.cgfdejong.nl
Zie de “Circulaire van de commissie
tot de zaken der Protestantsche Kerken in Neêrlandsch Oost- en
West-Indië aan de protestantsche gemeenten in Nederlandsch-Indië, ’s-Gravenhage 25 januari 1822”,
KAB 361. Volgens de notulen van de eerste vergadering van de Haagse Commissie of Indische Commissie
luidde de officiële naam: “Provisioneele Commissie tot de Zaken der Hervormde [of: Protestantsche]
Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië”. De notulen delen verder mee dat deze commissie bij
Kon. Besluit van 4 sept. 1815, nr 5 (ADHE 1637) belast was met “a. het doen van alle voorstellen,
welke zij tot welzijn der Indische Kerken noodig mogten oordeelen. b. ten welken einde de Commissie
goede Correspondentie zal houden, met de hier te lande bestaande Bijbel- en Zendeling-Genootschappen,
ter bevordering der Godsdienstige belangen van de Indische Kerken. c. het rapporteeren op alle stukken,
welke, van Gouvernementswege, in hare handen mogten worden gesteld, en d. het kosteloos afnemen
van alle Examina van proponenten voor Oost- en West-Indiën bestemd, alsmede de bevestiging der
Predikanten, die derwaarts door Ons bestemd worden”; zie ook Scheiding van Kerk en Staat in
Nederlandsch-Indië, Bijlage II. De commissie, die als leden had M. Jorissen, W.L. Krieger, J.B. Noordink,
I.J. Dermout, B. Verwey, R.P. van de Kasteele, allen predikant in Den Haag, en J.J. Metelerkamp, predikant
te Delft (Kon. Besluit van 13 okt. 1815, nr 72, ADHE 1637), had zich inmiddels beraden op het vinden
van geschikte personen die als krankbezoekers op de Nederlandse schepen konden worden geplaatst
en in overheidsdienst als onderwijzers in Ned.-Indië konden dienen (zie voetnoot 130). Vervolgens
was de commissie op basis van een synodaal besluit der NHK (1817) gerechtigd tot het examineren
en ordenen van zendelingen van het NZG. Zie ook document 20 en “Beknopt Overzigt van hetgene
door de provisioneele Commissie voor de Hervormde Kerken in Neerlands Oost- en Westindien, sedert
hare aanstelling, verrigt is”, 15/11/1820, AHC 10, bijlage 86. Sedert 1820 was de commissie niet langer
“provisioneel”. Haar taken werden uitgebreid met het behartigen van de belangen der Prot. Kerken
in de koloniën (terwijl ze werkzaam was onder toezicht van het Dept. voor de Zaken der Herv. Eredienst)
en het vertegenwoordigen van het bestuur van de Prot. Kerken in de koloniën bij de algemene synode
der Ned. Herv. Kerk, terwijl voortaan ook correspondentie werd onderhouden met theologische faculteiten,
Kon. Besluit van 7 dec. 1820, nr 113, ADHE 1637; vgl. Scheiding van Kerk en Staat in NederlandschIndië, 2-3, Bijlage I; en Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 283-288. In de officiële naam van
de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië (Indische Kerk) wordt soms het enkelvoud “kerk” gebruikt,
soms het meervoud “kerken”. Vgl. de naam: Reglement op het Bestuur der Protestantsche Kerk in
Nederlandsch-Indië met art. 5 van dat reglement. Sedert de reorganisatie van de Indische Kerk in 1933
luidde de naam van de Haagse Commissie: “Commissie tot behartiging in Nederland van de belangen
der Indische Kerk”. De leden werden sindsdien benoemd door het bestuur van de Indische Kerk te Batavia.
De nieuwe voorzitter werd ds. T.J. van Oostrom Soede te Den Haag.
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(Batavia, Semarang en Surabaya), de andere drie de kerken buiten Java, te weten die op
Sumatra, de Hervormde gemeente te Malaka, terwijl de zesde afdeling de Grote Oost
besloeg.]

Wij hebben de beschouwing van de derde Kerkelijke afdeeling, buiten Java gelegen,
namelijk die van de Moluksche Eilanden of die van de groote Oost tot het laatst bepaald,
omdat zij de belangrijkste is en haar naam voorzeker reeds tot de vergadering van Uw
Eerw. zal zijn doorgedrongen. Immers een groot gedeelte der Inlandsche bevolking aldaar
en in het bijzonder de bewoners van Amboina en omliggende Eilanden, als Haroeko,
Saparoea en Noessa-Laut belijd den Christelijken Godsdienst. Ofschoon wij wel vertrouwen dat Uw Eerw. geene overspannene gedachten koesteren van de Godsdienstige
verlichting van die volken en altijd niet ten volle gelooft de overdrevene berigten, die men
goedgevonden heeft ten opzigte van hunnen Christelijken ijver aan Europa op te dringen
(want zij vermengen nog het Christendom en deszelfs plegtigheden, met hunne oude
heidensche bijgeloovigheden. Indien zij aan zich zelven overgelaten werden, zouden zij
spoedig weder tot den heidensche Godsdienst vervallen, en zij zijn nu daarom Christen,
omdat zij onder een Christen bestuur staan, dat zich aan hunnen Godsdienst laat gelegen
liggen. Indien zij onder een dweepziek Mahomedaansch bestuur kwamen te staan, zouden
zij, vreezen wij, spoedig tot het Mahomedanendom overslaan, zoo zwak zijn zij nog in
hun geloof) zoo verdient toch deze Inlandsche Christen bevolking van Amboina en hare
omringende Eilanden de hoogste belangstelling van uwe vergadering; de boom des
www.cgfdejong.nl
Christelijken geloofs kan aldaar onder
den zegen des Allerhoogsten eens heerlijk bloeijen
en rijpe vruchten dragen. Daarenboven bevinden zich in de Moluksche Eilanden drie
aanzienlijke Hollandsche en eenige andere kleine Inlandsche Gemeenten. De drie Hollandsche Gemeenten zijn die van Amboina, Banda en Ternate en drie mindere Inlandsche
Gemeenten zijn verspreid op Groot Timor (anders genaamd Timor Koepang) en op zoo
veele andere kleine Eilanden, die in den Molukschen Archipel liggen. En de bediening
van alle deze Gemeenten, de zorg voor hunnen zedelijken welstand, het Christelijke
onderwijs der Jeugd, de vervulling der zoo gewigtige Leeraarspligten onder zulk eene
uitgebreide en verschillende bevolking op zo veel verschillende en van elkander verafgelegene plaatsen is op dit oogenblik toevertrouwd aan eenen Predikant, die oorspronkelijk
een Zendeling is en twee andere gewoone Zendelingen.126 Wij hebben over dit geheele
onderwerp uitvoerig gesproken in een advies d.d. 17 Juli 1821 – hetwelk wij aan ZEx.
den Heer Gouverneur Generaal127 hebben aangeboden op een rekwest van den Predikant
Roorda van Eijsinga, verzoekende, om ter herstel zijner gezondheid eenen togt naar de
Moluksche Eilanden te doen.128 Ten einde de uitvoerigheid en de onnoodige herhalingen
126
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Resp. J. Kam, J. Finn en J.C. Jungmichel. Finn was sedert 1821 waarnemend predikant in dienst van
de Indische Kerk en gold (ook voor het NZG) niet meer als “volwaardig” zendeling. Zie voetnoot 100.
Voor de positie van Kam, zie voetnoot 141.
G.A.G.Ph. baron van der Capellen.
De predikant S. Roorda van Eysinga; 1773-1829; 23 nov. 1818 door de HC bevestigd voor de dienst
op Java; vervolgens predikant te Batavia; heeft in de jaren 1821-1824 een dienstreis langs een aantal
Prot. gemeenten gemaakt, die hem achtereenvolgens bracht te Malaka, Makassar, de Molukken, Ternate
en Manado. Op zijn reis van Makassar naar Ambon bezocht hij eerst Wetar en Kisar in de ZuidwesterEilanden. Vanuit Ambon, waar hij van juni 1823 tot mei 1824 verbleef, maakte hij in gezelschap van
Kam een aantal reizen, onder meer naar zuidelijk Ceram. Bezoek aan Ambon en omgeving, in: Roorda
van Eysinga, Reizen, 110-186; De Staatsraad, Dir.-Gen. voor de Zaken der Hervormde Kerk, a. HC,
4/12/1822, AHC 11, bijlage 75; Enklaar, Joseph Kam, 60-61; EA 1824, 89; 1825, 205; Knappert, “Twee
Bezoekreizen in den Oostelijken Ned. Ind. Archipel”; Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 365-366.
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te vermijden, zo bieden wij Uw Eerw. een afschrift van dat ons advies aan, ten einde Uw
Eerw. daaruit mogen ontwaren, in welk een staat van Godsdienstige behoefte zich de
geheele kerkelijke afdeeling in de Moluksche Eilanden bevindt.129 Ter gedeeltelijke
aanvulling van deze behoefte, voorspellen wij ons wel van een langdurig verblijf van den
predikant Roorda van Eysinga gewenschte gevolgen, maar zijn verblijf aldaar kan ook
maar tijdelijk zijn en bij zijn vertrek vervalt men weder tot den ouden staat van zaken. Uit
deze beschrijving laat het zich inzien, hoe allerdringendst noodzakelijk de komst en het
bestendig verblijf van eenige Predikanten in de Moluksche Eilanden zijn. Indien deze
Gemeenten slechts eenigzins voorzien kunnen heeten, dan mogten op Amboina niet
minder dan twee Predikanten, namelijk een voor de Hollandsche en een voor de Inlandsche Gemeente zijn, terwijl een Predikant op Banda en een op Ternate voor de Hollandsche Gemeenten aldaar vooreerst toereikende zou zijn. In dat geval zouden de beide
Zendelingen Finn en Jungmichel, waarvan de een op Banda en de laatstgenoemde op
Ternate arbeidt, meer aam hunne bestemming kunnen voldoen, door zich te begeeven tot
heidensche en naar het licht des Evangeliums uitziende volken gelijk er zoo veelen in het
gebied der Moluksche Eilanden, vooral op de Noord-Oostkust van Celebes aanwezig zijn.
In de bovenstaande beschrijving der zes kerkelijke afdeelingen, die zich in het gebied van
Neêrlandsch-Indië bevinden en de Godsdienstige behoeften waaraan zij thans onderworpen zijn, hebben wij slechts de hoofdpunten aangeroerd, en alleen gedrukt op het gebrek
aan geoefende, brave en ijverige Predikanten: wij kunnen dus aan uwe vergadering niet
te zeer aanbeveelen, om ons zulke mannen uit te zenden, dien in den volsten zin Leeraars
www.cgfdejong.nl
kunnen en moeten zijn van het Christendom.
Kunnen er met al uw vermogen geene
mannen tot ons gezonden worden, die alle de vereischten en hoedanigheden van Godvreezende en kundige Leeraars hebben, wilt ons dan, bidden wij u, niet met dezulken belasten,
die slechts ten halve daartoe geschikt zijn, of wier levenswandel niet is ingerigt naar de
zuivere zedeleer onzes Heilands, of wier naam bevlekt is. Even gelijk een bekwaam
Veldheer de keur zijner Krijgsmagt op de belangrijkste en uiterste punten stelt, zoo
betaamt het u, o Eerwaardige mannen, aan wier zorg thans het heil en de welvaart der
Indische Kerken zij toevertrouwd, om door verstandige en ingetogene Predikanten de eer
van onzen verhevenen Godsdienst in deze veraf gelegene en zedenlooze gewesten op te
houden en niet toe te laten, dat door half geschikte voorwerpen het Christendom belasterd
en bespottelijk gemaakt wordt.

129

Zie de bijlage bij dit document.
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Wij kunnen ook niet genoeg instrueren om ons Krankbezoekers of Katechiseermeesters130
te zenden, om op zoo veele Gemeenten die herderloos zijn en blijven zullen, predicatiën
voor te leezen. Geleerd door eene treurige ondervinding, verzoeken wij Uw Eerw. de
uiterste voorzigtigheid aan te wenden in de keus van Krankbezoekers en Zendelingen
geschikt voor Indië. Kunnen ons ook van dat soort van Christelijke onderwijzing geene
uitsteekende mannen gezonden worden, dan zal het ter bevordering der goede zaak
wenschelijker zijn, dat zij in Europa blijven. Onkundige en zedenlooze predikanten,
onbekwame, opgeblazene en onbeschaafde Krankbezoekers en Zendelingen zijn voor de
Gemeenten in Indië en in het algemeen voor het Christendom in deze landen een kanker,
die diep invreet en ongeneeselijke wonden veroorzaakt.
Wij zien verlangend naar tijding uit u lieder vergadering uit. Op alle punten en vragen
waarop Uw Eerw. onze informatien begeert, zullen wij breedvoerig antwoorden, zodra
dezelve ter onzer kennis zullen gekomen zijn. Mogt intusschen dit ons voorafgaand
geschrift slechts die uitwerking hebben, dat onze korrespondentie daardoor des te spoediger aangeknoopt en des te ijveriger onderhouden wordt als mede dat eenige bekwame en
deugdzame Leeraars naar deze verlatene Gewesten afgezonden worden, dan zou daardoor
onze vurigste wensch vervuld worden.
Bijlage
J.Th. Ross,131 praeses, D. Lenting, scriba, namens de Kerkeraad van Batavia, aan zijne
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Excellentie den Heere Secretaris van Staat, Gouverneur-Generaal132 van Neêrland’s Indie,
Batavia den 17e Julij 1821.
Het heeft uwer Excellentie behaagd bij Marginaal besluit van den 7 Julij ll. J:L: in onze
handen te stellen om te dienen van consideratie en advies het request van het Lid onzer
vergadering, den Predikant S. Roorda van Eijsinga, verzoekende eenen togt naar Amboina
te mogen doen, eensdeels en voornamelijk, om gedurende een bepaald verblijf in de
Molukkos, den zo zeer verwaarloosde eeredienst in de Hollandsche Gemeenten op de
130
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De functie van krankenbezoekers was ontstaan aan het begin der zeventiende eeuw. In de grote steden
in de Republiek waren aan de predikanten ziektentroosters of krankenbezoekers toegevoegd. Ieder
had een eigen wijk, waar ze de zieken bezochten om hen bij te staan en de troost der godsdienst te brengen.
Verder stonden ze ter dood veroordeelden bij en schreven ze testamenten. Een speciale opleiding voor
hen bestond niet, ze werden door een kerkeraad aangesteld na onderzoek van hun handel en wandel
en na een examen dat vooral het lezen en zingen betrof. Een ziekentrooster was vaak ook voorlezer
en voorzanger en diende alle melodieën der psalmen te kennen, die toen gezongen werden in de berijming
van Petrus Datheen. De krankenbezoekers die naar Indië wilden gaan, moesten zich te Amsterdam
aanmelden bij de Bewindhebbers van de VOC. Waren die bereid hen aan te nemen, dan moesten ze
zich wenden tot de kerkeraad van Amsterdam, waarna ze geëxamineerd werden en eventueel toegelaten.
De bewindhebbers zonden hen pas uit nadat ze voor dat examen waren geslaagd. Van de kerkeraad
van Amsterdam kregen ze vervolgens een kerkelijke instructie. Het was hen streng verboden zich
“predikant” te noemen of zich als zodanig te gedragen, tenzij daartoe in Indië na een leertijd, een examen
en een proefpreek te zijn toegelaten. In de Midden-Molukken hadden sommige ziekentroosters de
bevoegdheid te dopen, J. Mooij, Geschiedenis der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië,
(Weltevreden: Landsdrukkerij, 1923), I, 19, 373-374.
J.Th. Ross; 1755-1824; 1779 predikant te Spanbroek en Opmeer (classis Hoorn); 1786 vertrek naar
Indië; 9/11/1788 bevestigd als predikant van de Hollandse gemeente te Batavia; 1808 Professor Honorair
in de Theologie; 1816 President van het Bataviaasch Genootschap; 1822 emeritus. De Haan, “Personalia”,
633-634.
G.A.G.Ph. baron van der Capellen.
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onderscheidene Eilanden aldaar waar te nemen, nuttige en hoogstnoodige inrigtingen daar
te stellen, het Godsdienstig onderwijs te bevorderen, in een woord, alles te doen, wat den
bloei en roem van het Christendom in die verlatene en afgelegene gewesten kan vermeerderen, anderdeels om tevens door verandering van lucht, werkkring en voorwerpen den
verzwakten staat zijner gezondheid te verbeteren en aldus, zoo God wil, gesterkt en
hersteld, tot zijne Gemeente alhier terug te komen. – – –
Maar de eerste en voornaamste drijfveer die den Heer Roorda van Eijsinga doet verlangen,
om de Moluksche Eilanden gedurende eenigen tijd te bezoeken, is, om in de onderscheidene aanzienelijke Nederlandsche Gemeenten aldaar den zo zeer verwaarloosden openbaren
eeredienst wederom eenigen luister bij te zetten, goede voor Godsdienst en Maatschappij
weldadige inrigtingen daar te stellen, het Evangelisch onderwijs te bevorderen en in het
algemeen om in zijne betrekking zoo veel nut mogelijk aldaar te stichten. En het is vooral
na overweging van dit zijn oogmerk en de gewigtige gevolgen welke wij uit deszelfs
volvoering kunnen verwachten, dat wij vrijheid meenen te hebben uwer Excellentie ten
vollen te mogen adviseren, om aan zijn verlangen te voldoen. Immers hoe edel is deze
zijne bedoeling en welk een ruim veld wordt tot derzelver bereiking voor den waardigen
en deskundigen Leeraar in die verlatene Gemeenten geopend, Gemeenten, wier geestelijke
belangen geheel aan de gebrekkige zorg van Zendelingen toevertrouwd zijn, en die echter
meer dan anderen verdienen met een opgeklaard Godsdienstig onderwijs begunstigd te
worden, Gemeenten waar de losbandigheid haren verderfelijken invloed minder dan op
Java verspreid heeft, omdat zij aan mindere verleiding blootgesteld zijn, vooral doordien
www.cgfdejong.nl
de Inlandsche bevolking aldaar ingetogener
leeft, Gemeenten eindelijk, waar meer
stemming tot Godsdienst en goede zeden dan ergens op Java gevonden wordt, omdat
trotschheid, gouddorst en onmatige eerzucht, die vruchtbare moeders van ongodsdienstigheid en zedeloosheid, daar hare prikkelende kracht missen.
Amboina, de hoofdplaats der Moluksche Eilanden, heeft eene vrij talrijke Nederduitsche
Gemeente. Deszelfs geheele inlandsche bevolking gelijk ook der Eilanden die het omringen, als Haroeko, Honimoä,133 Noessa-Laut, Manipa, de Zuidkust van Ceram134 belijdt
133
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Roorda van Eysinga deelt mee dat Honimoa de oude naam was van het eiland Saparua, terwijl Saparua
ooit de naam was van een nederzetting op de noordoostkust van dat eiland, Roorda van Eysinga, Reizen,
110. Ook Valentijn gebruikte Honimoa. Honimoa was ook een landschap op de zuidoostelijke arm
van het eiland Saparua. Vgl. Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken
in 1817”, I, 475.
Het gedeelte van Ceram, dat zich uitstrekte zuidoostelijk van de lijn tussen Tobo aan de zuidkust en
Waru aan de noordoostkust, alsmede de Ceramlaut- en Goram-archipels, d.w.z. het voormalige leengebied
van Tidore, behoorden sedert 1824 bestuurlijk tot de residentie Banda. Het gedeelte van Ceram westelijk
van deze lijn behoorde tot de residentie Ambon. Met de klok meegaande: onder Saparua vielen de negorijen
vanaf Tobo tot en met de Baai van Elpaputih, onder Haruku de negorijen vanaf de Baai van Elpaputih
tot en met Kaibobo, onder Hila aansluitend hieraan de negorijen aan de westkust tot aan Nuniali aan
de noordkust, en onder Wahai, een garnizoensplaats op noordelijk Ceram, vielen de negorijen tussen
Nuniali en Waru. Zie art. 3 van het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op
Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824); vgl. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1824, nr
21a (29 april 1824); Bosscher, “Bijdrage”, 34. Bestuursambtenaren van Banda bleven oostelijk Ceram
bezoeken; dit waren zowel inheemse hoofden die met de “zielsbeschrijving” der bevolking waren belast,
als Europese (zie bijv. “Aanteekeningen wegens eene reize van den Resident van Banda H.D.A. van
der Goes, naar oostelijk Ceram, de Ceramlaut en Goram eilanden in de maand Mei 1864”, AA 1600).
Het gebied viel echter de facto onder het toezicht en de jurisdictie van Ambon. Beslechting van geschillen
en afdoening van andere bestuursaangelegenheden werden aanvankelijk opgedragen aan voor de
gelegenheid aangestelde ambtenaren. Later werd een aan de gouverneur der Molukken toegevoegde
assistent-resident met deze taken belast. Zo’n regeling bestond ook voor de Zuidooster- en ZuidwesterEilanden. GdME, “Politiek verslag van de Residentie Amboina over het Jaar 1858, zoomede van de
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op eenige weinige Mahomedaansche negerijen na, den Christelijken Godsdienst en wordt
bediend in de Maleische taal. Voor alle deze Gemeenten waren eertijds op Amboina drie
of vier Leeraars,135 die bij beurten voor den middag, na den middag en in de week in beide
talen op de hoofdplaats predikten en ook in hunne orde eens of tweemaal des jaar de
nabijliggende Inlandsche Gemeenten op de Eilanden bezochten. Door dezen overvloed
van Predikanten aldaar behoefde de openbare Godsdienstoefening in beide Gemeenten
op de Hoofdplaats nimmer stil te staan, en de overige, van de hoofdplaats verwijderde
Gemeenten werden ook niet verzuimd. Amboina werd in dien tijd beschouwd als de
Hooge school voor de Maleische taal, en mannen gelijk van der Vorm,136 Valentijn137 en
naderhand Zomerdijk138 hebben daar voornamelijk dien trap van kennis in de taal en
letterkunde der Maleijers bereikt, waardoor hunne namen beroemd geworden zijn. Ook
uit een staatkundig oogpunt beschouwd, was dit aantal van Predikanten, die beide
Gemeenten bedienden, voor ons voordeelig; de band van genegenheid en trouw tusschen
de Europesche en Inlandsche bevolking werd daardoor naauwer toegehaald, en de
Ambonezen bleven gaarne onderworpen aan dat Gouvernement, hetwelk hun zoo vele
Godsdienstige voorregten verzekerde. Maar dit aantal van Leeraren aldaar is allengskens
afgenomen. Op het einde der voorgaande en in het begin der tegenswoordige eeuw was
er slechts een Predikant, en zelfs verliep er tusschen beiden eene reeks van Jaren, dat er
geen Leeraar was. In dien staat van herderloosheid bevond zich Amboina, toen de Heer
J: Kam aldaar in den Jare 1815 als Predikant aankwam, die er ook tot dusverre gearbeid
heeft. Hij is een man, bezield met den besten Geest en den onvermoeidsten ijver voor de
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zaak van den Godsdienst en van het
zuiverste en onbesprokendste levensgedrag. Des
Zondags voor den middag predikt hij in de Nederduitsche en na den middag in de Maleische taal; des avonds heeft hij daarenboven eene oefening in eene Kapel, welke hij ten
dienste der Maleische Gemeente uit zijn eigen beurs heeft laten stichten.139 Daar verloopen
ook weinige dagen in de week, dat hij niet ten zijne huize of in die Kapel de eene of
andere Godsdienstige bijeenkomst houdt, en om aan het gapend gebrek aan onderwijsboekjes en Godsdienstige werkjes in de Maleische taal te voldoen, heeft hij op eigen
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Zuid Ooster- & Zuid-Wester eilanden en Nieuw Guinea”, 28/2/1859, AA 1527. Tot de residentie Ambon
behoorden de eilanden Ambon, westelijk Ceram, Buru, Haruku, Saparua, Nusalaut, Ambelau, Manipa,
Kelang, Boano en de daaromheen gelegen kleinere eilanden. Zie art. 2 van genoemd Reglement op
het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824).
Een overzicht tot aan 1722 van de predikanten te Ambon gestaan hebben, geeft Valentijn, Oud en Nieuw
Oost-Indiën, III/III, hfdst. v, 140-141.
Petrus van der Vorm; 1664-1731; 1688 naar Ned.-Indië, predikant te Saparua; 1693 te Ambon; 1698
te Batavia. Van der Vorm voltooide de hoog-Maleise bijbelvertaling van Melchior Leijdecker, nadat
deze in 1701 overleden was. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, I, 173.
François Valentijn; 1666-1727; tot 1684 studie theol. en wijsbegeerte te Utrecht en Leiden; 1686-1695
predikant te Ambon, Banda Neira, Lontor en Pulau Ai; 1695-1705 predikant te Dordrecht; 1706
veldprediker op Java; 1707 opnieuw predikant te Ambon; 1713 gerepatr.; 1715 predikant te Dordrecht.
Auteur van een geschiedenis van het VOC-imperium, Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een
naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewestenen, etc.. 5 Dln;
Dordrecht-Amsterdam, 1724-1726, en een laag- of Ambons-Maleise bijbelvertaling. Deze werd echter
nooit uitgegeven.
Adriaan Zomerdijk (zie Deel II, Bijlage II) was de auteur van een belangrijk woordenboek der Maleise
taal, dat in 1824 werd uitgegeven.
Die kapel stond op het erf van het huis van Kam aan de Burgstraat te Ambon, dat hij in 1816 gekocht
had. Hier bevonden zich ook een logeerhuis voor zendelingen met hun gezinnen en een drukkerij die
Kam eveneens had laten bouwen. Enklaar, Joseph Kam, 45. Ambon-stad had twee christelijke kerken,
enkele moskeeën, een Chinese en een Bengalese tempel,
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kosten een drukpers uit Europa ontboden, waarop hij onder zijn opzicht onophoudelijk
laat arbeiden. Hij verzuimt daarenboven niet om éénmaal jaarlijks de Gemeenten op de
nabij gelegen Eilanden te bezoeken, en om de twee Jaren doet hij de tour naar Banda,
Ternate en Manado, somtijds ook naar de Sangersche Eilanden,140 welke laatste togt altijd
met groot levensgevaar gepaard gaat, maar gedurende al die reizen staat dan ook op
Amboina de openbare Godsdienstoefening in de Nederduitsche Gemeente geheel stil en
wordt in de Maleische Gemeente door eenen voorlezer waargenomen. Maar om zoo vele
en zoo gewigtige werkzaamheden in derzelver geheele uitgebreidheid en naar eisch te
vervullen, zoude men in dit land bijna bovenmenschelijke ligchaamskrachten en zeldzame
Geestvermogens moeten bezitten, en eene geregelde opleiding en vorming voor de gewijde
bediening ontbreekt juist den waardigen man. Eerst in gevorderder leeftijd neiging
gevoelende, om Zendeling te worden, heeft hij zich niet die kennis en talenten kunnen
verwerven, die in eene beschaafde Maatschappij den Leeraar des Christendoms met vrucht
doen arbeiden; om die reden, daar men over het algemeen meer ziet op uitmuntendheid
van verstand dan op voortreffelijkheid van hart, geniet hij ook bij de Europesche inwoners
aldaar niet die achting, die hij waardig is, schoon hij door de Inlandsche bevolking ten
hoogsten geëerd en met geestdrift geliefd wordt. Daarom worden ook de openbare
Godsdienstoefeningen in de Hollandsche taal slechts door weinigen bezocht, terwijl het
Kerkgebouw den toevloed der Maleische Gemeente bijna niet bevatten kan. Hieruit blijkt,
van hoe veel belang onder zulke omstandigheden de komst van een verlicht en kundig
Leeraar, de komst van den Predikant Roorda van Eijsinga aldaar zijn zou. De bediening
van den openbaren eeredienst in dewww.cgfdejong.nl
Nederduitsche taal zoude hij dadelijk na zijne aankomst geheel op zich moeten neemen en hij kon daaraan den voormaligen luister en
waarde terugschenken in afwachting dat een der thans op Java gevestigde of nog uit te
komen Leeraren door Uwe Excellentie als vast Predikant voor Amboina benoemd werd,
terwijl de dienst in de Maleische Gemeente op de hoofdplaats en het bezoeken der
naburige Eilanden geheel voor rekening van de Heer Kam moest blijven.141 Over de
voortbrengselen der drukpers zoude de Heer Roorda van Eijsinga het toezicht moeten
houden en zorg dragen, dat niet duistere onderwijs-boekjes of dweepachtige opstellen van
vorigen tijd daarop herdrukt, maar dat verstaanbare, nuttige, verstand ophelderende en
zedekunde ademende werkjes en leerboekjes, zoo wel in de Nederduitsche als Maleische
taal vervaardigd en gedrukt worden. Hij zoude een naauwkeurig onderzoek moeten doen
naar den toestand des Kerkeraads te Amboina, van ingeslopene misbruiken zoude hij
denzelven moeten zuiveren, en zoo veel mogelijk trachten interigten naar de bepalingen,
welke in het Algemeen Kerkelijk Reglement vastgesteld zijn.142 De staat der Fondsen, zoo
wel van Arm- als van Kerk-kassa aldaar zoude zijne aandacht niet mogen ontglippen, maar
140
141
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Tahulandang, Siau en Sangir (of: Sangihe), ten noorden van Celebes.
De positie van Kam was niet voor iedereen even duidelijk. Enklaar ziet hem als predikant, omdat hij
door een Nederlandse predikant in het ambt was bevestigd (op 21 nov. 1813 in de Nederlandse kerk
te Londen), Enklaar, Joseph Kam, 16. Volgens Luijke (sub 19 maart 1827, “Dagboeken van W. Luijke”,
[fol. 37], ARvdZ 18/34) ontleende Kam daaraan slechts het recht de sacramenten te bedienen. Dat
Kam inderdaad slechts zendeling was, belast met de tijdelijke waarneming van het predikantschap
te Ambon, blijkt wel uit de bepaling dat zodra een academisch gevormd predikant zou arriveren, Kam
zich aan het Maleise deel der gemeente zou wijden, de ander aan het Europese deel. Dat was een constructie
die in Indië wel vaker voorkwam. Kam hield zijn “intrede” in de Grote Kerk te Ambon op 5 maart
1815 en 26 maart bediende hij er het avondmaal. Dat gebeurde voor het eerst in 13 jaar. Enklaar, Joseph
Kam, 40.
Het Algemeen Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk van 7 jan. 1816, zie hiervoor Rasker,
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, 26-27.
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hij zou moeten nagaan, op welke wijs men daarvan gebruik maakt, onder welk beheer zij
staan, en gedurende zijn verblijf aldaar zoude hij op de uitgifte dier penningen het oog
moeten houden. In het bijzonder zoude hij moeten naspooren, welke beleeningen door
het voormalig Hollandsch Gouvernement uit die Fondsen opgenomen zijn en de belangen
dier kassen bevorderen door het Koninklijk besluit van den 4. Nov: 1820 en de advertentie
der Hooge regering dezer landen van den 29e Junij ll op dezelve toe te passen. Hij zoude
met den Gouverneur der Molukkos kunnen raadplegen, of het niet goed en voordeelig zou
zijn de Inlandsche schoolmeesters op de onderscheidene negerijen op Amboina en
nabijliggende Eilanden (welker benoeming thans staat aan den Hoofd-administrateur
Morees143 in de eerste, en aan den Predikant Kam in de tweede plaats, naar eene in 1817
bepaalde, maar van de oude gewoonte geheel afwijkende schikking144) onder hem en de
Heer Kam gezamenlijk te stellen, waar zij als derde Lid den opperschoolmeester van
Amboina zouden kunnen voegen. Over de vijf Zendelingen, waarmede het Genootschap
van Rotterdam deze landen onlangs weder heeft belast en die door Uwe Excellentie naar
de Molukkos gezonden zijn,145 als de geschiktste plaats, waar zij nog van eenig, schoon
zeer weinig nut zullen kunnen zijn, zal de Heer Roorda van Eijsinga het opzigt moeten
houden, en zorgen, dat zij spoedig en geregeld gevormd worden voor hunne eigenlijke
bestemming en daarvan niet afwijken door de waarneming van eenig ander, hun oneigen
werk. Hij zal hun ook in overeenstemming met den Heer Kam en onder goedkeuring van
den Gouverneur der Molukkos de plaats aanwijzen, waar zij in den vervolge arbeiden
zullen en tevens op de plaats zelve onderzoeken of diergelijke uitzendingen van onkundige
www.cgfdejong.nl
en ruwe personen, gelijk wij onlangs
hier ontmoet hebben, wel voordeelig zijn voor de
zaak van den Godsdienst onder de heidenen in de Molukkos, gelijk zij een bezwaar zijn
voor de Schatkist dezer landen. In zijne betrekking als Schoolopziener146 zoude de Heer
Roorda van Eijsinga ook de hand kunnen houden aan de inrigtingen van Gouvernementsscholen, welke de directeur tot de zaken van Landbouw, kunsten en wetenschappen op
143
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145

146

J.H.J. Moorrees; geb. 1 april 1783 te Oyen, overleden te Ambon 4 sept. 1838; 1809 boekhouder, auditeurmilitair, president van de Weeskamer en fiscaal te Ambon; ca. 1816 vice-president Raad van Justitie
te Ambon; 1817 fiscaal; 1819 hoofdadministrateur en schoolopziener; 1822 tijd. wnd civiel bestuurder
na de dood van gouverneur Tielenius Kruithoff; 1825-1828 lid van het Kollegie van Toevoorzigt over
het Schoolwezen in de Moluksche eilanden; 1824 vice-president Ambons Bijbelgenootschap; 1825
president van de Raad van Justitie te Ambon; 1825 tijd. wnd gouverneur wegens absentie van gouverneur
Merkus; 1828 tijd. wnd gouverneur wegens vertrek van Merkus; 1829 belast met het beheer der pakhuizen
te Ambon; 1830-1834 resident van Ternate; vgl. Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch
gezag in de Molukken in 1817”, I, 370, 390.
Een verwijzing naar Van Middelkoop, die van oordeel was dat het onderwijs in organisatorisch opzicht
niets met de kerk te maken had (welke opvatting een der belangrijkste oorzaken was van de opstand
van 1817). Kam verzocht na de overgave van het bestuur door de Engelsen (maart 1817) dat de supervisie
over de scholen en schoolmeesters aan hem zou worden gegeven, doch Van Middelkoop handhaafde
superintendent Jabez Carey voor enige tijd. Kam mocht zich niet direct met de scholen inlaten, al werd
hij wel benoemd tot lid van het college van schoolopzieners. Doch na het vertrek van Middelkoop c.s.
was Kam de enige met gezag beklede inspecteur der scholen, Enklaar, Joseph Kam, 112. De “oude
gewoonte” hield in dat, conform het christelijke karakter der Ambonse maatschappij, de predikanten
van Ambon en Saparua belast waren met het toezicht op meesters en scholen. Van der Kemp, “Van
den Ambonschen zendeling J. Carey, 1814-1817”, 228.
Bedoeld zijn (waarschijnlijk) J.F. Bormeister (1822-1825 Buru), J. Akersloot (1822-1823 Ceram),
J. Starink (1822-1825 Ceram), L. Lammers (1822-1824 Kema/Airmadidi (Min.)) en D. Müller (1822-1826
Manado (Min.)).
Met de waarneming door Roorda van Eysinga van de functie van schoolopziener verving deze de
hoofdadministrateur Moorrees (voor hem zie voetnoten 143 en 144). In 1825 werd met de benoeming
van vijf bezoldigde schoolopzieners de inspectie der scholen definitief geregeld, document 35.

Document 25

97

Amboina waarschijnlijk reeds zal daargesteld hebben, en van alle zijne ondervindingen,
nasporingen en handelingen zal hij bij zijne terugkomst op deze hoofdplaats een getrouw
en uitvoerig verslag aan het Gouvernement moeten overleggen.
Maar de Heer Roorda van Eijsinga eens op Amboina aangekomen zijnde, en zijne
gezondheid dáár, zoo God wil, werkelijk hersteld ziende, zal, na vervulling zijner werkzaamheden aldaar, zijne togt niet slechts tot dat eiland moeten bepalen, maar ook verpligt
zijn, de overige Nederduitsche Gemeenten in de Molukkos, namelijk Banda en Ternate
te bezoeken. Beide die Eilanden zijn insgelijks eene lange reeks van Jaren van geordende
en wettiglijk beroepen Leeraren verstoken geweest. Slechts nu en dan werden zij voor
eenige weken door den overkomende Predikant van Amboina bezocht en dan stond de
openbare gemeenschappelijke Godsvereering weder eenen geruimen tijd, dikwerf Jaren
lang stil; en hoe veel nadeel dit gedaan heeft aam de Godsdienstige verlichting en aan de
goede Zeden in die Gemeenten, zal elk onpartijdig beoordeelaar ligtelijk kunnen bezeffen.
Door het Gouvernement is echter sedert het Jaar 1819 op Ternate de Zendeling Jungmichel en sedert 1820 op Banda de Zendeling Finn geplaatst. Beiden schoon afwijkende
van hunne oorspronkelijke bestemming, doen evenwel in den werkkring waarin zij zich
thans door een volslagen gebrek aan Predikanten bevinden, hun best, maar kunnen echter
door hunne onvolledige opleiding en ontoereikende kundigheden de eer van onzen
Godsdienst in die Gemeenten niet ophouden. Eene spoedige en krachtdadige voorziening
wordt daaromtrent vereischt, en van het uiterste gewigt zoude daartoe de komst van de
Heer Roorda van Eijsinga op die Eilanden zijn. Dezelfde werkzaamheden, verrigtingen
www.cgfdejong.nl
en onderzoekingen die hem te Amboina
bezig hielden, zouden ook daar voor een gedeelte
zijne vepligtingen uitmaken en een wijdloopig en naauwkeurig verslag van zijne ondervindingen aldaar zoude hij naderhand aan Uwe Excellentie moeten aanbieden.
Het belang der zaak heeft ons genoopt de bovenstaande aanmerkingen te maken, maar
wij zouden vreezen, Uwe Excellentie te vermoeijen, indien wij hierover breeder wilden
uitweiden. Op grond van het aangehaalde, nemen wij de vrijheid Uwe Excellentie te
adviseren om den Predikant Roorda van Eijsinga te vergunnen, eenen togt naar de
Moluksche Eilanden te ondernemen en hem toe te rusten met genoegzame volmagt, om
overal in de Gemeenten aldaar den openbaren eeredienst en de kerkelijke plegtigheden
waar te nemen, in overeenstemming met den Gouverneur der Molukkos, en onder nadere
approbatie van Uwe Excellentie nuttige inrigtingen aldaar tot stand te brengen, het
Godsdienstig en School-onderwijs te bevorderen, uit te komen Godsdienstige werkjes en
leerboeken aldaar te beoordeelen, den Zendelingen, in overeenkomst met den Heer Kam
en met goedkeuring van den Gouverneur der Molukkos, hunnen werkkring en standplaatsen aan te wijzen, in een woord alles te doen, wat den bloei van den verhevensten en voor
de rust en welvaart der maatschappij weldadigsten Godsdienst kan verhoogen, terwijl wij
Uwe Excellentie tevens ootmoedig verzoeken, den Predikant van den Bijllaardt die zich
nog niet op zijne terugreis naar Batavia, maar op den 11e dezer nog in de Kadoe bevond,
te doen aanschrijven, zich zoo spoedig mogelijk naar de hoofdplaats te begeeven, ten
einde zijne werkzaamheden als Predikant en Schoolopziener147 in deze Gemeente, in plaats
van den Heer Roorda van Eijsinga te vervullen.

147

Zie ook document 35.
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25. Instructie van het NZG148 te Rotterdam voor de zendelingen Jan Casper Vonk, Johann
Jacob Bär en Peter Knecht, Rotterdam, 7 oktober 1822; ARvdZ 18/5.
Op 4 november 1822 werden deze drie zendelingen afgevaardigd. Slechts twee van hen bereikten de Molukken, Knecht overleed kort na aankomst op Java.149 Vonk werd in 1824 op Ceram
geplaatst, Bär vestigde zich in 1825 op Kisar, een der Zuidwester-Eilanden.

Art. 1
De bovengenoemde Broeders door het Nederlandsch Zendeling Genootschap tot deszelfs
Zendelingen aangenomen en tot dat werk ten koste van het Genootschap opgekweekt
zijnde,150 hebben zich door handteekening verbonden om niet alleen volgens het Declaratoir door medewerkende leden te tekenen, maar ook volgens een bijzonder Declaratoir
van de Zendelingen af te vorderen, in gevolge besluit van 7 april 1800 (Zie berigt van den
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De instructies uit de beginjaren van het NZG waren alle met de hand geschreven. Na verloop van tijd
evenwel werden gedrukte formulieren in gebruik genomen. Deze bevatten alleen Art. 1, waarbij het
laatste lid (6) tot de eerste alinea was bekort. Tevens werden aanvullende instructies gegeven, die aan
de bijzondere omstandigheden van de betrokken zendeling waren aangepast. Zie bijv. de instructie
van het NZG aan L. Tobi, 21/7/1858, ARvdZ 24/1/B. Vgl. “Plan, betreffende de vereischten in iemand,
die als Zendeling onder de Heidenen bij het Nederlandsch Zendeling-Genootschap wenscht gebruikt
te worden, voorgedragen en aangenomen in de Buitengewone Vergadering van 20 Julij 1819, eerste
Zitting, § 10”, zie document XV, in “Stukken, nagelaten door Samuel Kam te Berkel etc.”, ARvdZ
47/8.
P. Knecht; 1792 [?]-1823; 1823 te Batavia, alwaar overleden.
In sommige andere instructies werd op deze plaats soms vermeld waar de betrokken zendelingen hun
opleiding genoten hadden. Bijvoorbeeld in die van Daniel Müller, Johann Friedrich Bormeister, Johannes
Akersloot, Lammert Lammers (“Lammersen” volgens eigen handtekening) en Jan Starink (gedat. 11
juli 1820), en in die van A.F. La Croix (of: Lacroix; 1799-1857) en J. Kindlinger (1791-1829) (ongedat.),
beide in ARvdZ 18/5, staat vermeld dat ze hun opleiding ontvangen hadden in het instituut dat van
1816 tot 1821 te Berkel bij Rotterdam bestaan had en onder leiding had gestaan van de plaatselijke
predikant, de broer van Joseph Kam, Samuel Kam (20 jan. 1768 gedoopt te ’s-Hertogenbosch; 1795
predikant te Woudenberg; 1798 te Berkel; 1828 overleden). Dat is ook het geval met de instructie van
G.J. Hellendoorn, H.N. Buttenaar, J. Finn, J.C. Jungmichel en R. Le Bruijn (1 juni 1818), zie document
XI in “Stukken, nagelaten door Samuel Kam te Berkel etc.”, ARvdZ 47/8. Zie hierover en over de andere
opleidingen van het NZG ook: Kruyf, Geschiedenis, 82-95; Hiebink, Het Zendelinghuis, 16-21; Enklaar,
Joseph Kam, 5; en het “Reglement voor het Instituut der Kweekelingen van het Nederl. ZendelingGenootschap te Berkel”, s.a. (meerdere versies), ARvdZ, 47/8, en EA 1818, 433-452. De zendelingen
die te Berkel (1816-1821) hun opleiding hebben ontvangen, waren S. Albrecht (overl. 1817), G.J.
Hellendoorn, H.N. Buttenaar, J. Finn, J.C. Jungmichel, R. Le Bruijn, L. Lammers, M.S. Haen (ontslagen
in 1817), D. Muller, J.F. Bormeister, J. Starink, J. Akersloot, H. Abkenius, J.C. Vonk, J.J. Bär sr, P.
Knecht, J. Kindlinger, A.F. la Croix, J.C. Winckler, J.L. Snon, F.A. Wix.
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aard van het Nederlandsch Zendeling Genootschap pag. 11151) te zullen handelen, behelzende:
1. Eene verklaring van genegen te zijn, om overeenkomstig het oogmerk des Genootschaps
te arbeiden, tot uitbreiding van het ware Christendom, zooals dat gelegen is in het geloof
des harten, in den Heer Jezus Christus, als den Goddelijken Verlosser, die voor ons en
in onze plaats onze zonden gedragen heeft op het hout, en in eene daaruit voortvloeijende
dankbare liefde jegens God en elkander, naar de voorschriften van het Euangelie.
2. Geene andere zaken als Zendeling te zullen behandelen dan die tot het genoemde
oogmerk betrekking hebben.
3. Niets te zullen ondernemen, hetgeen tegen de Orde in Kerk of Staat zoude aanloopen.
4. Geregeld Journalen, ten minsten twee maal ’s Jaars, aan het Genootschap te zenden.
5. Genegen te zijn, naar de Instructie die men hun zoude medegeven, te arbeiden, en allen
raad en voorschriften des Genootschaps, gegrond op waarheid en billijkheid, te zullen aannemen en opvolgen.
6. Zich te verbinden tot teruggave der penningen, voor hen uitgeschoten, in gevalle zij
aan het Genootschap en deszelfs Directie, zich mogten onttrekken, om een ander Genootschap te dienen, of in hun Zendelingwerk voort te gaan, buiten weten of toestemming van
het Genootschap.
Na deze onderteekende verklaring, zijn genoemde Broeders door de Commissie tot de
kerkelijke zaken in Neêrlandsch Indien, welke Zijne Majesteit daartoe benoemd heeft,
met overleg van deze Verklaring, en bewijzen van hun Lidmaatschap der Hervormde
Kerk, op verzoek en aangave van ons Genootschap ingevolge besluit van de Algemene
www.cgfdejong.nl
Synode der Nederlandsche Hervormde
Kerk van 1817152 behoorlijk geëxamineerd, en
151

152

De volledige tekst luidt als volgt: “Declaratoir van Verbintenis der Zendelingen B. Tromp en A.A.
van der Lingen. Wij ondergeschreeven Bastiaan Tromp en Aart Anthonij van der Lingen, als medewerkende
Leeden en Zendelingen van het Nederlandsch Zendeling Genootschap opgericht te Rotterdam den 19
December 1797, verklaren genegen te zijn om ieder in onzen kring, en naar ons vermogen het onze
toe te brengen, tot bereiking van het Oogmerk van dit Genootschap, om te arbeiden tot de uitbreiding
van het waare Christendom, zoals dat geleegen is in het geloof des Harten in den Heere Jezus Christus
als den Goddelijken verlosser, die voor ons, en in onze plaats, onze Zonden gedragen heeft, in zijn
Lichaam op het hout, en in eene daar uit voortvloeijende dankbaare liefde jegens God en elkanderen,
naar de Voorschriften van het Euangelie, en wel bijzonder onder de Heidenen in de binnelanden van
Africa; terwijl wij ons teffens verbinden geene andere zaken in Onze Werkzaamheden als Zendelingen
te zullen behandelen, dan alleen die tot het genoemde Oogmerk betrekkelijk zijn, en niets te zullen
ondernemen hetgeen tegen de Orde in Kerk of Staat zoude aanlopen. Verklarende wijders wij beide
ondergeteekende, ons ook te Verbinden, een geregelde Journaal van Onze handelingen te zullen houden,
en van tijd tot tijd, ten minste tweemaal per Jaar, Copij van dit ons Journaal ook aan het Nederlandsch
Zendeling Genootschap te zullen toezenden.” Deze verklaring is gedateerd Rotterdam, 7 April 1800,
en ondertekend door Bastiaan Tromp en A.A. van der Lingen. Hierop volgt de volgende verklaring:
“Ik, ondergeschreeven als Voorzitter der Directie van het Nederlandsch Zendeling Genootschap, Verklaar
uit Naam der Directie, dat wij van onze zijde, wegens het onderhoud of bezorging van het benodigde
voor deze twee broeders Zendelingen met de Broederen in Engeland nader zullen overleggen en besluiten”.
Deze verklaring is ook gedateerd Rotterdam, 7 April 1800, en ondertekend door Thomas Hoog. (De
predikant Hoog was een NZG-directeur te Rotterdam). NZG Rapportenboek, 11, ARvdZ 30, 1A; vgl.
EA, 1800, 122-123.
Dat synodebesluit is gedateerd 17 juli 1817 en luidt als volgt: “– – – Geresolveerd de Provisioneele
Commissie tot de Zaken der Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost- en West-Indien te magtigen, om,
wanneer zich Zendelingen, welke Leden zijn der Hervormde Kerk, gemunieerd met behoorlijke Kerkelijke
Attestatien, aanbevolen door het Nederlandsche Zendeling-Genootschap, zich mogten aanbieden om
geëxamineerd en geregtigd te worden tot het bedienen van den Doop en het Avondmaal in Gemeenten
op te rigten of nieuwelijk opgerigt, uit de Heidenen, en daarin alleen, deze Menschen, nadat zij bewezen
zullen hebben de verklaring, welke het Zendeling-Genootschap van deszelfs Zendelingen afvordert,
gedaan te hebben, in hun goed en Christelijk voornemen en onderneming behulpzaam te zijn – – –.

100

Document 25

plegtig geordend alleen als Zendeling leeraars in Gemeenten opgerigt of nog op te rigten
uit de Heidenen, in Neêrlandsch Indien, zonder echter in eene gevestigde Christen
gemeente, in de Koloniën, of in het Vaderland als Leeraars te mogen werkzaam zijn,
indien zij alvorens niet naar de bepaling van Art. 21 van het Reglement op het Examen,153
strikt geëxamineerd zijn. Zijnde deze Ordening geschied in ’s Gravenhage den 7o October
1822.154
Ingevolge hiervan, verklaart het Genootschap, bovengemelde broeders te erkennen en af
te zenden als deszelfs Zendelingen, naar de Moluksche Eilanden, om aldaar onder de
Heidenen te arbeiden, in den geest des Genootschaps, ten einde aldaar de leer van Jezus
en Zijne Apostelen, overeenkomstig het Oude en Nieuwe Testament, als den Regel van
geloof en wandel, hoofdzakelijk begrepen in de 12 Artikelen des algemeenen Christelijken
geloofs, bekend te maken, te verbreiden en het ware Christendom zonder inmenging van
menschelijke begrippen, onder de arme Heidenen te bevorderen, en aldaar, onder den
zegen des Heeren, eene Gemeente of Gemeenten te verzamelen, welke met ons den
eenigen waarachtigen God, en den eenigen Zaligmaker Jezus Christus gelooven, belijden
en vereeren.
Art. 2
Het Nederlandsch Zendeling Genootschap verbindt zich, aan genoemde Zendeling leeraars
tot de Heidenen allen noodigen raad, ondersteuning, hulp, handhaving en verzorging van
de noodzakelijke, tijdelijke behoeften, onder bepaling in Art. 19 & 20 voorkomende, te
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zullen doen toekomen, zoolang genoemde
Broeders in hunne betrekking als Zendelingen
van ons Genootschap volharden en aan den inhoud dezer Instructie en bovengemeld
Declaratoir blijven voldoen.
Art. 3
Voornoemde Broeders begeven zich te scheep, allereerst naar het eiland Java, en wel naar
de hoofdstad Batavia, om van daar naar de plaatsen hunner bestemming te vertrekken.
Art. 4
Op het schip of de schepen, waarmede deze Broeders vertrekken, zullen zij zich niet alleen
omzichtig, maar ook voorbeeldig en stichtelijk gedragen, ten einde aan niemand der medeschepelingen eenigen aanstoot te geven, en aldaar zooveel mogelijk zoeken nuttig te zijn,
en daartoe verzocht zijnde den Godsdienst voor de schepelingen, bijzonder op den dag
des Heeren, waarnemen. De Broeders zullen op het schip een Journaal van het merkwaardige dat hun op die reis ontmoet, houden, en daarvan bij de eerste gelegenheid een Extract
zenden aan het Genootschap.
Art. 5

153
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Doch zullen zoodanige, voor de Heiden Gemeenten alleen geordenden, naderhand, noch in het Vaderland
noch in de Kolonien als gewone Herders en Leeraars beroepen kunnen worden” zonder reglementair
geëxamineerd te zijn. EA 1817, 328-329.
Zie voetnoot 101.
Bij die gelegenheid werden onderzocht en geordend J.C. Vonk, J.J. Bär sr, P. Knecht, J.C.F. Winckler
(geb. 1799) en J.L. Irion (geb. 1793), EA 1822, 762-763; Kruyf, Geschiedenis, 233, 236.
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Te Batavia aangekomen zijnde, vervoegen zich de Broederen terstond bij de Directeuren
van het medewerkende Hulp Zendeling Genootschap155 aldaar, geven den aanbevelingsbrief van het Nederlandsch Genootschap aan dezelve af, en verzoeken hulp en aanwijzing
voor een goed Verblijf.
Vervolgens begeven zij zich ten tijde en wijze, welke de Directeuren van het Bataviasche
Genootschap geschikt oordeelen, het zij in persoon, het zij anders, zoo als Directeuren
goedvinden, bij den Hoog Edelgestrenge Heer Gouverneur Generaal, overhandigen den
brief van het Genootschap, en verzoeken Zijn Hoog Edelgestrenges hulp en protectie, ten
einde aan het oogmerk te kunnen beantwoorden.
Art. 6
Het Genootschap, ten einde in de groote nood der Eilanden in de groote Oost, te hulp te
komen, begeerd dat de nu afgezonden Broederen te Batavia aangekomen, met voorgemelde bestuurderen raadplegen, ten aanzien van hun Vertrek naar Ds Kam te Amboina, en
trachten met overleg van gemelde Bestuurderen, dit zoo veel mogelijk te bespoedigen.
Art. 7
De Zendelingen zullen zich ten aanzien van de plaats of plaatsen op de Eilanden Arrow,
Kesser en de overige zoogenaamde Zuidwest Eilanden, op het Eiland Buroo, of op de
groote en kleine Zanger Eilanden,156 alwaar de meeste behoefte of na behoorlijke overweging de meest geopende deur voor de prediking van het Euangelie schijnt te zijn, gedragen
www.cgfdejong.nl
naar het oordeel en de schikking van
Br. J. Kam, als meest met deze zaken bekend, gelijk
zij ook in alle gevallen, zoo omtrent kleeding als andere bijzonderheden, zich naar den
raad van het Genootschap te Batavia en Br. Kam zullen gedragen.
Art. 8
De Zendelingen zullen zich in de stad Batavia niet langer ophouden, dan volstrekt noodig
is, om geschiktelijk de reizen naar hunne bestemming te aanvaarden, en indien het noodig
ware, dat zij, of ter aanleering der Maleidsche taal, of om andere dringende redenen,
aldaar iets langer mogten verblijven, zullen zij zich dien tijd ten nutte maken, tot meerdere
155
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Het Java’s Medewerkend Zendelinggenootschap in Batavia was opgericht op 5 aug. 1816 ten huize
van zendeling Supper. Het telde bij oprichting twaalf leden, met W.V.A. van Riemsdijk als president
en Supper als secretaris. Na het overlijden van Supper werd benoemd tot vice-president en secretaris
ds G. van den Bijllaardt. Maandelijks werden bidstonden en ledenvergaderingen gehouden. De financiële
bijdragen van leden en anderen waren “aanzienlijk”. Deze gelden werden o.m. aangewend ter onderhouding
van te Batavia op doorreis verblijvende NZG-zendelingen. Het genootschap verleende hand- en
spandiensten aan het NZG, introduceerde nieuw-aangekomen zendelingen bij het gouvernement,
informeerde het NZG-bestuur in Rotterdam over het aantal benodigde zendelingen en onderwijzers
en hun plaatsing, over de behoefte aan bijbels en psalm-, gezang-, leer- en schoolboeken en tal van
andere zaken. Het regelde de verspreiding van de gedrukte Berigten en Brieven, voorgelezen op de
maandelijksche bedestonden van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap (vanaf 1828 (o.m.) geheten
de Maandberigten voorgelezen op de maandelijksche bedestonden van het Nederlandsch ZendelingGenootschap, betrekkelijk de Uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de Heidenen) en de
Kleine Stukjes – korte godsdienstige teksten uitgegeven door het NZG en verschenen bij M. Wyt &
Zonen te Rotterdam –, zorgde er verder voor dat tijdens de bidstonden hieruit werd voorgelezen ten
einde de aanwezigen bekend te maken met de gang van zaken op de zendingsvelden, en liet zo nodig
Maleise vertalingen hiervan vervaardigen. EA 1818, 357-359; Kruyf, Geschiedenis, 108; sub 6 febr.
1827, “Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 19], ARvdZ 18/34; Kruijf, Geschiedenis, 27-37.
Resp. de Aru-Eilanden behorende tot de Zuidooster-Eilanden, Kisar behorende tot de Zuidwester-Eilanden,
Buru ten westen van Ceram, en Tahulandang, Siau en Sangir (of: Sangihe), ten noorden van Celebes.
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bekwaammaking voor hunne bestemming, en zich vooral door niemand in de Stad laten
binden, om aldaar als Zendeling te arbeiden onder de Heidenen, het zij in het openbaar,
het zij in een of ander bijzonder huis, waardoor zij zouden kunnen afgetrokken worden
van de spoedige bereiking hunner ware bestemming.
Art. 9
De Zendelingen op de Molukken aangekomen zijnde, zullen zich stellen onder het opzicht
van onzen Mede Directeur J. Kam, welke het Genootschap als hun raadsman en toeziende
Bestuurder volmagtigt, van wiens raad zich de Broederen bedienen, en wiens aanwijzing
zij volgen, ten aanzien van de plaats of plaatsen, waar zij hunnen arbeid aanvangen, en
de wijze hoe zij zich daarin op de beste wijze naar de gesteldheid van inwoners en
omstandigheden behooren te gedragen.
Zij vervoegen zich dus terstond bij Br. Kam te Amboina, of waar hij zich moge bevinden,
overhandigen hem den brief van het Genootschap, vragen hem om noodige inlichting, en
overleggen met denzelven hunne verdere bestemming.
Art. 10
Indien echter onze medebroeder bij de aankomst der Zendelingen, onverhoopt mogt
overleden zijn, houden de broeders eene onderlinge beraadslaging of Conferentie, waarin
zij met aanroeping van ‘s Heeren naam, bedaard en ernstig overwegen, en na genoegzame
inlichting van bevoegde personen omtrent de gelegenheid der plaatsen en de geschiktheid
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om met hoop op eenig goed gevolg het
Euangelie aldaar te verkondigen, zoo veel mogelijk
bekomen te hebben, naar hun beste weten provisioneel besluiten, werwaarts men zich zal
heen begeven, en maken een aanvang van hun werk. Zoo spoedig mogelijk zenden de
Broeders hiervan berigt naar het Genootschap te Batavia en rangschikken zich aan
hetzelve bij aldien het anders mogt oordeelen.
Art. 11
De Zendelingen die op de Moluksche of op andere Eilanden arbeiden, vervoegen zich tot
de Heidenen en niet tot de Christenen, dan in zoover dezelve wederom tot het Heidendom
bijna vervallen waren, onder de Heidenen wonen, en niet behooren tot eene gevestigde
Gemeente; onthouden zich zorgvuldig, volgens den aard hunner ordening, van alle
Werkzaamheden onder Christenen tot eene Gemeente reeds behoorende; beschouwen zich
als Heidenboden, die echter verlatene Christenen mogen dienen, door onderwijs en
stichting, voor zoover dat het hoofdoogmerk onder de Heidenen niet verhinderd.
Art. 12
De Zendelingen maken van hun onderwijs eenen aanvang door gemeenzame gesprekken,
door eenvoudige toespraken, door het houden van nuttige en naar derzelven vatbaarheid
ingerigte Leerreden, vooral op den dag des Heeren, welke ten oogmerk hebben, om hen
van het bijgeloof, afgoderij en slechte zeden af te trekken, en met het ware Christendom
bekend te maken, en blijven in al hun onderwijs gedachtig aan den grondregel van het
Genootschap, om geene bijzondere Kerkbegrippen en verschillen die het wezen des
Christendoms niet raken aan te roeren of voort te planten, maar het ware Christendom des
harten te bevorderen, en vooral door eenen voorbeeldigen wandel en goede huishouding,
de menschen eenen indruk te geven van de blijmoedigheid en heiligheid welke het geloof
aan het Christendom verwekt.
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Art. 13
De Zendelingen wenden tevens alle hunne pogingen aan, om de Heidenen door het
Christendom niet alleen te verlichten en te verbeteren, maar ook hun tot een werkzaam
geregeld maatschappelijk leven te brengen, hunne beschaving te bevorderen, hun de
pligten van gehoorzaamheid, en onderwerping aan de magten over hun gesteld, van
naarstigheid, vredelievendheid, matigheid en regtvaardigheid, zoowel als die der Godzaligheid voor te houden en beminnelijk te maken.
Art. 14
De Zendelingen op de plaats hunner bestemming eenigen ingang vindende, zoeken zoodra
mogelijk eene school op te rigten voor Jongen en Ouden, gelijk mede catechisatien ter
onderwijzing in de beginselen en gronden van het Christendom.
Art. 15
Wanneer het hun mogt gelukken eenige Heidenen voor Christus te gewinnen, zullen zij
dezelve door den Heiligen Doop als leden der Christelijke Gemeente niet aannemen, dan
na alvorens hunne beginselen en oogmerken, zooveel menschen dit vermogen, onderzocht,
hun gedrag en wandel eenigen tijd behoorlijk beproefd te hebben, en van de opregtheid
hunner overtuiging en bedoeling en van de Stichtelijkheid hunnes Wandels verzekerd te
zijn. Na eene plegtige belijdenis van hun geloof worden zij openlijk en statig gedoopt en
vervolgens onder een naauwkeurig toezicht gehouden. Even zoo bedachtzaam handelen
de Zendelingen ten aanzien van dewww.cgfdejong.nl
toelating tot het Avondmaal, opdat niemand die nog
ongeregeld wandelt, of de ware bedoeling van dit gedenkmaal van ‘s Heilands liefde, en
het ligchaam des Heeren niet onderscheiden zou, daar toegelaten worde. Zijnde het de
bedoeling van het Genootschap niet zoo zeer het groote aantal, als wel de reinheid van
de nieuwbekeerden uit de Heidenen. Den Zendelingen wordt tevens aanbevolen, zooveel
de omstandigheden dit zullen toelaten om de Heidenen eenen indruk te geven der eerwaardigen heiligheid der Huwelijksverbintenis, en die te bevorderen door eene plegtige
Godsdienstige inzegening.
Art. 16
De Zendelingen eenige bekeerlingen uit de Heidenen tot eene Gemeente verzameld
hebbende, houden behoorlijk Lidmaten-, Trouw- en Doopboeken, en indien er onder
dezelve een of ander geschikt persoon kon gevonden worden tot onderwijzing, maken zij
daarvan gebruik, ter hunner hulp en verligting in den arbeid, en tot verdere uitbreiding
en instandhouding van het begonnen Werk.
Art. 17
De Zendelingen behooren voor zich zelven te houden een geregeld dagboek van hunne
verrigtingen, lotgevallen, toestand, den uitslag hunner pogingen en van hunne opmerkingen omtrent de gesteldheid der Heidensche inboorlingen, hunne Godsdienstige denkbeelden, Zeden en gewoonten, en mogen daaromtrent Consideratien en Voordragten inleveren
aan ons Genootschap, verbinden zich Extract Journaalen van het voornaamste, tweemaal
in het jaar te zenden aan ons Genootschap, en hiervan afschrift te doen toekomen aan Br.
Kam op Amboina, wien wij verzoeken ‘s jaarlijks hieruit een algemeen Rapport op te
maken, en zoo het noodig is, met deszelfs aanmerkingen te vergezellen.
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Art. 18
De Zendelingen plegen over alle zoodanige gewigtige zaken, welke door hunne Instructie
niet bepaald zijn, omtrent welke zij zelve twijfeling hebben, of van onderscheiden
gevoelen zijn, en welke geene onverwijlde beslissing of keuze vorderen, raad met hunne
Zenders, door middel van het Genootschap te Batavia. Zaken die meer spoedige beslissing
vorderen, dragen de Zendelingen aan Br. Kam voor, en gedragen zich naar diens raad.
Art. 19
De Zendelingen, alleen door liefde tot den Heiland, en het behoud hunner mede menschen
gedrongen, zoeken door spaarzaamheid, arbeidzaamheid en tevredenheid met het volstrekt
noodige, zich den naam van regtgeaarde Zendelingen waardig te betoonen. Ten einde
echter de Heidenen zouden overtuigd worden, dat de Zendelingen niet het hunne, maar
hen zoeken, en de Broeders van voedsel en deksel behoorlijk voorzien worden, kunnen
zij de benoodigde gelden ter Voortzetting van hun werk en onderhoud hunnes levens voor
onze Rekening vragen bij het Genootschap te Batavia, aan hetwelk zij van het gebruik
verantwoording doen, en dat deze uitgeschotene penningen met ons verrekend.
Art. 20
Het Genootschap geeft aan ieder der genoemde Zendelingen eene jaarlijkse toelage tot
eigen vrij gebruik, waarvan geene rekening behoeft te geschieden, gaande niet te boven
de somma van Eenhonderd vijftig Gulden.
www.cgfdejong.nl
Art. 21
Het Genootschap behoudt aan zich om, wanneer er uit de Heidenen eene Gemeente begint
verzameld te worden, omtrent de inrigting dier Gemeente en het geen verder tot derzelver
Eer en Leerdienst, kerkelijk opzight en tucht, mogt noodig zijn, nader bepaald te worden
(na de voordragt der Zendelingen en de aanmerkingen van Br. Kam gehoord te hebben)
daaromtrent deszelfs raad en goedvinden aan de Zendelingen mede te deelen.
Art. 22
Zoo lang de Zendelingen nog niet op eene bepaalde plaats de beginselen eener Christelijke
Gemeente uit de Heidenen gevestigd hebben, verwacht het Genootschap dat zij zich van
het aangaan eener Huwelijksverbintenis, welke hen aan de goede voortzetting van hun
Werk zou schadelijk zijn, zullen onthouden, en in het vervolg bij het aangaan van een
huwelijk onder het oog houden, hetgeen daaromtrent bepaald is in de Buitengewoone
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Vergadering van het Genootschap, 1806, 2e Zitting,157 waarvan hun extract wordt medegegeven, gelijk mede nog aan het Genootschap te Batavia en aan Br. Kam.
Art. 23
Deze Instructie aan de Zendelingen voorgelezen, door hen aangenomen en ondertekend
zijnde, wordt aan ieder hunner eene Kopij ter hand gesteld en tevens eene Kopij aan het
Genootschap te Batavia, gelijk mede aan Br. Kam op Amboina.

26. J. Kam, voorzitter, J. Hoedt,158 scriba, namens de kerkeraad der Hervormde Gemeente
te Ambon, aan de Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oosten West-Indië te ’s-Gravenhage, Ambon, 7 november 1822; AHC 12, bijlage 107.
De kerkenraad der Hervormde Gemeente te Amboina accuseerd bij dezen, den ontvangst
ener circulaire van de Kommissie tot de zaken der protestantsche kerken in Nederlands
Oost en West Indiën, van 25e Januarij dezes jaars,159 en is met de Gemeente van deze
plaats gevoelig getroffen over het allezins hartelijk deel, dat UwelEerw. neemt in de
belangen van Christus’ kerk alhier, om dier welvaart en bloei in allen deelen te bevorderen. Na zints een reeks van dertig Jaren door het afsterven van veele waardige dienstknegten onzes Heeren alhier, heeft deze Gemeente niet dan zeer gebrekkig kunnen gesticht en
www.cgfdejong.nl
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Deze werd gehouden op 13 aug. 1806. De Acten vermelden de volgende aanvullende voorstellen, ingediend
door een speciaal daartoe ingestelde commissie: 1. Indien een zendeling wegens zijn huwelijk niet in
staat is zijn werk naar behoren te doen, dan volgt ontslag uit zendingsdienst; 2. Indien een zendeling
wegens zijn huwelijk niet in zijn werk wordt gehinderd, dan blijft hij in NZG-dienst; wordt zijn vrouw
beoordeeld als voordelig voor het zendingswerk te zijn dan accepteert het NZG haar en zorgt het ook
naar behoren voor het onderhoud van haar en de kinderen die uit zulk een huwelijk voortkomen; 3.
Indien een huwelijk door het NZG is geaccepteerd, dan zal het bij overlijden van de zendeling op gepaste
wijze zorgen voor zijn weduwe en kinderen. NZG Acte boek C, fols. 219-220, Art. 4, sub 13 aug. 1806,
ARvdZ 30. Aanzienlijk meer mannen dan vrouwen trokken vanuit Nederland naar Indië. Dat betekende
dat ongehuwde Europese mannen in Indië voor een huwelijk op inlandse of Indo-europese vrouwen
waren aangewezen. Indien Europese zendelingen, na aankomst in de Molukken, een vrouw zochten,
dan stuitten ze vaak op problemen. Ze werden ervoor gewaarschuwd dat de ervaringen slecht waren
en het zeer moeilijk was een passende echtgenote te vinden, Enklaar, Joseph Kam, 43. Zendeling J.E.
Höveker (1798-1873; 1827-1828 te Timor; 1828-1833 te Moa; 1833-1873 hulppr. te Ternate, Eur.
gemeente) liet in 1828 zijn oog vallen op een Ambons meisje, doch “des anderen daags hoorde hij,
dat zij een kind of dochter van ongehuwde ouders was, en moest het daarom laten varen”, sub 6 april
1828, “Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 120], ARvdZ 18/34. Na enkele opmerkingen over de weduwen
van de zendelingen Müller en Bormeister, schreef Luijke in april 1827: “Wat het huwelijken betreft
dat de vorige Broeders op Amboina gedaan hebben, hoort men meest niet anders als met verachting
en afkeuring van spreken, om der voorwerpen [d.w.z. vrouwen] wil die zij gekozen [hebben] of liever
[die] hun aangepraat en opgedrongen zijn; dit blijft altijd af te keuren en wie zoude nu van ons niet
waken en den Heer bidden om voor zulks bewaart te blijven. Maar wie weet of er wel betere geweest
zijn, die een Zendeling tot haren man wilde hebben; want het is hier in geene deelen het Vaderland.”
Sub 7 april van Luijke, Journaal 6 febr. - 30 juni 1827, 1/8/1827, ARvdZ 25/5.
Johannes Hoedt; 1791 of 1792 -1846; 1824 tolk Maleis; 1824 prov. kassier, tevens collecteur van het
Klein Zegel; 1825 wnd AR van Haruku; 1826 collecteur van het Klein Zegel; 1829 1e commies bij
de pakhuizen; 1836 1e commies; 1839 ontvanger in- en uitgaande rechten, secretaris en fiscaal bij de
Grote Landraad, griffier bij de Raad van Justitie; 1843 ontvanger in- en uitgaande rechten, griffier
bij de Raad van Justitie, haven- en equipagemeester. Daarnaast was hij enige tijd lid van de kerkeraad
van Ambon, van het bestuur van het Ambonse Hulpzendelinggenootschap (tot eind 1827)(voetnoot
188) en vanaf 1835 voorlezer der Nederduitse gemeente van Ambon.
Zie voetnoot 125.
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in de waarheid onderwezen, mitsgaders de Heilige Bondzegelen toegediend worden door
het nu en dan aankomen van waardige Leeraaren uit het Moederland, doch dewijl zij ook
stervelijke menschen waren, als mede door het rumoer van enen langdurigen Oorlog, zoo
moest het natuurlijk gevolg daarvan zijn, dat dezelve voor een reeks van Jaren van alle
Godsdienstig onderwijs geheel verstoken was, echter zijn uit de Gemeente zelve van tijd
tot tijd mannen opgestaan welke in het beoeffenen van den Godsdienst een waar belang
stellende, hunne talenten hebben te koste gelegd, om zoo veel hunne zwakke vermogen
en minkundige begrippen zulks toelieten, dezelve van enig nut en dienst te zijn, waardoor
den Godsdienst instant gehouden en voor een geheel verval behoed werdt.
Ja Broeders! ons hart is bewogen nu wij deze aan U Eerw. schrijven; wij maken hier uit
op, dat de Groten Herder der Schapen ons nog, niettegenstaande onze menigvuldige
afwijkingen van Zijnen Heiligen wille, niet geheel verlaten heeft, maar nog steeds bedagt
is, om Zijne Gemeente, welke hij door Zijn bloed verkregen heeft, verder in Zijne dierbare
waarheid op te bouwen, met de harten van onzen geëerbiedigden Monarch en van alle
ware Godsdienst vrienden wijd en zijd te openen, om aan onze belangen werkzaam te zijn.
Onze Gemeente, welk eenmaal voor de ongelukkige omwenteling van 1795, vier Predikanten in haren boezem bevatte,160 de Eerwaardigen Snethlage, Rousselet, Fey en Coenders
van Helpen als gevestigde Leeraaren onzer kerk, wierd de een na den ander, binnen
weinige Jaren ons door den dood ontrukt, en lieten deze Gemeente geheel ontblood van
alle Herderlijke zorge, aan zich zelve over, tot het de Goddelijke voorzienigheid behaagde
om gunstig acht slaande op de gebeden der Godvruchtigen, naar herwaarts uit Engeland
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tot ons te doen overkomen, de WelEerwaardigen
Heer Dominus Kam, thans Preases onzer
Gemeente en zich nog door Gods goedheid in ons midden in enen welvarenden staat,
bevindende, dewelke met ijver en getrouwheid alleen zonder behulp van andere Predikanten zijne pligten in dezen archipel vervuld en de naburige Gemeentens de een na de ander
jaarlijks bezoekende, niet dan tot merkelijk verzwaar van ZijnEerw: dienst, alzoo Zijn
Eerw: in beide talen namelijk in het Nederduitsch en in het Maleisch genoodzaakt wordt,
den Predikdienst te verrigten.
Dit zult gij Eerwaarde Broeders ligt bezeffen, hoezeer de krachten van een enkel man daar
door wordt uitgeput, om zulke zware diensten, welken voorheen door vier vaste Predikanten en dat niet eens in die mate en uitgestrektheid verrigt werden, te moeten vervullen,
bij eene Gemeente welke aan alles gebrek had, hetzij aan goede Boeken, Schoolmeesters,
als krankbezoekers161 en welk een last het is de verantwoording der Zielen van zoo veel
menschen, alleen op zich te moeten nemen.
Wij kunnen derhalve niet genoeg aanprijzen de taak welke UWelEerw: op u genomen hebt
om Predikanten en Studenten tot dienst der Indische kerken aan te moedigen.
De eerste behoefte, welke zich zeer dringend doet gevoelen en allernoodzakelijkst diend
vervult te worden, zoo spoedig als moogelijk, is, dat deze Gemeente uit het Moederland
met ten minsten een drie à viertal Predikanten voorzien worde (buiten de Eilanden Ternate
en Banda welke ieder nog wel een Leeraar op zich zelve behoefd) om de Nederduitsche
en Maleische predikbeurten alhier waar te nemen, de Jaarlijksche visite bij de naburige
Gemeenten der omliggende Eilanden te doen en zich op het leeren der Maleische taal toe
te leggen, ten einde niet alleen op deze plaatsen maar voor de Maleische Gemeente van
het Eiland Java zelve in der tijd nuttig te kunnen zijn (om reden deze plaats altijd het
160
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Een overzicht tot aan 1722 van de predikanten die te Ambon gestaan hebben, geeft Valentijn, Oud
en Nieuw Oost-Indiën, III/III, hfdst. v, 140-141.
Zie voetnoot 130.
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kweekschool is geweest, om Predikanten in de Maleische taal voor den predikdienst op
het Eiland Java op te leiden) en tevens in staat gesteld te kunnen worden om vertalingen
te doen van Godsdienstige werken en stukken, welken voor het zedelijk karakter en tot
bevordering van ware kennis en verlichting onder de minkundige en eenvoudige Inlandsche of Maleische Christenen alhier, onontbeerlijk zijn.
Ten tweden: Laat zich de noodzakelijkheid mede gevoelen, om de kinderen der Colonisten
alhier, mede een Godsdienstig onderwijs te geven, als de eerste opleiding tot verder
Christelijke kennis, zoodat wij ten dien einde eenige Catechiseer- en Schoolmeesters mede
benodigd zijn, zoo ook eenige krankbezoekers of ziekentroosters tot opbeuring der zieken
in ’s Rijks Hospitalen, en ten dienste van de Europesche bezetting onzer vesting en op
andere plaatzen van dezen zoo uitgebreide archipel.
Ook verzoeken wij UWelEerw: om ons eenige kerkboeken namelijk Hollandsche en
Maleische Bijbels en Psalm-boeken, inzonderheid de nieuwe Euangelische gezangboeken,
als mede andere boeken, welken UWelEerw: mogten vermenen voor onze Gemeente en
de Scholen der jeugd nuttig te zijn, te willen toezenden.162
Wij sluiten bij dezen in, tot UWelEerW: narigt, onder belofte, dat wij bij de volgende
gelegenheden UWelEerW: nader onze verdere belangen zullen kennelijk maken:
Een staat van onze Maleische gemeente in deze Provincie en dies omliggende plaatsen,
ongerekend de Eilanden van Banda, Ternate, Timor en de kust van Celebes waar ook zeer
vele Christenen wonen, of ten minsten dien naam dragen en die ook aan deze Provincie
ondergeschikt zijn.163
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Een staat der Christen Scholen in deze
Provincie en dies omliggende plaatsen als voren,
ten einde UWelEerW: ten naasten bij konde nagaan, welk ruim veld of hier voor den
arbeid der Leeraren en Zendelingen open is, en hoe zeer men verpligt is om deze dorre
Aarde van Christus heerschappij, met de weldaden en Zegeningen van het heerlijk
Euangelie te bevochtigen, zoodat wij van gevoelen zijn, dat er geen aanmoediging genoeg
aan Predikanten en Zendelingen voor den dienst der Indische kerken voornamelijk hier
in de Molukkos kan gegeven worden, en het zoude niet overdreven zijn, indien wij het
getal der Zendelingen buiten de reeds hier voren genoemde Predikanten, voor eerst op
twintig perzonen bepaalden, om den ingang tot de heidenen te banen.
Terwijl wij verder ons moeten verbleiden over de verlichting, welke thans over de Christen
wereld is opgegaan, dat men meer gematigd heeft leeren denken, over de verschillende
Godsdienstige begrippen, welken de eenige Algemene en Apostolische kerk over geheel
het aardrijk verspreid, eertijds zoo veel rampen gebaard, en de gemoederen der oprechte
liefhebbers van onzen Heer van elkanderen verwijderd hadden, en dat men nu alle
pogingen aanwend om dezelve te heelen en te vereenigen.
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Aan het hier gedane verzoek werd voldaan. In 1824 drukte Joh. Enschedé & Zonen, boekdrukkers te
Haarlem, voor rekening van Joseph Kam 3.500 psalmboeken met liturgie in het Maleis. Al eerder had
Enschedé in opdracht van het NBG en het NZG Maleise bijbels en psalmboeken gedrukt, die (mede)
voor Ambon bestemd waren. Sinds 1819 corrigeerde S. Kam de drukproeven voor de Maleise bijbeluitgaven
van Enschedé. “Contract tussen Vincent Elie Menil en Samuël Kam en Johan Enschedé”, 1/11/1819,
HBA 9922, Museum Enschedé, Haarlem; vgl. Enklaar, Joseph Kam, 118; en beneden noot 463. Voor
de correspondentie over het drukken van bijbels en lied- en psalmboeken door Enschedé, o.m. voor
Ambon, zie de dossiers HBA 4304, HBA 4305, HBA 4306 en HBA 9922, Museum Enschedé, Haarlem
(met dank aan de heer E.K. Kam, Nijmegen).
De “Staat der Christen Gemeentens”, bijlage bij het originele document. Hier niet opgenomen, doch
verwerkt in Deel II, Bijlage V onder “1821”.
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Dit met een Godsdienstige oog beschouwd zijnde leverd een allertreffendst tafereel op,
van de aanstaande vereeniging van alle Christenen met elkanderen in eenen Heer, een
Geloof en een Doop.
Wij besluiten deze na over de verrichtingen van UWelEerw: des Hemels beste zegeningen
te hebben toegebeden, als mede dat wij in het vertrouwen leven, van eerlang met een
gunstig antwoord, door UWelEerw: te zullen mogen worden vereerd, en in onze dringende
behoefte zoo veel mogelijk worde voorzien, en betuigen wijders met ware achting en
broederlijke liefde te zijn. – – –

27. F. Bormeister, rapport bestemd voor de zendeling J. Kam te Ambon, Buru, 21 oktober
1823; ARvdZ 29/2/G.164
[De resident van Buru165 heeft een inspectiereis gemaakt. Op diens verzoek heb ik hem
vergezeld.]

Deze reis werd den 25.de October 1823 ondernomen, vergezeld van de meeste Regenten
des lands. Zijne WelEdelen de Heer Resident rigtte den cours eerst naar het Eiland
Ambelau, hetwelk geheel door Mahomedanen bewoond wordt, en in zeven Negereijen
verdeeld is.166 Den 28.de ’s morgens kwamen wij welbehouden op de drie eerste of voorste
Negereijen, genaamd de Post, aan; aldaar heeft het Gouvernement een Sergeant als
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Posthouder geplaatst, die ons vriendelijk
in zijne hut onthaalde. Des anderen daags begon
men het land rond te zeilen en kwamen den 29.de des middags op drie andere Negereijen
aan die grooter zijn dan die op de Post en ook vruchtbaarder land hebben. Op de Post ziet
men niets anders dan steile rotzen. Krijgen zij een overval van Zeeroovers, dan vlugten
mannen, vrouwen en kinderen op de rotzen, waardoor de roovers gedwongen worden hen
te verlaten. Willen de roovers niet vertrekken en gaan vegten, dan blijven de Ambelauers
baas, hetgeen al gebeurd is. Deze inwoners op de Post moeten hun levensonderhoud meest
van het land Bouro halen; daarentegen de drie andere Negereijen wat ver van de rotzen
verwijderd zijn en zelf vruchtbaar land hebben om desnoods iets op kunnen bouwen. Wij
hebben ten minst wat Eijeren, Haanders en Vruchten kunnen bekomen. Zonder op te letten
waren wij al tot op deze plaats het halve land rond. Wij vernachten hier in die voor den
Heer Resident toebereidde hut en des morgens schepten wij weder naar de zevende en
laatste Negereij. Ook daar kwamen wij nog voor den middag aan, zoodat dit Eiland in een
dag scheppens kan rond bevaren worden. Den 29.de nog gaf mij een der Regenten van de
drie laatste Negereijen gelegenheid, over ware vereering van God te spreken. Deze jonge
Pattie verzekerde mij geheel en al geene boeken te bezitten. Ik vroeg hem: of hij lezen
164

165

166

Dit is een rapport gedateerd 21 oktober 1823, doch is pas verzonden nadat Bormeister van zijn reis
met de resident was teruggekeerd. Het hier opgenomen reisbericht heeft Bormeister als aanhangsel
bij dat rapport gevoegd.
Waarschijnlijk was dat H. Baudoin; 1820 prov. resident te Buru; 1821-1823 commandant en gezaghebber
van Buru. Hij werd opgevolgd door C. Keller, 1819 civiel opziener te Larike 1824 resident van Buru;
en M.C. Lans, 1826 wnd resident van Buru; 1827-1829 AR van Buru.
Masawoi, Ulima, Lumoi, Salasi, Elara, Salati, Siwar, “Generaal Overzigt der Zielsbeschrijving van
de Residentie Amboina en Onderhoorigheden onder Ulto December 1833”, 1/1/1834, AA 1101. Een
ander stuk geeft een wat andere schrijfwijze: Maaswooi, Ulima, Loemoë, Silasie, Eglara, Silati, Sewar,
zie T.J. Willer, “Reisverslag Boeroe en Amblauw 1847”, AA 588, [fol. 22] (vgl. T.J. Willer, Het eiland
Boeroe, Amsterdam, 1858); Van Fraassen, Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942,
s.v., geeft Maa’wooi, Ulima, Lumoi, Selasi, Elara, Salati, Siwar.
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kon eene schrift met Arabische letters, wijl ik wist, dat onder al de Priesters op het geheele
Eiland slechts een is die lezen en schrijven kan, en wijl ik ook ettelijke tractaatjes bij mij
had. Hij antwoordde: ik heb een broer die lezen kan. Daarop beloofde ik hem sommige
kleine boekjes te willen geven, (welke handelen van de Schepping, den Zondenval, de
ellende der zonde en de Verlossing.) En hoewel ik deze genoemde Tractaatjes bij mij had,
stelde ik het echter uit, hem dezelve op de Post gekomen zijnde te zullen geven, waar al
de Regenten van Ambelau zich moesten vergaderen, om algemeene bevelen ten dienste
voor het Gouvernement te ontvangen. Wij waren naauwelijks ter Post aangekomen, of de
jonge Pattie herinnerde mij aan mijne belofte. Ik gaf hem de schriftjes met groot genoegen,
waarop hij mij schielijk verliet, om dezelve vlugtig te laten lezen, want eer het avond was
kwam hij weder, en dankte vriendelijk voor het geschenk.
Den 31.den Octob: heel vroeg verlieten wij Ambelau en staken N:W: naar Bouro over en
kwamen omtrent 1. uur ’s middags op Waai Sama in de bogt Tibo met 12. vaartuigen aan.
Aldaar omtrent 2. uren lang vertoefd te hebben met eten en rusten verlieten wij die plaats
en schepten nog omtrent drie uren naar het Westen het land van Bouro opwaards, tot aan
de plaats genaamd Okie, waar wij in eene mooije rivier binnen voeren, van de Alvoeren
genaamd Waai Okie.
Hier onthaalde ons de Regent des lands, die al eenige dagen voor ons van Bouro vertrokken was. Hoewel avond zijnde bemerkte ik echter verscheidene Hoofden der Alvoeren.
Verborgene zuchtingen rezen op tot onzen grooten Verlosser en Zaligmaker, zoo het Hem
behaagde mij toch nu gelegenheid te verschaffen Hem aan dit Volkje aan te prijzen enz:
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Met gebeden en zoodanige wenschen
sliep ik in.
Den 1. November ’s morgens vroeg mij gebaad en verschoond hebbende, zag ik ettelijke
Hoofden der Alvoeren zitten. Op hen toegegaan zijnde maakte ik hun bekend het oogmerk
mijner komst: dat zij binnen kort ook gelegenheid zullen krijgen nadere Kennis van den
God van Hemel en Aarde en zijnen Wil te bekomen, en hoe zij vergeving hunner zonden
van Hem kunnen ontvangen. Indien zij anders deze blijde boodschap wenschen te vernemen, moesten zij hunne lieden daarmede bekend maken en mij een bepaald antwoord
geven. Hun nog verzekerende dat alles om niet te zullen ontvangen, dat ik niet het minst
voordeel zoek, maar wel dat zij gelukkig voor tijd en eeuwigheid mogten worden.
Vooraf verzocht ik den Heer Resident, mij te permiteren deze gelegenheid waar te nemen
en dat ook Zijne Wel Edelgestrenge mij volkomen toestond en mij desnoods nog hielp.
Want bij het ontbijt sprak Hij met den Regent zelve daarover: dat tegen den avond,
wanneer al de Hoofden zullen vergaderd zijn, ik hun zal vragen: of zij lust hebben den
afgodendienst te staken en den Christen Godsdienst te omhelzen, waarbij de Regent niet
de minst schade zal hebben. Deze aanspraak kwam hem onverwachts, echter zeide hij ja,
wenschende slechts dat ik ze niet dwingen mogt.
Tegen den avond vergaderden zeven der Hoofden en nadat de Heer Resident met hen
allerlei afgedaan had, deed ik eene herhaling van den voormiddag en vraagde een antwoord op mijn aandrang dat zij wel verstaan hadden. In het begin wilde niemand antwoorden, waarschijnlijk bevreesd zijnde. Toen trad de Koning Kajoelie nader om, ik meen
volgens afspraak, als Koning van het land te moeten spreken, en wilde mij verzekeren:
dat de Alvoeren doof zijn ten dezen opzigte, en niets van een ander Religie wilden weten.
Deze woorden bragten te weeg, dat een der Hoofden mij antwoordde: zij willen volgens
gewoonte blijven wie ze waren, hunne voorvaders hebben geene verandering gemaakt,
zij willen het ook niet doen. Ik voelde het was nu de tijd niet verder veel daarover te
spreken, maar voegde bij: Hoewel het nooit is gebeurd dat een Christen leeraar tot hunne
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voorvaders en tot hen is gekomen, echter heeft hun God verstand gegeven en geeft hun
thans gelegenheid dat zij Gods wil kunnen leeren kennen en haar eigen geluk bevorderen;
en wat zij als oude mannen niet meer konden leeren, dat kunnen hunne Kinderen en
jongelingen. Zij moeten maar Gods goedheid niet verwerpen, zich wel beraden en mij in
de Residentie kennis daarvan geven, opdat ik kome hen te onderwijzen. De Koning lachte
en zeide: dat zullen zij nooit doen. En de Alvoeren waren blijde dat ik ophield van
spreken, en vertrokken.
Den 2.den ’s morgens ten 4 ure begaven wij ons weder op de terugreize, dewijl Zijne
WelEdelen het aan een groot bewapend vaartuig ontbrak het geheele land rond te zeilen.
Ondertusschen kwamen wij nog op eene plaats aan genaamd Roemahitie, maar dewijl geen
een Alvoer daar tegenwoordig was, slechts Mahomedanen uit de Residentie, verlieten wij
dezelve aanstonds weder, nadat wij wat gegeten en de lieden gerust hadden, en kwamen
Maandag den 3den door Gods goedheid wel behouden in de Residentie te Bouro aan.
U ziet dan dat wij slechts een klein stipje van dit land bezocht hebben, en dat de kosten
voor mij veel te groot zouden zijn, dit land te omzeilen; en op ieder plaats zoude ik ledig
en onverrigtter zaak moeten terug keeren, zoo het Gouvernement mij niet helpt.
[Uit de houding van het gouvernement kan worden afgeleid dat men niet wenst dat Bormeister onder de alfoeren werk. Hij zal zich daarom geheel op de bestaande christelijke
gemeente aan de Baai van Kayeli richten en niet langer trachten met de bergbewoners in
aanraking te komen.]167
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28. Bestuurders van het Medewerkend Bijbelgenootschap in de Molukken aan P.E.
Camphuijsen, resident van Banda, Ambon, 13 juli 1824, nr 1; AB 105.168
Sedert den jare 1817, na de ontbinding van het alhier onder het Engelsch bestuur gevestigt
geweest zijne Bijbel Genootschap, bestond er voor de Moluksche Eilanden geene zoodanige weldadige inrichting meer, de uitbreiding en bevordering niet alleen van de kennis der
Christelijke leer en van het bezit van dat boek, waardoor dezelve ter onzer kennis is
gebragt, maar tevens ook de noodzakelijkheid der verspreiding daarvan in deze kolonie
voornamentlijk, alwaar het Christendom zulke groote vorderingen gemaakt heeft, en nog
dagelijks maakt, deed de aanleiding geboren worden, dat ook ter dezer plaats, door de
daarstelling van een Bijbel-Genootschap, dit oogmerk op eene doelmatiger en gemakkelijker wijze bevorderd en bereikt kon worden.
De aanwezigheid van Zijne Excellentie den Heere Gouverneur Generaal,169 gaf eene
gepaste gelegenheid aan de hand, om op voordragt van den Eerwaarden Heer D. Roorda
van Eijsinga, onder welmelde Zijner Excellenties gunstige bescherming de eerste vergade167

168
169

Het was de uitdrukkelijke bedoeling van het NZG dat Bormeister onder de alfoeren op Buru zou gaan
werken. Deze wens werd ondersteund door de toenmalige gouverneur der Molukken, J.H. Tielenius
Kruithoff (1819-1822). Doch zijn opvolger Merkus dacht daar anders over. Zowel hij als Kam hadden
Bormeister mondeling geïnstrueerd zich op de, overwegend Ambonese, christenen te Kayeli te richten
en de alfoeren te mijden. Het gouvernement, dat gevoelig was voor wat er leefde onder de hoofden
op Buru, weigerde Bormeister dan ook te steunen in zijn pogingen enig gezag te verwerven in die kringen.
De hoofden op Buru voelden zich derhalve niet verplicht hem toestemming te geven zich onder de
inheemse bevolking te vestigen. Uitvoerig in Bormeister, Rapporten 1822-1824, nr 1, ARvdZ 29/2/G;
document 31.
Getekend door gouverneur P. Merkus. Dit document is getranscribeerd door drs M. van Selm.
G.A.G.Ph. baron van der Capellen. Enklaar, Joseph Kam, 62-63.
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ring met Hoogst Deszelfs tegenwoordigheid te vereeren, en het medewerkend Bijbelgenootschap voor de Moluksche Eilanden, als Beschermheer alhier op den 17e April170 jl.
plegtig te installeren, terwijl tot het bestuur van het zelve onder het Voorzitterschap van
den Heere Gouverneur der Molukkos171 benoemd werden de Heer J.H.J. Moorrees,172 tot
Vice President, tot leden de Heer D.F.W. Pietermaat,173 de Heer J.H. Martens,174 de Heer
L.H. Smits,175 de Heer J.B. Timmerman,176 de Heer A.H. Rijkschroeff,177 de Heer P.J.
Timmerman,178 de Heer J.E. Bernard,179 de Heer K.C. Twijsel.180 De Eerwaarde Heer J.
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178

179

180

Enklaar, Joseph Kam, geeft 16 april, wat waarschijnlijk juist is, daar de GG op 17 april de redoute
Van der Capellen bezocht en een drukbezochte afscheidsaudiëntie hield. Hij vertrok op 18 april. “Het
journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s” maakt geen melding van
deze gebeurtenis.
P. Merkus; 1787-1844; 1822-1828 gouverneur van de Molukse eilanden; 1841-1844 (tot 14/2/1843
wnd) gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Zie voetnoot 143.
Mr D.F.W. Pietermaat; 1821 magistraat en fiscaal bij de Raad van Justitie te Ambon, commandant
van de Schutterij; 1822 wnd resident te Banda; 1827 wnd resident van Manado. De Graaf, Geschiedenis
van Ambon, 245.
J.H. Martens; 1824 lid Raad van Justitie; tevens ontvanger der in- en uitgaande rechten; tevens president
www.cgfdejong.nl
van de Wees- en Boedelkamer; tevens
president Kollegie voor Huwelijks- en klein Gerechtszaken;
1825-1830 president van de Wees- en Boedelkamer.
L.H. Smits; 1768/9-1847; 1824 lid van de Raad van Justitie, tevens lid van het Kollegie voor Huwelijksen Klein Geregtszaken, en lid van de Wees- en Boedelkamer; 1826-1830 lid van de Raad van Justitie,
tevens lid van de Wees- en Boedelkamer. Majoor van de Schutterij.
J.B. Timmerman; 1790-1846; 1824 griffier van de Raad van Justitie; 1824 ontvanger van de collaterale
successiën; 1825 tevens secretaris van de Raad van Justitie; 1829 lid van de Raad van Justitie; 1832
tevens president van de Wees- en Boedelkamer; 1838 AR van Hila en Larike, tevens fungd. notaris
en vendumeester. Begraven te Hila. Hij was een broer van Sara Maria Timmerman (1796-1858), Joseph
Kam’s echtgenote. J.B. Timmerman werd omschreven als een “stil en godsdienstig man”. Enklaar,
Joseph Kam, 45; vgl. sub 24-30 juni, Luijke, Journaal 6 febr. - 30 juni 1827, 1/8/1827, ARvdZ 25/5.
A.H. Rijkschroeff; 1798-1850; 1824-1829 provisioneel dir. van de Wisselbank, tevens (tot 1826) secretaris
van de Wees- en Boedelkamer; 1825 lid en vanaf 1839 president van de Raad van Justitie en (tot 1828)
dir. van het Verwisselingskantoor; 1827 1e commies; 1832 tevens wnd fiscaal bij de Raad van Justitie;
1835 kassier en pakhuismeester; 1839-1850 AR van Ambon, tevens gouvernementssecretaris; 1841-1842
was hij wnd gouverneur van de Molukken; vanaf de oprichting in 1828 lid van de Subcommissie van
onderwijs te Ambon; tot eind 1827 was hij lid van het bestuur van het Hulpzendelinggenootschap te
Ambon. Zie ook document 61.
P.J. Timmerman; overl. 1858; 1824-1824 lid van de Raad van Justitie; 1824-1827 pakhuismeester;
1824-1839 lid van de Wees- en Boedelkamer; 1839 wnd president van de Wees- en Boedelkamer;
1842-1848 president van de Wees- en Boedelkamer.
J.E. Bernard; 1824 1e commies ter Administratie, tevens secretaris Kollegie voor Huwelijks- en Klein
Geregtszaken; 1825 1e commies ter Administratie; 1827 commies ter magistrature; 1832 tevens wnd
magistraat en president van de Gewone Landraad; 1835 havenmeester, tevens griffier, secretaris en
fiscaal bij de Grote Landraad; 1836 ontvanger, tevens secretaris en fiscaal bij de Grote Landraad; 1837
tevens griffier van de Raad van Justitie; 1839 alg. ontvanger en pakhuismeester, tevens lid van de Raad
van Justitie; 1847 lid van de Raad van Justitie, tevens AR Hila en Larike, tevens president van de Gewone
Landraad, ambtenaar van de burgerlijke stand, fungd. notaris en vendumeester; 1848-1854 AR Hila
en Larike, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar van de burgerlijke stand, fungd. notaris
en vendumeester. Te Hila volgde hij de in 1846 overleden J.B. Timmerman als AR op.
K.C. Twijsel; 1798/9-1856; 1824 1e gezworen klerk ter Administratie; 1825 tevens tolk der Maleise
taal; 1826 daarnaast benoemd tot “amanuensis” van het Weeshuisbestuur te Ambon; 1827-1827 gezworen
klerk van de Raad van Justitie.
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Kam tot Bibliothecaris, de Heer J.E. Twijsel181 tot thesaurier en de Heer J.R. Paape182 tot
secretaris.
Voormelde Bestuurderen durven zich alsnu vleijen, met eenen gunstigen uitslag, van de
bereids door hun gedane aanvankelijke pogingen, en ook van die welke zij in den vervolge
in het werk zullen stellen, ten einde door eene makkelijke verkrijging van Bijbels, en eene
toereikende verspreiding van dezelven, onder de min verlichten en zoogenaamde gemeenen man, als ook onder hen, die door onvermogen buiten staat zich bevinden, om door
aankoop van Bijbels aan de weldadige kennis, van de leer des Christendoms te geraken,
en eindelijk ook voor de zoodanigen, die de behoeften gevoelen van door de lezing en
beoeffening van dat Boek, hunne rampen verligt en hun lijden gelenigd te vinden, en alzoo
in ruime mate vertroosting, licht en kennis te kunnen erlangen.
Bestuurderen hadden reeds, bij de eerste aanbieding der Inteekening-lijst, het genoegen
om in hun midden een opwekkend voorbeeld ter navolging te vinden, en het is ter verdere
medewerking aan hun loffelijk doel, dat zij ook uwEd. Gestr. hiernevens de bijgevoegde

181

182

J.E. Twijsel; 1796-1843; ondernemer; 1824-1824 lid van de Raad van Justitie; 1825-1826 lid van de
Wees- en Boedelkamer; bestuurslid van het Ambonse Hulpzendelinggenootschap. De Twijsels stamden
af van de Duitse natuuronderzoeker Georg Everhard Rumphius (Hanau, Dld, 1628 - Ambon, 1702),
die de grondlegger was van de wetenschappelijke bestudering van de flora en fauna van Ambon en
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de omringende wateren, en daarmede
van geheel Ned.-Indië. Hij arriveerde in nov. 1653 op Ambon
waar hij tot 1670, toen hij plotseling door een oogziekte blind werd, verschillende vooraanstaande functies
vervulde. Ook daarna heeft hij als adviseur de Compagnie op het gebied van landbouw en vestingbouwkunde (zijn vader was architect in Hanau, Dld) nog belangrijke diensten bewezen. J.E. Twijsel was de
schoonvader van de zendingsonderwijzer B.N.J. Roskott. Sub 21 maart 1828, “Dagboeken van W.
Luijke”, [fol. 114], ARvdZ 18/34; Enklaar, Joseph Kam, 44-45. Roskott’s eerste vrouw was Sara Maria
Elizabeth (Elize) Twijsel, 1818-1856. Het geslacht Twijsel was welgesteld en behoorde tot de meest
vooraanstaande en oudste der Molukse samenleving. De Twijsels bezaten een grote aannemersbedrijf,
enkele steen- en pannenbakkerijen, en te Laha en Rumah Tiga uitgestrekte landerijen. Die landerijen
waren volgens Roskott de “grootste en schoonste niet alleen van de geheele omstreek, maar ook van
geheel het eiland”, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 6/8/1860, ARvdZ 34/5. Hun werknemers, zo werd verteld,
zochten de Twijsels onder de losbandigste en luiste Ambonezen die zij konden vinden, doch na verloop
van tijd ontwikkelden deze lieden zich tot de ijverigste en geschiktste werklieden die men zich denken
kon. J.E. Twijsel en na hem diens zoon G.E. Twijsel (geb. 1823), een jongere broer van Elize, waren
handelaren en contractanten van het gouvernement, en leverden o.m. dakpannen, bouwstenen, houtwerken
en vlees. In de jaren twintig der negentiende eeuw importeerde Twijsel van Java en Makassar rijst,
lijnwaden en ijzer, in later jaren van de Coromandel-kust stoffen en andere zaken. “Het journaal van
den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”, 291-292; div. stukken in AA 1535;
Olivier, Reizen, I, 139-141 (1824); A.A. Ellinghuysen, “Algemeen Verslag van het Gouvernement der
Moluksche Eilanden over den jare 1833”, ult. juli 1834, AA 1101. Roskott vond in 1840 het aantal
bedienden dat hij in dienst had eigenlijk te groot, doch hen heenzenden durfde hij niet, daar ze alle
vrijgegeven lijfeigenen van zijn schoonvader Twijsel waren, B.N.J. Roskott a. L.V. Ledeboer, 1/11/1840,
ARvdZ 34/5. Roskott kocht zijn huis en het bijbehorende internaat voor het Instituut te Batumerah
met financiële steun van zijn schoonfamilie. Dankzij zijn huwelijk met Elize Twijsel behoorde Roskott
tot “de fijn beschaafden, tot de Ambonsche hooge aristocratie”, en was hij een der rijkste mannen van
de Midden-Molukken, zeer tot ongenoegen van het NZG-bestuur in Rotterdam en collega-zendelingen.
Roskott’s veestapel, in de jaren vijftig een der grootste, zo niet de allergrootste van het gehele gouvernement
der Molukken – op die van het gouvernement zelf na – weidde hij deels op de landerijen van zwager
G.E. Twijsel te Laha, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 7/5/1843, 2/6/1860, 6/8/1860, ARvdZ 34/5 (citaat
ontleend aan laatstgenoemde stuk).
J.R. Paape; 1786-1839; 1821-1827 gouvernementsecretaris en fiscaal, 1826-1828 tevens schoolopziener
(lid van het Kollegie van Toevoorzigt over het Schoolwezen in de Moluksche eilanden), 1826 tevens
lid van de Raad van Justitie; 1828 AR te Hila en Larike; 1838 AR te Saparua en Haruku.
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lijst ter teekening, ook voor de zoodanige uwer onderhoorigen aanbieden, als daartoe wil
en vermogen mogten bezitten.183 – – –

29. J. Kam aan de directeuren van het NZG te Rotterdam, Ambon, 22 december 1824;
ARvdZ 18/24.
In aanmerking genomen hebbende eenige uwer belangryke vraagen met opzigt tot het
verder overzenden van eenige Broederen mesjonarissen voor de Molukkos op kosten van
het Genootschap zo dient
A. dat wy nog andere maal dezen zo uitgebrejden Argipel met elkander doorwandelen.
Indien er by u een kaart voorhanden is betrekkelyk dit werelddeel van een ruyme schaal,
dan gaan wy vooreerst om de Noord op cirka 5 tot 5½ Graad na de Zanger Eilanden,
alwaar wy zeker nog drie broeders plaatzen kunnen, dat is een voor de Kleine Zangers,
Tagulandan en Siau, op het laast genoemde Eiland moet de plaats zyner woning zyn – en
dan nog twee Broeders voor de Grote Zanger. Dit land is groot en volkryk en word door
vier inlansche vorsten of opperhoofden geregeert.184
Deze Broeders kunnen aldaar geheel onafhankelyk, en ongehindert werkzaam zyn. Deze
volken erkennen het Nds: Gouvernement, maar worden niet onmiddelyk door hetzelve
geregeert.
B. De beste middelen om zodanige broeders in betrekking met het Genoodschap te houden
is om hen van alles wel te voorzien,www.cgfdejong.nl
wat tot hun onderhoud vereist word, yzer in soorten
is daar van veel waarde – ook de geneeskunde in teiden van krankheit, zoals ik in 1817
ondervonden heb.185
C. Alleen te Ambon zou men een à twee ongeordende Broeders, in het vak van zieketroosters, catagizeermeesters of onderweizers voor de jeugd kunnen gebruyken.
D. Het jarelyks onderhoud voor een Zendeling in opgenoemde plaatze hangt af van zyn
eigen industrie. Heeft hy lust om werkzaam te zyn, en niet de weleerwaarde zeergeleerde
uit te hangen, dan kan hy al spoedig zig zelf mentineren, voral indien hy zig kan generen
met het voedzel dat den grond oplevert die hy bewoont; maar hoe het ook zyn mag, in de
eerste twee à drie jaren, wanneer een zendeling een goede uytrusting heeft waarmede hy
overkomt, dan kan hy in allen gevallen van ƒ 50 per maand zeer wel bestaan.
In den Aros186 ten Zuiden van nieuw Gine moet men zig toeleggen op den kleinen handel
die aldaar gedreven word. Ook daar kunnen een paar Zendelingbroeders, die wel met
elkander harmoneren onder den zegen des Heren zeer nuttig zyn. Deze Eilanden leggen
cirka 3 à 4 graaden ten oosten van hier, alwaar wy voor onze rekening reets enige inlansche onderweizers hebben heengezonden.
E. Zeer goed zouwde het zyn indien men twee broeders met elkander op zodanige, en meer
andere plaatzen henen zond, die in een goede verstanthouding met elkander leefden, maar

183

184
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186

De brief ging vergezeld van een in kolommen verdeelde intekenlijst voor de residentie Banda over
het jaar 1826, waarop kon worden aangetekend of men een gift ineens of een jaarlijkse contributie
wenste te betalen.
Kleine Zangers – Tahulandang en Siau; de Grote Zanger – Sangir (of: Sangihe). Alle gelegen ten noorden
van Celebes.
Deze passage duidt op Kam’s reis naar Minahasa en Sangir (N.-Celebes), die hij van aug. 1817 tot
febr. 1818 maakte. Enklaar, Joseph Kam, 53, 55-56.
De Aru-Eilanden.
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dat vind men helaas maar al te weinig. Het best is om daarvan in het vaderland vooraf de
proef te nemen.
F. Ook na myn overleiden in gevolge van myn uytersten wil,187 zo zal myn Huis ten allen
teide voor de Broeders Zendelingen openstaan, myn woonhuis, Kerk en erf kan niet
verkogt, maar moet door de Erfgenamen van myn vrouws zyde bewoont worden, die meest
al lede zyn van ons hulp Zendeling Genootschap.188
II. Het tegenwoordig bestuer, is de verlichting der volken door geheel Indië volkomen
toegedaan, en ziet zulke pogingen, ook buyten hare jurisdiktie met welgevallen.
A. Nieuw Genua, of Gine grenst het nasten aan het Nds: gebied, ten westen door Ceram,
en ten zuyde door Banda en de Aros, maar wy moeten voral nog zorgen voor klein Timor,
of de Z:W: Eilanden,189 al waar ik voorleden jaar met onze brave Lebruyn werkzaam

187
188

189

Hiervan bevindt zich een afschrift in ARvdZ 24/18.
Het Ambonse Medewerkend of Hulp Zendelinggenootschap (HZG) werd in 1821 door Kam opgericht.
Het werd opgeheven in 1842. Enklaar, Joseph Kam, 125-126. Afgezien van de voorzitter (een predikant
of zendeling) bestond het bestuur geheel of grotendeels uit gouvernementsambtenaren. Het had, naar
het voorbeeld van het Java’s Medewerkend Zendelinggenootschap in Batavia (voetnoot 155), als doel
het werven van fondsen, het plaatsen en bezoldigen van voorgangers in die gevallen waar gouvernementswww.cgfdejong.nl
subsidie voor het onderwijs en gemeentewerk
onvoldoende was, het opvangen van en naar vermogen
hulp bieden aan zendelingen die in de Molukken arriveerden of daar reeds werkzaam waren, het adviseren
van het NZG-bestuur, het bemiddelen tussen NZG en gouvernement in de Molukken, het verspreiden
van bijbels en psalmboeken en stichtelijke lectuur, het (doen) bezoeken van afgelegen christennegorijen,
en in meer algemene zin het meewerken aan de verbreiding van het christendom onder de niet-christelijke
bevolking. Wegens de samenstelling van het bestuur was het een voor de overheid zeer geschikt instrument
de activiteiten der zendelingen te reguleren, althans nauwlettend te volgen. Op den duur leidde dit laatste
tot onvrede en irritatie, die uitmondden in de ontbinding van het genootschap. Zie voetnoot 813. Zendeling
Keyser constateerde dat de bestuursleden van het HZG niet gewoon waren op vastgestelde tijden te
vergaderen over de zaken der zending, of zelfs maar de uitgeschreven vergaderingen bij te wonen. Het
bestuur van het Hulpgenootschap was als gevolg hiervan vrijwel geheel zonder werkkracht. Deze situatie
werd in de hand gewerkt doordat het NZG-bestuur in Rotterdam het HZG-bestuur te Ambon zelden
of nooit bij zijn plannen betrok, of het zelfs maar van zijn besluiten of voornemens op de hoogte stelde.
Afgezien van het feit dat men te Ambon in financieel opzicht weinig of geen speelruimte had, waren
de bestuursleden het onderling zelden eens over het te volgen beleid. Een kwestie die tot veel onenigheid
aanleiding gaf, was bijvoorbeeld het feit dat Gericke en Keyser niet alleen door het NZG bezoldigd
werden (voor hun werk als zendeling), maar ook van het gouvernement, wegens het waarnemen van
de diensten in de Europese en Maleise delen der gemeente te Ambon, een traktement plus onkostenvergoeding voor dienstreizen genoten. P. Keyser a. Hb NZG, 28/5/1833, 3/6/1835, ARvdZ 59/3. De
onderwijzer Roskott, die in 1836 het secretariaat overnam, merkte over dit Hulpgenootschap op: “Onder
de bestuurders van het Hulpgenootschap bevinden zich eenige weinige hartelyke Christenen, de anderen
vallen vry gemakkelyk en onverschillig, doch dit is niets als de Zendeling het maar wel meent, en zyn
best doet, dan zal alles wel gaan”, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 29/8/1835, ARvdZ 33/6. De eerste
bestuursleden van het HZG waren J. Kam, president; J.B. Timmerman, secretaris; de predikant C. Auwerda
(vanaf 1827, in de functie van medewerkend lid); J.E. Twijsel; H. den Hartog (1824 deurwaarder en
gezworen exploteur; 1826 afslager, gezworen taxateur; 1830 deurwaarder en gezworen exploteur bij
de Raad van Justitie; 1832 tevens afslager bij het vendudepartement; 1843-1844 taxateur der vaste
en losse goederen; was tevens diaken bij de Nederduitse gemeente en, tot de opheffing in 1842/3,
bestuurslid van het Hulpzendelinggenootschap te Ambon); E.F. Grenier (1824-1826 2e commies ter
Administratie); J.E. Bernard.
Klein Timor (Kleine Oost) = Zuidwester-Eilanden, omvattende de Babar-Eilanden, Luang-SermataEilanden; Leti-Eilanden; Roma-Eilanden; Wetar-Eilanden. Soms wordt deze groep ook aangeduid met
de namen der zeven hoofdeilanden Kisar, Wetar, Leti, Moa, Roma, Damar en Lakor.
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was190 – voor deze zeve grote Eilanden hebben wy nu nog maar een enkele Broeder
bepaalt, en dat is onze zwakke Br: Bär, dus ondbreken ons op deze Eilanden ten minste
nog twee bekwame broeders voor en al eer men aldaar iets van belang kan uitrichten.
C.191 Het is boven alles het best, om de metode der Evangelische Broeder Gemeente te
volgen, onze zendelingen kunnen dan overal bronnen van bestaan vinden. Zy hebben wel
kleine krachten, maar doen in de mogenheden van hunnen Heer tog groote dingen.192
Het Eiland Bouro is niet dienstbaar tot een middelpund van korespondentie, door gebrek
aan scheepvaart en koophandel op het zelve, maar wel Ambon.
D. Na myn inzien is de beste metode van opleiding voor onze gewesten om aleen een
grondige kennis te bezitten van den weg der zaligheit, zo als ons die in het dierbaar
Evangelie geopenbaart is, en gewillig overgegeven voorwerpen voor den dienst des Heren
niet te vermoejen met het aanleren van de zogenaamde Doode talen, als by voorbeeld
Latyn, Grieks &, &, maar na de beoeffeningsleer van onze brave Broeder Kist, de zuyvere
leer der zaligheit te leren voortplanten193 – alleen Engels, Frans en Hoogduyts is niet

190

191
192
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In maart 1823 bezocht Kam Leti en Kisar, terzelfder tijd was ook Le Bruijn op enkele eilanden alhier,
w.o. Moa en Wetar, werkzaam. Ze hielden dagelijks kerkdiensten en doopten vele honderden inlanders.
Kam liet één van de twee met hem meegekomen guru op Leti achter, de andere guru en een kwekeling
liet hij achter op Kisar. Twee zonen van de raja Bakker van Kisar nam hij mee naar Ambon voor scholing.
www.cgfdejong.nl
Enklaar, Joseph Kam, 86-88.
“B.” ontbreekt.
Ter voorbereiding op hun vertrek naar Ned.-Indië verbleven Joseph Kam, G. Brückner en J.Ch. Supper
zich van september 1811 tot april 1812 bij de Hernhutter Broedergemeente te Zeist. Kam nam in een
aantal opzichten een voorbeeld aan de manier van werken en denken van deze Moravische Broeders
(Hernhutters), bij wie de nadruk lag op vroomheid en zelfonderhoud. Evenals de stichter N.L. graaf
von Zinzendorf, wenste Kam niet dat de eenheid der gemeente in gevaar werd gebracht door leerstukken
die van ondergeschikt belang werden beschouwd. Als gevolg hiervan was Kam ruimhartig in de toelating
tot doop en avondmaal. Het kerkje dat Kam in Ambon liet bouwen was gemodelleerd naar de kerken
der Moravische Broeders en de liederen die hij in Zeist in de Broedergemeente had geleerd, nam hij
mee naar Ambon. Naar het voorbeeld van de zendelingen der Hernhutters in Afrika, die vrijwel geheel
zelfvoorzienend waren, bevorderde Kam het zelfonderhoud der zendelingen door middel van landbouw,
handwerk en handel. Daarin werkten de ideeën van de Broeders door. Dat gold ook voor het feit dat
hij enkele schepen bezat waarmee hij handel dreef om geld voor de zending te verdienen. Het NZG
steunde het werk van de Moravische Broeders in Afrika, terwijl de zendelingen van beide genootschappen
aldaar contacten met elkaar onderhielden. J.K. Kam, de zoon van Joseph Kam, verbleef van 1826 tot
1833 in de Knaben Anstalt van de Broedergemeente te Zeist, waar hij zijn eerste schooljaren doorbracht.
Enklaar, Joseph Kam, 11-12, 65. Over Joseph Kam’s bezoeken aan Zeist, zie “Uyttrekzel uyt hed dagboek
van J. Kam, aan de Broederen Directeuren” [van het NZG], sept. 1811 - april 1812, ARvdZ 18/24;
vgl. ook Het Gouvernement der Molukken, hdfst. viii.
E. Kist; 1762-1822; 1784 predikant te Gellicum en Rhenoy; 1786 te Thamen; 1790 te Arnhem; 1797
te Dordrecht. Kist schreef o.m. Beöeffeningsleer of De kennis der middelen, om als een waar leerling
van Jezus Christus getroost en heilig te leven: waar in de ziekten van het menschelijk verstand en
hart, die de ware beoefening in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden
voorgedragen. Dordrecht: A. Blussé en zoon, 1804-1809; en Beknopte beoefeningsleer ten dienste
van minvermogenden: waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en
getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening
van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden
voorgedragen. 2 Dln; Dordrecht: A. Blussé en zoon, 1815. Nog enkele andere leerredenen van Kist
waren in zendingskring in omloop, zoals Leerredenen over God’s deugden. 2 dln; Amsterdam: M.
de Bruijn en Troost, 1797-1798; derde druk, 1803, waartoe behoort Over Gods billijkheid in het toezenden
van rampen, naar Job 34: 23, zie sub 23 maart 1823, Vonk, Journaal of dagverhaal betreff. Reis naar
Batavia, ARvdZ 18/25. Zie ook Enklaar, Joseph Kam, 135-137; voor Kist, zie BWPGN, IV, 762-768.
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ongeschikt, om de harde tongval van den Nederlander tot de Indische talen over te
bruggen.194
Het kleine Hulpgenoodschap alhier heeft geen vermoogen, dan om deszelfs natjonale
medehelpers uyt te rusten en waar het nodig is voor hun onderhoud te zorgen.
Met het Engels Chineesch Colege dat tevoren in Mallakka bestont,195 maar nu verplaatst
is, heb ik geen verdere corespondentie, dan dat ik van tyd tot tyd zodanige lecture in die
taal ontfang, die dienen kunnen tot opleiding van die natie in deze gewesten, als mede het
translaat van de Bybel, waarvan ik dan ook zoveel mogelyk een nuttig en doelmatig
gebruyk zoek te maaken.
Na myn afsterven, zal nimand beter berekend zyn, om met u te coresponderen, tot dat myn
plaats vervuld is, dan met onzen Secretaris den Heer Jakobus Albertus Timmerman.196 Die
zal u in alles inligting geven, en zo ik hoop het werk des Heren met allen vleid helpen
staande houden. Die zal ook na myn overleiden myn Huis bewoonen om de uitkomende
broeders te ontfangen, als ik niet meer zyn zal.
Dat de Broeders die nog uitkomen, tog wel voorzien worden van gereetschap, niet zozeer
voor den landbouw, dat is geheel onnut, maar bylen, distels, zaagen in soorten, booren,
nyptangen, vylen, schaafbytels en andere beitels in zoorten. Ook voral enige boeren
schoppen in zoorten, tenminste een à twee dozyn zonder stelen, maar gene spaden, die
worden hier niet gebruykt. Alleen maar het yzerwerk zonder stelen om de volume te
verminderen; staafyzer is hier van veel waarde in zoorten, op zommige plaatzen beter nog
dan geld. Laat de broeders ook leren om altans spykers te maaken, dat is een zeer geringe
wetenschap, maar van veel waarde.www.cgfdejong.nl
Men doet hier alles met houdkolen, een smit is hier
een man van veel aanbelang en ook de timmerman. Grondstoffen voor weveryjen zyn hier
ook te vinden. Ook de pottebakker vind hier zyne grondstoffen, zo ook op vele plaatzen
is de veeteel een goed middel van bestaan,197 vooral op de 7. eilanden van Klein Timor,
Kisser, Wetter, Lety, Mowa, Roma, Dammar. – – –
194

195
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197

In een brief uit 1825 merkte Kam op dat het goed zou zijn indien de door het NZG uit te zenden zendelingen
Arabisch zouden kennen. Verder moesten ze een goede beheersing van de Nederlandse grammatica
hebben, ten einde snel het Maleis machtig te kunnen worden. De zendelingen vertrokken uit Europa
zonder enige kennis van het Maleis of de streektaal. J. Kam a. B. Ledeboer, 15/1/1825, ARvdZ 18/24.
Van 1808 tot 1842 was het de Britse zending niet mogelijk vrijelijk enig werk in China te verrichten.
Om toch de contacten met Chinezen in en buiten China gaande te houden werd in 1815 in Malaka
door William Milne (1785-1822) het Anglo-Chinese College geopend. Dat was een missionair centrum
waar onder meer een school voor Chinese kinderen, een Chinese kerk en een vooral op China gerichte
drukkerij annex uitgeverij gevestigd waren, en waar zich verschillende Engelse zendelingen ophielden.
20 à 30 Maleise kinderen van 12-18 jaar woonden er intern en ontvingen er onderwijs. In 1815 verscheen
te Malaka ook het eerste nummer van een Chinees zendingsblad, The Chinese Monthly Magazine.
De stad Malaka was gekozen wegens haar betrekkelijke nabijheid niet alleen tot China, maar ook tot
andere zendingsvelden waar zich zendelingen van de London Missionary Society (LMS) bevonden:
Batavia, Penang en Singapore. Ook in de omgeving van Malaka werd zendingswerk ondernomen. In
1823 werd het College naar Singapore verplaatst. In 1843 verbeterde de situatie in China voor buitenlanders
en werd in Hong Kong het Anglo-Chinese Theological Seminary geopend, waarmee een eind kwam
aan de vestiging in Singapore. Bij verschillende gelegenheden correspondeerde het NZG met dit College.
EA 1823, 84-85, 96; Maand-Berigten, V (1824) 22-23, 86, 87; (1825) 22-23, 40; Lovett, The History
of the London Missionary Society 1795-1895, II, 429-437. Over Milne, zie De Haan, “Personalia”,
614.
Ten rechte Jacobus Bernardus Timmerman.
In een brief uit 1825 betoogde Kam dat zendelingen in de Molukken uitstekend als pottenbakkers,
wevers, smeden, timmerlieden e.d. aan de kost zouden kunnen komen. Kennis van de Europese landbouw
was van geen waarde. Vervolgens verwees Kam naar de wijze van werken van de Evangelische Broedergemeente. J. Kam a. B. Ledeboer, 15/1/1825, ARvdZ 18/24.
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30. J.C. Vonk aan Hoofdbestuur van het NZG, Ambon 29 december 1824. ARvdZ 18/25;
ARvdZ 18/25.
Het is mijne gewoonte niet om een journaal van elken dag in het jaar tot U.E.d over te
zenden; ik vind my daar minder toe genoopt vermits wy tot heden toe nog niet werkzaam
zyn op de plaats onzer bestemming,198 maar nog in de opleiding in het aanleeren van de
Maleische taal; dit te willen doen zoude de schryver tot beuzelingen en nietsbeduidende
dingen te schryven vervallen, hetwelk de waardige en belangstellende Lezer tot vervelendheid zoude aanleiding geven. Intusschen kan ik thans niet nalaten van deze drieweeksche
Reis met den Heer J. Kam melding te maken, hy vergunde dit my op myn verzoek te meer
opdat ik zoo doende by voorraad de plaats myner bestemming zoude zien. Onze reis droeg
zich op de volgende wyze toe:
Den 28 October 1824.
Ging den Wel Eerw. Heer J. Kam met my van Amboina, ’s morgens ten 7 uren, met een
zeer klein vaartuigje een weinig langer, maar veel smaller dan een klein schuitje en
kwamen om streek van 10 uren aan de Negery de Passo genaamd, alwaar de Heer J. Kam
zyn groot vaartuig was verwachtende, een vaartuig, eene tweemaster, het welk bestand
was tegen de openbare zee, maar wy werden teleurgesteld; dit vaartuig was nog niet
gekomen, hetgene ons eeniger mate in verlegenheid bragt, om dat deze Negery niet
geschikt was, om dit vaartuig af www.cgfdejong.nl
te wachten, want er was geene gelegenheid, om te
vernachten; uit dien hoofde moesten wy eene keus doen, of weder naar Amboina terug
keeren, of het wagen, om met dit kleine vaartuigje verder voorwaards te gaan, wy kozen
het laatsten en kwamen des avonds ten 5 uur in de Negery Suly aan. Aldaar werden wy
door de inwooners met Psalm-gezang ontvangen, en wel van het vaartuigje tot het huis
waar wy zouden logeren, ook daar bleven zy nog eene geruimen tyd zingende. J. Kam
hield dezen avond nog Godsdienst, doopte de kinderen.
Den 29 October
Dezen morgen was het voorgemelde vaartuig nog niet gekomen, uit dien hoofde besloten
wy om maar weder voorwaard te gaan, maar dezen morgen kwamen wy in een zeer
gevaarlyk water, de hoek van Tijal genaamd, eene plaats waar reeds een Brik vergaan is,
daar waren wy nu met ons klein smal schuitje, er kwamen somtyds zulke verschrikkelyke
volzeeën, dat men zoude denken dezen zullen ons vaartuigje geheel verslinden, maar ons
oog was op den Heer, die de Zee en het drooge gemaakt heeft en zongen den Heer
lofzangen en wel de volgende Ps. 95, Ps. 96, en wel inzonderheid het 2 vers want nu
gingen wy de Heidenen nooden, Ps. 27, Gez. 65, Gez. 79, Gez. 156, en zoo vergaten wy
het gevaar der golven. Inderdaad indien het vaartuigje was omgeslagen dan hadden wy
niet aan een zandstrand gekomen, maar dan hadden onze ligchamen van de scherpen
steenrotsen verbreizeld geworden, maar de Heer toonde aan ons dat Hy een Redder is uit
alle nooden, zoodat wy er met zyne hulp gelukkig door kwamen en ten 10 uur in de negerij
Waij aankwamen. Ook daar werden wy op dezelfde wyze ontvangen. Dit was nu de laatste
christelijke Negerij op het Eiland Amboina die het naast aan de uithoek ligt om naar het
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Kaibobo op Ceram. Zie verderop in dit document.
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Eiland Seram over te steken over de volle zee. J. Kam hield School Examen en des Avond
Godsdienst en doopte tegelyk de kinderen.
Den 30 October.
Dezen morgen was het vaartuig nog niet aangekomen, maar nu kwam het er op aan, nu
moesten wy met ons klein schuitje de groote oversteek doen naar Seram. Wy waagden
dit vermits wy den tyd moesten uitkopen. Wy verlieten nu het Eiland Amboina en kwamen
in de volle zee met ons meermaal gemeld vaartuigje, gelukkig de zee was redelyk stil en
wel tot om streek van 11 uur, toen kwam de zeewind door; wel is waar het was gelukkig
dat wy reeds onder de wal van Seram waren, maar wy waren tevens niet buiten gevaar
want wy waren onder de Zuidwal van Seram en het was een sterke woedende Zuiden
Wind, zoodat wy aan lager-wal waren, ja het werd zóó sterk dat Br. J. Kam tot de roejers
uitriep Sabantar tjalaka (dat is oogenblikkelyk zyn wy verongelukt) gelukkig dat onze
zoogenaamde Zeilboom brak, ook hier toonde de Heer, dat Hy ons in die angstvalligheden
antwoordde en redde, waarvoor wy zyn Naam, op Seram aan wal gekomen zynde, groot
maakten.
De eerste plaats op Seram daar wy dan aankwamen was de Negerij Hatusuwa genaamd,
eene zeer belangryke plaats voor my, vermits wy aldaar drieërlei soort van menschen
vonden, namelyk Christenen, Mohametanen en Alvoeren (dat zyn nu de Heidenen) deze
laatste stonden, vyf in getal voor het huis van den Schoolmeester,199 waar wy logeerden,
zy zyn op hunne schaamte na geheel naakt en hebben op hunne borst een blaauw geprikt
www.cgfdejong.nl
kruis, dit is een teken dat zy tot de Boschafgod
behooren. Ds. J. Kam hield School Examen
en het was voor my aandoenlyk dat die arme onbeschaafde kinderen van cirka acht of tien
jaar oud zynde zoo eerbiedig met hunne handjes zamen, zoo gepast antwoordden. Ik werd
toen bepaald by den 8sten. Psalm Uit den mond der kinderen enz.
Dezen nacht sliepen wy met open deuren, maar ik vreesde geen kwaad omdat de Heer myn
stok en staf is ook was den 91 en den 121 Psalm my voor den geest.
Den 31 October.
Deze morgen vertrokken wy van deze plaats by het aanbreken van den dag; wy werden
uitgeleid gedaan met het Zingen van den 23 Psalm. Wy kwamen ten 10 uur in de Negery
Kajubobo aan de plaats van mijne bestemming. Ook hier werden wy Godverheerlykende
ontvangen. Ds. Kam hield naar zyne gewoonte eerst School Examen, en na hetzelve,
maakte hy aan de Schoolmeester200 bekend, dat ik de aanstaande Leeraar te dezer plaats
zoude zyn, waarover hy zich hartelyk verblydde. Des avonds hield Ds. J. Kam Godsdienst
en liet my toe als aanstaande Herder de kinderen te doopen; Zoodat ik aldaar met vele
aandoening het Bondzegel des Heiligen Doops, voor de eerste keer van myn leeven
bediende en wel Drieëndertig in getal.
Den 1ste November.
Dezen morgen vertrokken wy van hier naar de Negerij Piru hetwelk zeer naby Kajubobo
was, wy moesten weer terug komen en daarom lieten wy onze goederen te Kajubobo
blyven. Te Piru aangekomen zynde, na eenige tyd gerust hebbende, hield Kam naar zyn
gewoonte School Examen en Namiddag Godsdienst en doopte de voorhande zynde
kinderen als ook nog twee bejaarden uit de Heidenen, deze twee menschen, kwamen na
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het eindigen van den Godsdienst, aan het huis waar wy ons verblyf hadden zoo plegtig
hunnen dank betuigen. Waarlyk dit was aandoenlyk!
Des avonds ten 5 uur verlieten wy die plaats, doch by het vertrek van daar verzocht my
de Radja (dat is Koning) en ook de Schoolmeesters, wanneer ik te Kajubobo zoude
gekomen zyn, dan zoude ik hen toch ook niet vergeten; ik antwoordde wanneer ik de
Maleische Taal eerst goed magtig ben zal ik U zeker niet vergeten, maar insgelyks tot U
komen. Wy kwamen dan des avonds ten 9 uur te Kajubobo terug, en toen werden wy
gewaar dat de tweemaster van den Heer J. Kam was aangekomen, dit verstrekte ons tot
groote blydschap, want J. Kam had zyne voornaamste goederen op dezelve als ook de
Wyn voor de bediening van het H. Avondmaal, en tot zyne droefheid, had hy al de
voorgaande Negerijen niet van hetzelve kunnen bedienen. Nu was de Radja van Kajubobo
ook aangekomen, die de vorigen dag niet aanwezig was, deze was zeer vriendelyk en
betuigde aan Ds J. Kam zynen dank voor de aanstaanden Leeraar, maar Kam zeide hem,
dat hy zynen dank schriftelyk moest inleveren by den Gouverneur van Amboina, of der
Molukkos,201 doch hy zeide, dat hy niet stellen kon, maar J. Kam beloofde hem het te
stellen dan kon hy het afschryven en onderteekenen zoodat hy dit op zich nam.
Nu hadden wy voor den volgenden dag eene groote reis, uit dien hoofden besloot Ds J.
Kam om niet meer dezen nacht te Kajubobo te blyven, maar op het groote vaartuig te gaan
en daar te slapen, dan konden wy dezen nacht nog een weinig voorwaards komen; dit
deden wy en namen te Kajubobo spoedig afscheid, zonder dat wy nog wat spyzen nuttigden, alleen om tyd te winnen. Dezen nacht sliepen wij dan in het groote vaartuig en de
www.cgfdejong.nl
manschappen die erop waren roeiden
zoo veel zy konden.
Den 2e November.
Als nu de dag aanbrak zagen wij, dat wy niet meer gevorderd waren dan wy met ons klein
vaartuigje, waar wy mede van Ambon waren gekomen, in één uur hadden kunnen doen,
en wat nog erger was de manschappen, die op hetzelve waren, hadden ons verlaten en
voorwaards geroeid. Maar wy hadden achter ons groote vaartuig nog een zeer klein
vaartuigje, hetwelk ik niet anders kan vergelyken dan eene kleine uitgeholde boom, de
Heer J. Kam besloot om in hetzelve te gaan, vermits wy anders dien dag niet aan onze
bestemde plaats konden komen, dit deden wy maar wy konden, wegens de kleinheid niets
van onze goederen en gerieflykheden mede nemen en gingen met ons beiden alleen in
hetzelve, maar moesten nu drie uren lang roejen totdat wy aan Hatusuwa aankwamen. Daar
was ons klein vaartuigje, maar toen waren wy zeer bezweet en moede. Maar toen de
Zeewind doorkwam, hadden wy dezelve geheel tegen, zoodat wy genoodzaakt waren onze
roeijers, die al zeer moede waren, af te lossen; ik die het roeijen niet gewoon was maakte
myzelve zeer nat, en ’s namiddags kregen wy het ook nog zeer kwaad, door een hooge
zee die ons tegen was uit het Noorden. Eindelyk na lang worstelen kwamen wy ten 5 uur
te Kamariang aan. Nu waren wy nat, moede en hadden groote honger en dorst, maar te
dezer plaatse waren zy minder spoedig en gedienstig dan wel op de vorigen. Dat is eene
zeer wilde Negerij. Men kan het de inwooners uit de oogen lezen. Wy kregen niet voor
8 en ½ uur wat te eeten; nu hadden wy 32 uren moeten vasten uitgezonderd een klein
stukje brood met een Eij, waren van onderen doornat en hadden niets by ons om ons te
verschonen, vermits het alles op het groote vaartuig had moeten blyven en dit vaartuig
kwam den volgenden dag tegen den middag eerst aan. Van deze plaats getuigde de Heer
201
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J. Kam zelve dat het in den omtrek zeer gevaarlyk was, nogthans verzocht ik hem dat wy
toch een weinig in het bosch zouden wandelen. Dit doende kwamen wy een oud man tegen
welke gekleed en gewapend was als een Alvoer wanneer zy hoofden gaan snellen.
Nogthans zeide de Heer Kam my dat dit een Christen was die tot de Negerij behoorde,
maar die in het bosch was zoekende na eenig voedsel en zich op zulk eene wyze moest
wapenen tegen de aanvallen der Alvoeren. Hy had twee pieken gemaakt van bamboes en
zeker hard hout en een groot hakmes op zyn schouder hetwelk veel overeenkomen heeft
met een hakmes van een Ossenslager hetwelk zy op het hakblok gebruiken; deze man had
dit slechts om zich te wapenen; maar de Alvoeren zelve, werpen van achteren met de
genoemden piek in den rug van hem die zy kunnen vinden, deze ongelukkige dan flaauw
nedervallende schiet hy met haaste toe slaat hem met het genoemde hakmes het hoofd af,
gaat met dit bloedende hoofd op de loop naar zyn Negerij alwaar hy dan met groot gejuig
wordt ontvangen, hy is daar in groote eer en aanzien en er wordt naderhand een feest voor
aangeleid; intusschen blyft het bloedende ligchaam dan maar tot een prooi voor de dieren.
De Duivel was een menschen moorder van den beginne, en werkt krachtig in de kinderen
der ongehoorzaamheid,202 ja daarvan is dit Eiland een treurig bewijs van; zoodat men hier,
volkomen met den inhoud, van het eerste der Zendelings Gezangen kan zeggen: Sla de
oogen naar het gebergte henen, schoon duisternis zyn kruin onthult.203 Nadat J. Kam zyn
werk nu alhier verrigt had vertrokken wy op den
3de November.
www.cgfdejong.nl
Nu deden wy weder de oversteek van
Seram naar het Eiland Haruku en wel met ons klein
vaartuigje doch dit ging zeer goed, wy waren in drie uren tyds te Kariuw. Daar hield Ds.
J. Kam eerst School-Examen, daarna aanneming tot Lidmaten, maar hier moet ik nog iets
melden van Br. J. Kam zyne onpartydigheid; er was namelyk onder de leerlingen die
aangenomen zouden worden eene Pâti (dat is in onze taal Stadhouder) welke zeer onkundig was, en antwoordde alles verkeerd, maar meende om zyn rang die hy bekleedt, en
omdat wy in zyn huis gelogeerd waren dat hy er wel zoude doorkomen, maar Ds J. Kam
zond hem in de Tegenwoordigheid van de andere leerlingen weder henen, zeggende: “leer
eerst beter de Waarheden kennen en verstaan.” Dit is naar de zin van Christus, zoo
handelde Hy ook, nog op aarde zynde; daarby hy eerst 19 jaren oud was.
Nog iets moet ik u van deze plaats melden, namelyk dit de Schoolmeester204 welke hier
staat is prisies gelyk Ds De Vries,205 de grootte, het haar, de dikte, de oogen, de stem, met
een woord er ontbreekt niets dan de kleur, het Verstand en de Hollandsche spraak.
’S avonds als J. Kam de Godsdienst aldaar had gehouden beval hy aan de Oude en Nieuwe
Lidmaten om op de naastvolgende plaats, dewelke zeer naby was te komen om het H.
Avondmaal te ontvangen.
Den 4en November.
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Verwijzing naar Joh. 8: 44.
“Slaat d’oogen naar ’t gebergte henen; schoon duisternis zijn kruin omhult”. Uit het eerste couplet
van lied nr 1 van de Verzameling van liederen.
J. Wattimena.
Wellicht is bedoeld de predikant A. de Vries (1773-1847); 1797 predikant te Poortugaal; 1801 te Streefkerk;
1804 te Enkhuizen; 1807 te Rotterdam; hij was een der eerste leden van het NZG, was een der directeuren,
opleider van de kwekelingen en lid van de Réveilkring de “Ware Vrienden van het Christendom”. Reenders,
Heldring, 35, 36.
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Heden morgen vertrokken wy van hier en kwamen in tyd van twee uren varen te Hulaliuw.
Dit is eene groote en beschaafde Gemeente, de Schoolmeester206 is er zeer knap en de
kinderen, zoo ook de Leden hadden groote vorderingen gemaakt; hier bleven wy twee
dagen, de eerste dag hield Ds J. Kam zich bezig met het School Examen, des Avonds
voorbereiding en de bediening des H. Doops als ook nog aan een Mohametaan.
Den 5de November.
Heden morgen de Viering van het H. Avondmaal en des Avonds de Dankzegging. De
Inwooners van deze Negery kunnen zeer schoon zingen, zelfs na het gebruik des H.
Avondmaals verraste zy ons met een gezang waarvan de inhoud was: Ik ben de Ware
Wijnstok207 enz. op de Melody Wie is die Schoone Morgenster.208
Den 6en November.
Dezen morgen vertrokken wy en deden de Oversteek weder naar het Eiland Seram en wel
naar de Negery Tihulaly vroeg in de morgenstond wanneer het nog stil was; wy kwamen
ook spoedig over. Hier verrigte Ds J. Kam zyn werk naar gewoonte en beval de leden om
den volgenden dag op de naastvolgenden plaats te komen om het H. Avondmaal aldaar
te vieren, vermits deze negery zeer klein is, en de naastvolgende plaats zeer naby is.
Den 7 November.
Vertrokken wy van hier en kwamen al vroegtydig op den naastvolgenden Negery Rumakay
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genaamd; op dezen dag School Examen
en Voorbereiding en de doop der Kinderen.
Den 8 November.
Dezen morgen de viering van het H. Avondmaal en des namiddags vertrokken wy met
ons groote vaartuig met oogmerk om er dezen nacht op te slapen, want wy hadden nu eene
groote reis voorhanden namelyk naar Elpaputij.
Nog moet ik U.E.d. iets melden van deze Negery Rumakaij; deze Radja (dat is Koning)
heeft de nieuwe kerk laten herbouwen en hy was al meer dan een jaar gereed. Ds. J. Kam
heeft zich byna op alle plaatsen moeten bedroeven, over de traagheid in het herbouwen,
te weten met de opstand in het jaar 1817209 zyn al die schoone kerken verbrand, vele
Negerijen behelpen zich nu met een groot schoolhuis wanneer zy wat traag vallen, anderen
zyn aan het bouwen, maar deze was voltooid; ik zeide tot die Radja, Gy zyt eene tweede
Hiskia, gy hebt het huis des Heeren herbouwd en de greuwelen uit uw volk weggedaan;210
dit laatste is ook waar want in alle Negerijen op het Eiland Seram zagen wy in de Bileeuw
(dat is Raadhuis) menschen hoofden hangen, maar ook deze had hy uit de Negery weggedaan.
Ten 4 uren vertrokken wy van deze plaats met ons groote vaartuig, sliepen op het zelve
en bragten het den volgenden morgenstond tot op byna de helft van deze groote reis.
206
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Joseph Manupasa.
Joh. 15: 1.
Wellicht een oudere Nederlandse versie is van “Wie schön leuchtet der Morgenstern" (1599), waarvan
in het Liedboek voor de kerken (Den Haag, 1973) een moderne versie is opgenomen onder nr 157.
Zie voetnoot 64.
Vgl. 2 Kon. 18-20, 2 Kron. 29-32 en Jes. 36-39. Overigens is van letterlijke herbouw van de tempel
geen sprake, Hizkia herstelde slechts de dienst in de tempel (2 Kron. 29: 3 en verder). Over het wegdoen
van gruwelen wordt in relatie tot Hizkia niet gesproken, wel in 2 Kron. 34: 33 in relatie tot koning
Josia.
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Den 9 November.
’S morgens voor het aanbreken van den dag, want het was maanlicht, gingen wy in ons
klein vaartuigje, om zoodoende des te vroeger op Elpaputy te zyn. Wy Loofden de Heer
in den morgenstond, waarvan David in den 92 Psalm zegt, dat dit goed is en zoo kwamen
wy smorgens ten 9 uur te Elpaputy aan by Br J. Starink.
Wy verrasten hem en deze verrassing was voor ons van beide kanten aangenaam en
verbleidend. Daar wy elkander in 4 en ½ jaar niet gezien hadden; hy was zeer verbleidend
en onthaalde ons zeer gul. Dezen dag hield Ds J. Kam School Examen en des avonds
Godsdienstvoorbereiding voor het H. Avondmaal.
Den 10 November.
De volgenden dag vertrok J. Kam naar Amahy met een Docter welke op Amboina woont
en geplaatst is, maar nu van Gouvernementswege is uitgezonden, om overal de kinderpokken in te enten; intusschen bleef ik by Br. J. Starink vermits wy elkanderen nu zoo lange
tyd niet gezien hadden, hy verhaalde my zyn wedervaren en ik hem de mijne. Vervolgens
gingen wy deze morgen naar eene Alvoersche Negery dewelke niet verder dan tien
minuten van Elpaputy ligt. Daar zag ik, in de bileeuw (dat is het zoogenaamde Raadhuis)
meer dan 25 menschen byeenwonen, boven hun hoofd, in die zoogenaamde wooning,
hingen meer dan 20 menschen hoofden, doch zy waren tegen ons zeer bescheiden. Thuis
gekomen zynde verhaalde hy my dat nu, tot zyne blydschap de inwoners verscheidene
Afgoden tot hem hadden gebragt en verbrand of in de zee geworpen, dat hy in het begin
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veel verdriet had gehad, dat hy toen
alles met goede woorden en vermaningen had
beproefd, maar dat dit niets had geholpen, maar dat hy dit nu meer op eene noodzakende
toon deed en dat dit nu helpt, dat hy te vooren 30 kinderen in het school had maar thans
byna 200.
De inwoners van deze Negery, en zoo ook Kajubobo, waar ik zal komen, beschouwen
eenen blyvende Leeraar of Zendeling als eene zware last die hun van het Gouvernement
om hen te plagen, hun gemak, hunne Vryheid te benemen wordt opgelegd, zy kunnen dan
zoo niet op hunne Heidensche wyze leven, hoewel Christenen heetende, ten minsten zoo
lang de morgenster nog niet in hunne harten opga.211 Zy zien het belang nog zoo niet in,
hetwelk er in Jezus reine leer gelegen ligt. Zouden wy dan niet instemmen met een der
Zendelings Gezangen en biddende zingen: Heer ai doe uw Aanschyn lichten, op de
pooging van uw kerk; laat de lange nacht eens zwigten en bekroon uw eigen werk; Vurig
smeken wy U, O Heer, werp den Afgodstroon ter neer, bouw op de afgeworpene drempels
van de zonde uw Eere Tempels.212
Den 11 November.
’S namiddags ten 4 uren kwam Ds J. Kam met den voorgemelden Docter van Amahy by
ons terug. Ds J. Kam verhaalde ons dat hy de voorigen dag geheel niet wel was geweest,
tot ons leedwezen. Maar nu was het weder bedaard. Br. J. Starink heeft thans een zeer
goed huis en een schoone tuin achter hetzelve, eens heeft hy my doen lachen toen hy een
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Verwijzing naar 2 Petr. 1: 19.
“Heer! och! laat uw aanschijn lichten Op de poging van uw kerk; Laat de lange nacht eens zwichten
En bekroon uw eigen werk. Vurig smeken w’ u, o Heer! Werp den tegenstand ter neêr, Bouw op
d’omgeworpen drempels Van de zond’ uw’ eere-tempels.” Aldus het zesde couplet van lied nr 5 van
de Verzameling van liederen.
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zeker gebouw liet openen, kwamen er wel in de veertig bokken en geiten uit, het was als
of er een battailon uit kwam.
Den 12 November.
Dezen morgen hield Ds J. Kam het H. Avondmaal en hier maakte ik er ook gebruik van.
Het was aandoenlyk. Ik zat aan den disch naast Br. J. Starink, elkanderen zoo lang niet
gezien te hebben en in de gedachte geweest zynde van welligt elkanders aangezigt in dit
leven niet meer te zien, mogten wy nu op zulk eene woeste, verre afgelegen plaats, zamen
den Dood des Heeren verkondigen.
Op dezen dag kwamen er vyf Alvoeren uit de genoemde Negerij by dezen Docter met
verzoek, om van de kinderpokken ingeënt te worden, dit geschiedde in onze tegenwoordigheid; en nadat het geëindigd was, gaf Br J. Kam hun elk een glaasje Arak; dit inenten van
deze Alvoeren kan in vervolg van tyd een geopende deur geven, voor de Verkondiging
van het Zalig Evangelie, wanneer zy zien en by ondervinding leren kennen dat men hun
geluk bedoelt. De Heer geve daartoe zyne genade en Zegen.
Na dat wy dezen avond een hartelyk afscheid van Br J. Starink hadden genomen begaven
wy ons ten 11 uren des avond in het groote vaartuig en sliepen dezen nacht in hetzelve.
Den 13 November.
Wy waren nu met dit groote vaartuig en deden de oversteek naar het Eiland Saparuwa en
kwamen ’s morgens met hetzelve ten 9 uren in de Negery Nolot genaamd, aan. Dezen
zelfden morgen hield Ds J. Kam www.cgfdejong.nl
nog School Examen, des namiddags aanneming tot
Lidmaten en des avonds voorbereiding voor het H. Avondmaal.
Nu kwamen wy het met elkanderen overeen, dat ik naar Amboina zoude terug keren, ik
had nu de plaats myner bestemming gezien, de kinderen aldaar gedoopt, by Br J. Starink
geweest en op twee Negerijen na, op al de Christelyke Negerijen van Seram geweest. De
Heer J. Kam betuigde my, dat nog nooit één Broeder Zendeling zóó ver met hem geweest
is.
Den 14 November.
’S morgens nam ik hartelyk en dankbaar afscheid van Ds J. Kam met de errinnering De
Heer geeft den moede kracht en sterkte dien die geen sterkte heeft,213 met het meer
gemelde kleine vaartuigje, maar dezen dag was het zeer stil en de roeijers zeer moeden
zoodat ik ’s middags ten 1 uur aan Kariuw gekomen zynde besloot om aldaar tot den
volgenden dag te blyven te meer daar het de dag des Heeren was; maar nu verzocht my
de Schoolmeester214 om ’s Avonds Godsdienst (hetwelk aldaar niet anders dan in de
Maleische Taal kan zyn). Ik nam dit op my met een oog op den Heer en hield voor de
eerste keer in myn leven Maleische Godsdienst, ik sprak over Handelingen 17: 30, 31.
Het spreekt van zelve dat ik het voor my had leggen in zulk een vreemde taal, nogthans
getuigde, by het eindigen van den Godsdienst, velen, dat zy my goed hadden verstaan.
Dezen nacht vernachtte ik op deze plaats.
Den 15 November.
’S morgens voor het aanbreken van den dag vertrok ik, om zoo doende, voor dat de
Zeewind doorbrak, de groote oversteek naar het Eiland reeds gedaan te hebben, en door
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Verwijzing naar Jes. 40: 29a.
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des Heeren hulp, gelukte my dit ook want ten 9 uren ’s morgens kwam ik reeds aan de
Negery Waij aan (welke reeds gemeld is). Aldaar verzocht my de Schoolmeester215 om
dezen dag by hem te blyven, dan zoude wy des anderen daags zeer vroeg zamen naar de
Stad Ambon vertrekken waarin ik bewilligde.
Den 16 November.
’S morgens ten 4 uren vertrok ik met den gemelden Schoolmeester maar wy gingen te voet
tot Suly. Dit was wel vermoeijend, want wy moesten berg op, berg af, maar wy waren van
dat gevaar ontheven, hetwelk wy anders aan de hoek van Tijal voor de tweede keer hadden
moeten ondergaan. Wy kwamen ten 8 uur te Sulij aan, aldaar genooten wy eenige verkwikking en begaven ons een weinig tot de rust. Na hetzelve gingen wy met voordeelige wind
tot de Passo, daar verzorgde de Awrangkay ons van een ander vaartuigje tot Ambon en
zóó kwamen wy des avonds ten 6 uren te Ambon behouden aan. Ik bevond het huisgezin
van den Heer J. Kam als mede de twee Broeders G. Hellendoorn216 en J.J. Bär, tot myne
blydschap in goeden welstand, en ik verhaalde aan hen alles wat ik gezien en ondervonden
had.
De Heer J. Kam is dit jaar niet op het Eiland Timor Kisar geweest en uit dien hoofde is
Br. J.J. Bär niet in die gelegenheid geweest zoo als ik, en is dus te Ambon te huis moeten
blyven.
Geliefde Vaders en Broeders in onzen Heer Jezus Christus! Laat toch altyd de Molukkos
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tot het voorwerp van uw werkzaamheden
zyn en blyven, wat men U ook van het Eiland
Java en in zonderheid Batavia en Samarang mogt schryven van de uitbreiding van het
Evangelie, gelooft het niet. Wy zyn er geweest en hebben het ondervonden, het is tot nu
toe, een dood ligchaam, uitgezonderd Surabaija daar zyn eenige ware Godverende, maar
dat zyn Christenen, maar anders in die omstreek onder Mohamedanen en Heidenen is
mede nog geen geöpende deur.
Maar de Molukken; nooit heeft Br J. Kam te hoog geschilderd, maar hy heeft eerder te
weinig, in dat opzigt geschreven; ik heb het zelve nu gezien en ondervonden, getroffen
moet men worden, wanneer men die begeerte naar het brood des levens van die arme
menschen ziet en dat men de blydschap op hunne bruine aangezigten kan lezen, wanneer
Br J. Kam tot hen komt. Dit is onopgesmeukte, dit is reine waarheid. Onze Heer heeft zich
een ryk van waarheid gestigt, en daarom moet ik zyn geringe Dienaar aan zyne vrienden
ook waarheid schrijven. Dit doe ik dan ook. Maar wat ik U bidde mag voorzie toch in een
ruime mate, indien het mogelyk is, aan Maleische Bijbels, Nieuwe Testamenten en vooral
Psalm-boeken, want op alle plaatsen waar ik nu geweest ben heeft de man geen oogenblik
rust gehad, gedurig briefjes of mondelyke aanvraag om dezelve. Er zyn gelyk Kajubobo
daar ik nu kom 880 zielen en zy moeten uit één oud boek met twintig te zamen zingen en
kunnen redelyk zingen zóó dat het wel aan hun besteed is, met één woord, indien er een
scheepslading kwame met deze drie gemelde men zou voor de Molukken nog niet te veel
hebben.
Nog iets ben ik verpligt U.E.d inlichting te geven, het is namelyk dit. Vele menschen
verbeelden zich in het Vaderland dat een Zendeling maar zoo onbepaald zich tot de
Heidenen kan begeven. En wie die den Heer Jezus lief heeft in onverderfelykheid zou dat
niet wenschen. Maar tot op dit oogenblik is dit niet doenlijk; maar Negerijen gelyk op
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Seram daar ik met den Heer J. Kam ben geweest, dit zyn Christen Negerijen, zy zyn
gedoopt, zommige zyn na hunne vatbaarheid als leden der Christen Kerk aangenomen,
zommige genieten ook het H. Avondmaal. Dat is zoo, maar zy zyn nog zeer onbeschaafd,
hebben somtyds nog verborgene afgoden en leven wild en woest, want dit hebben de
menschen hoofden bevestigd die wy in hunne Negerijen hebben zien hangen. Zie daar de
naarste grenzen voor den Zendeling tot het Heidendom, verder kan hy, tot op dit oogenblik
niet; en dit zyn in waarheid Heidenposten, want er is noch kerkenraad, noch ouderling.
De Heer schynt ook altyd zoo te werk gegaan te zyn, trapsgewys en niet eens blykens de
Geschiedenis der Goddelyke Openbaring.
Ik heb den Apostolischen Br J. Kam regt leren kennen en wel van hart tot hart, veel konde
hy zich met regt aanmatigen overeenkomstig zyn tegenwoordig vermogen en stand, maar
hy is altyd de minste en nederig zoo als gy hem te vooren hebt gekend, hy doet ook van
zyn vermogen veel goed aan de Maleijers, als het maar tot bevordering van het Ryk van
Koning Jezus mag zyn, ook doet hy inzonderheid by ons Broeders wel daar hy ons niet
meer afneemt dan 50 Ropijen ’s maands, wy zouden het by een ander niet minder dan 100
Ropijen krygen hetgeen wy bij hem genieten.
Ik heb ook een zeer aangename reis met hem gehad. Wy hadden de beknopte Beoefeningsleer van E. Kist217 by ons in de welke ik dan voorlas in ons klein vaartuigje en wanneer
dan een hoofdstuk was geëindigd, dan hiefden wy een Gezang aan toepasselyk op het
voorgelezene. Zoo verheerlykten wy dan den Heer en de roeijers hoorden naar ons.
Verders verzoek ik vriendelyk om een half duizend Bijbelsche printen, met deze zoude
ik onder die zinnelyke menschen www.cgfdejong.nl
nog veel nut onder den goddelyken Zegen kunnen
stichten. Ontvangt eindelyk de groeten van Br J.J. Bär en van Br G. Hellendoorn.
N.B.
Ik moet U.E.d nog melden, als dat Br J. Kam op den 21 December 1824, eene groote party
of maaltyt gegeven heeft, bestaande uit omtrent 29 personen. Eene party zult gy zegge;
ja eene party, maar geene zondige party. Het is de gewoonte van de Inlanders, dat zy Ds
J. Kam, wanneer hy van zijn groote bezoekreis ‘t huis komt, komen verwelkommen, en
nu wilde hy hen eens op die wyze aangenaam verrassen, daartoe noodigde hy de oude
menschen uit het Weeshuis van Ambon, het waren inderdaad armen, kreupelen, en
blinden. Br J.J. Bär en ik dienden hen aan de tafel en zaten somtyds met hen mede aan.
De Heer en Mevrouw Kam zaten mede aan, aan het einde van de tafel en vlak over hem
zat die arme oude meester uit het Weeshuis.
Dat is inderdaad zoo als de Heiland zegt: “Indien gy een maaltyd aanrigt zoo roept niet
uwe geburen, naastbestaanden en bekenden; opdat zy U niet te eeniger tyd wederom
noodigen, maar roept de armen, vermingten, kreupelen en blinden in, en gy zult Zalig zyn,
omdat zy niet hebben om u te vergelden.”218 En zoo waar het ook nu hier.
Zalig zy, die teêr van harte,
Met der armen nood begaan,
Vaardig zijn om in hun smarte
Hen meedogend by te staan;
Zij, die hen met raad en daad
Strekken tot een’ toeverlaat;
217
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Zie voetnoot 193.
Luk. 14: 12-14.
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God, hun Rigter, zal na dezen,
Jegens hen Barmhartig wezen.
Op den 1ste Kersdag hield Ds J. Kam in de Kleine of Nieuwe Kerk219 met de Maleijers een
klein Liefdemaal hetwelk zich op de volgende wyze toedroeg. Het was by afwisseling dan
eens werd gezongen dan weder deed J. Kam een kleine aanspraak. Er werd gezongen de
Lofzang van Zacharias, van Maria en van Simion,220 op het gallerytje waren eenige die
zeer schoon op de fluit221 speelden en dit stemde dan met het Orgel. Onder het Zingen ging
men met verscheidene groote theebladen met kopjes thee rond door de Kerk als ook iets
aangenaams er by om te eeten. Ik had die avond de beurt in het Lands Hospitaal, maar
ik ging een weinig vroeger dan naar gewoonte daarheen, om zoodoende deze Godsdienstige plegtigheid nog mede by te woonen, hetgeen my dan ook gedeeltelyk gelukte.

31. J.F. Bormeister te Buru aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, [Ambon,
1825]; ARvdZ 29/2/G.
Mijne eerste en grootste hope was, dat, bij de komst van zijn eerwaarden Ds Roorda van
Eysinga in de Molukkos, God middel en weg door dien beramen zal, om bij het Gouvernement een volmagt en ondersteuning voor mij uit te werken, om op Bouro onder de
Alfoeren met hoog gezag te durven werkzaam zijn; maar ook deze hoop is verdwenen.222
Want de zaak verhoudt zich aldus:www.cgfdejong.nl
Het land van Bouro223 is in tien deelen verdeeld, dat naast het hoog gezag bestuurd wordt
van den Koning des lands en negen Patties (of Hertogen), deze allen zijn Mahomedanen
die wel het Gouvernement uit vrees gehoorzamen maar gewillig niets doen. Aan deze
Mahomedanen zijn de Alvoeren, strand en bergbewoners van dit Eiland, onderworpen
en zoodanig onder den duim gebragt, dat de Alvoeren (zijnde Heidenen) niets kunnen
doen zonder den wil van hunne Regenten de Mahomedanen. De Alvoeren hebben echter
nog zoo veel gezag overgehouden, dat zij zich niet laten dwingen om besneden te worden,
maar daarentegen, dunkt mij, den Christen Godsdienst durven zij ook niet omhelzen, uit
vrees voor hare Hoofden, die van de Mahomedanen over hen gesteld zijn, en de regterhand schijnen te zijn der Regenten des lands.
Bij zoodanig gesteldheid van zaken behoort dus het Gouvernement zich zelf den zaak van
den Christen Godsdienst aan te trekken, indien er belangstelling is denzelven in hare
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Deze Kapel stond op het erf van het huis van Kam aan de Burgstraat te Ambon, zie voetnoot 139.
Luk. 1: 47-55.
Het fluitspel is door Kam op Ambon geïntroduceerd. Zowel in de kerkdiensten als bij andere al of niet
godsdienstige gelegenheden werden fluitorkesten ingezet. Roorda van Eysinga, Reizen, 165-166; Van
Rhijn, Reis, 501; Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 341.
Roorda heeft Bormeister niet bezocht en deze heeft daardoor niet de kans gekregen Roorda te verzoeken
een poging te doen het gouvernement te bewegen om hem, Bormeister, toestemming te geven onder
de alfoeren te gaan werken, conform zijn instructie en het besluit van de toenmalige gouverneur der
Molukken Tielenius Kruithoff, zie ook voetnoot 167. EA 1829, 473.
Zowel de nederzetting waar J.F. Bormeister zich had gevestigd als het gehele eiland heetten in die tijd
Bouro (Buru). De nederzetting werd ook wel Kayeli genoemd. Bestuurlijk vormde het eiland met enkele
eilanden in de omgeving een aparte residentie. De nederzetting Bouru (Kayeli) was gelegen aan de
zuidoever van de Bocht (of Baai) van Kayeli, aan de noordoostkust van het eiland. Het hoofd van Kayeli
was tevens het voornaamste hoofd van het eiland.
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Coloniën voort te planten, en mij desaangaande met gezag uit te rusten, op last van
Gouvernementswege werkzaam te moeten zijn onder de Bouronesche Heidenen.
[Bormeister is er nog niet in geslaagd voldoende steun van het gouvernement te krijgen om
zich enig gezag te verwerven onder de hoofden. Dat betekent dat hij hen niet kan dwingen
hem toestemming te geven om hem hier permanent te vestigen en hen niet kan bewegen
tot medewerking aan zijn zendingswerk. Ook heeft hij niet de vrije beschikking over een
vaartuig van het gouvernement om de gemeenten op de andere eilanden van zijn werkkring,
Manipa en Boano, te bezoeken.]

Ik haast mij na nevens gaande berigten ook U Edelen best mogelijk die aan mij gedaane
vragen van zijde des Genootschaps te beantwoorden, van den staat der Christenen in deze
gewesten, mijne werkzaamheden enz: enz.224
In den jare 1822 primo Augustus kwam ik hier op Bouro aan, en vond eenen ouden man,
die sedert tien jaren hier als Inlandsche Meester aan deze Christenen heeft gearbeid, die
wel niet allen hier geboren echter alle gedoopt waren.
Nadat ik huisbezoeken had gedaan en eene lijst voor mij gevormeerd had, vond ik 140
zielen ter dezer plaatse. De Meester en zijn oudste zoon, de Sergeant Burger225 en de
Koster, maakten hier het getal der mannelijke Ledematen uit; Vrouwelijke Ledematen was
het getal zes en twintig, de overigen waren deels Avondmaals Candidaten, deels Kinderen,
van welke laatsteren weinig of geheel niet ter school kwamen, hetgeen ook de eerste klagte
van den Meester was: dat de Ouders
hare kinderen niet ter school zenden. Dit was dan
www.cgfdejong.nl
ook het eerste blijk voor mij dat de Christenen ter dezer plaats weinig belang stelden in
den Godsdienst. Het was dus zaak naauwkeurig onderzoek te doen, hoedanig hunne
Godsdienstige gesteldheid was; maar daar was weinig te vinden, dat naar eenen redelijken
Godsdienst geleek, die hare ligchamen stelden tot eene levende, Gode wel behagelijke
offerande.226 In tegendeel het grootste gedeelte der Gemeente was te zeer aan het zinnelij224
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“Vragen, door den zendeling eenmaal in het jaar te beantwoorden.
A.
Hoedanig is de godsdienstige gesteldheid dergenen, onder welke gij arbeidt? Zijn het Christenen,
Heidenen of Mohammedanen? Zijn de Christenen sedert lang van godsdienstig onderwijs
verstoken? Hoe groot is hun aantal? Hoedanig hunne kennis en godsdienstige gezindheid?
Welken toegang hebt gij tot de niet-christenen? Zijn die het Christendom toegenegen of vijandig?
B.
Welke zijn uwe werkzaamheden? Predikt gij? Hebt gij katechisatiën? Houdt gij bijzondere
gesprekken? Doet gij ook bezoekreizen? Hebt gij eene of meerdere scholen onder uw opzigt?
Hebt gij daarbij medehelpers? Welke? Hoe veel leerlingen? Wat onderwijst gij? Welke boeken
gebruikt gij?
C.
Welke vrucht bespeurt gij op uwen arbeid? Neemt het aantal uwer toehoorders toe of af? Hoe
groot is het? In welke verhouding staat het tot de bevolking? Hoe groot is het aantal gedoopten
en ledematen in uwen werkkring? Hoe velen hebt gij sedert de laatste opgave gedoopt, tot
lidmaten aangenomen en in het huwelijk bevestigd? Is er belangstelling bij het gehoor des
woords? Hebt gij ook grond van hope, dat opregt geloof en ware bekeering de vruchten zijn
van uwen arbeid, of van dien van vorige leeraars of zendelingen?
D.
Is er geheime of meer openlijke tegenstand? Van welken aard? En hoe handelt gij daarbij?
Is er medewerking? Van welken aard is die?
E.
Hebt gij ook eenige buitengewone werkzaamheden vrijwillig op u genomen, of zijn er u ook
opgelegd? En welke?
F.
Zijn er ook eenige bijzonderheden u bekend, of hebben er omstandigheden bij u plaats, welker
kennis voor het Genootschap belangrijk is?”
Ontleend aan de instructie voor L. Tobi, 21/7/1858, ARvdZ 24/1/B.
Zie voetnoot 17.
Rom. 12: 1.
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ke en vergankelijke gehecht om haren buik offeranden te brengen. Het zal niet noodig zijn
hierbij al de ondeugden op te noemen, welke gevolgen zijn van luiheid, dronkenschap,
danspartijen. Maar Gode en onzen dierbaren Zaligmaker zij dank. Hij heeft door zijn
voorzienig Albestuur uitgeholpen. Hij heeft den schrik des doods (de Cholera Morbus)
onder ons gezonden, ook nog tot nu toe afwisselende ziektens, en daarbij wat schralen tijd.
Door deze goddelijke middelen zijn er velen tot bedaardheid gekomen. Ik durf mij niet
verstouten te beweeren, dat het Gode behaagd heeft alleen door deze middelen verdoolde
schapen op te zoeken en ter kudde terug te brengen; neen, ook zijn almagtig en ziel
doorsnijdend woord is het, dat in menige ziel gelijk weldadige en verkwikkende druppels
regen op eenen dorren akker gevallen is, waardoor de zin der menschen veranderd, het
hart vertroost, ook de voeten en enkelen vaster gemaakt worden, om met vastere treden,
in vertrouwen op ’s Heeren hulp, den pad der deugd en godzaligheid te bewandelen. En
is het getal dezer gelukkigen nog zoo klein, al ware het slechts eene ziel, die geloove houdt
en standvastig blijft tot den einde toe, het blijft echter daarbij: Het Euangelie van Christus
is eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft Rom. 1, 16, dat tijdig en ontijdig
in zacht- en langmoedigheid moet gesproken worden. Met deze gedachte beur ik mij ook
dikwijls op niet moedeloos te worden, wanneer ik weinig of geene vrucht van mijnen
arbeid zie. En zooals gezegd is, niet te durven beweeren: dat het woord des Kruises zijne
kracht tot dusverre nog niet bewezen heeft ter dezer plaatse. Want de vrucht des woords
Gods is onwederstaanbaar, alleenlijk is de schuld den menschen bij te meten, die hunne
harten niet laten toebereiden tot een akker des Heeren, om eene aerde van Christus te
www.cgfdejong.nl
worden.
Luiheid is hier het algemeen bederf, en de reden waardoor het grootst gedeelte der
zoogenaamde Christenen alhier verstoken blijven van de kennis der zaligmakende genade
Gods, die verschenen is uit Gods goedheid en door de verdiensten onzer dierbaren
Zaligmakers aan alle menschen.227 Er zijn geheele huisgezinnen hier, die het geheele jaar
noch den openbaren Godsdienst bijwonen, noch ter Catechisatiën, noch in de avond
biduren komen, noch kunnen lezen of iets willen hooren lezen in een of andere huis
godsdienst. Welke godsdienstige gezindheid en kennis van den eenigen waarachtigen God
en zijnen heiligen en goeden wil tot ons tijdelijk en eeuwig geluk zou men bij deze
menschen wel willen zoeken en kunnen vinden, die op geenerlei wijze te bewegen zijn,
noch door geschenken om aan te lokken, noch door bidden, noch door ernstig dreigen voor
den toorn Gods en de regtvaardige straf, welke een iegelijk te wachten heeft, die Gods
goedheid versmaadt zal hebben. Al zijn zulke menschen geene vijanden van den Godsdienst van Christus, zoo smart het mij toch dat zij vijanden hunner zielen zijn, die zich
overgeven aan goddeloosheden, afgoderijen, en zich laten binden door de strikken des
boozen.
Haar zeer ongelukkigen staat spruit daar uit voort: de ouders zijn niet ter school aangehouden geworden, en onverschillig omtrent den Christen Godsdienst zenden zij hunne
kinderen ook niet ter school of slechts één à twee dagen ’s maands; ook heb ik geene magt
hen te dwingen (mijne Overheid beweert: dat zij geene Negereis volken zijn, die men
dwingen mag; dat zij dus een godsdienst mogen kiezen welken zij willen).228 Dat is een
zeer groot kwaad en de bron van het zielen bederf.
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Vgl. Titus 2: 11, 14.
Hier wordt verwezen naar het onderscheid tussen burgers en negorijmensen, zie voetnoot 17 en document
104.
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Weder anderen zijn er, zoowel hier als in de geheele Molukkos, die slechts zich hebben
laten doopen om de kenmerken weg te bannen dat zij uit den slavenstand zijn; zij willen
voor ieder een als burger, of in deszelfs staat worden aangezien. Indien zulke menschen,
naar den regel van den Christen Godsdienst om dien te omhelzen, vooreerst naauwkeurig
moesten onderzoeken, en denzelven toetsen, of deze de ware Godsdienst zij, en of die hem
kon gelukkig maken voor tijd en eeuwigheid, zoodat deszelfs waarheden hen bewogen
en drongen om te gelooven in Jesus Christus, dan zou er mogelijk eene reeks van jaren
voorbij gaan eer iemand gevonden wierd, in geheel de Molukkos, die zich liet doopen.
Maar zoo naar den ouden slenter en het oud stelsel in deze gewesten leert men slechts
vraagjes van buiten, veel of weinig zoo veel iederéén verkiest welke van onkundige
Meesters als een gebod duizendmalen voorgezegd worden, tot dat het rond van de lippen
rold, men mag de hoog maleische vragen verstaan of niet verstaan, men wordt gedoopt
en geld voor zoo goed een Christen als een ander, en vermeet zich dikwijls gelijk te stellen
met eene hooge personagie. Wanneer zulke nieuwelingen de Catechisatiën en den openbare Godsdienst niet vlijtig bijwonen, en zelf den Bijbel niet kunnen lezen, of verstaan
hetgeen zij hooren lezen, hoe ongelukkig wordt haar zielen staat niet? Het is geen wonder
dat de Ceramsche Christenen hunnen roem, dapperheid en braafheid in Koppensnellen
stellen, want zij zijn gedoopt geworden en hebben geene opleiding gehad. Welk slecht
credit onder anderen godsdienst gezinde volken, moet onzen allerdierbaarsten Godsdienst
hebben, indien hij met alle ondeugden en ijselijkheden kan gepaard gaan?
www.cgfdejong.nl
[De belangrijkste oorzaken van de
onbevredigende situatie van de christenheid in de
Molukken zijn het lage opleidingsniveau der schoolmeesters en het feit dat de hier in
gebruik zijnde bijbelvertaling229 door de gebruikte taal, het hoog-Maleis, door vrijwel
niemand begrepen wordt, ook niet door de schoolmeesters.]
Mijne voornaamste werkzaamheden waren van den beginne mijner komst te Bouro af aan
tot nu toe deze, wijl ik verhinderd werd onder de Alvoeren te kunnen werkzaam zijn, mij
ernstig op toe te leggen de Christenen ter dezer plaatse, door bidden en vertrouwend
wachten op des Heeren hulp en zijnen zegen, op te bouwen en te bevestigen in onzen
heiligen en volmaakten Godsdienst. Hiertoe had de oude Meester alhier naar zijn vermogen getrouwelijk voortgearbeid en ook tot dus ver mede gewerkt. Over den Catechismus
en uit het Kort begrip van den Christelijke Godsdienst230 heeft hij de gemeente gedurig
Cathechiseerd en des Zondags iets haar voorgelezen en met gebeden en gezangen hetzelve
gepaard.
En daar ik gelast ben geworden van Ds Kam hier ter plaatse alles in zijne vorige orde te
laten blijven, durfde ik ook den Meester de Catechisatiën niet afnemen. En dit aangaande
kon ik ook in den begin niet op mij nemen, dewijl ik nog niet vast genoeg in de taal was,
en een leerreden genoegzaam werk gemaakt heeft voor de geheele week. Echter zal ik nu
trachten, nadat mijn voorgenomen werk zal afgeloopen zijn, zoo niet de Catechisatiën,
echter één à twee bijbellezingen in de week bij te voegen; en te beginnen van Genesis,
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Deze was gebaseerd op het werk van Leijdecker en Werndly. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor,
I, 18-20.
Zie voetnoot 23.
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hebbende thans Bijbels ontvangen van het Bijbelgenootschap te Batavia,231 ook zijn er
vroeger tien Exemplaren per stuk 10. Ropy (Guldens Holl:) hier gekocht geworden.
Dus zijn den meester al zijne werkzaamheden gebleven, mijn pligt was het echter op de
school te zien, de ouders dikwijls en krachtdadig aan te moedigen hunne kinderen van
dezelve niet terug te houden. En in stede dat de Meester ’s Zondags voorlas, houd ik voor
den middag eene redevoering en namiddags Catechiseerd de Meester de Gemeente over
de Hoofdpunten dat zij den voormiddag gehoord hebben, hetgeen zeer nuttig is.
In den begin viel het mij wat moeijelijk in een vreemde taal voordragt te doen, en wijl ik
nuttig wilde zijn schreef ik de redevoeringen op, en sommige ook naauwkeurig en zuiver
af, waaraan ik de geheele week en nog vele slaaplooze nachten besteed heb. Allengskens
vaardiger geworden zijnde, rigtte ik een Hollandsche school op; hoewel de leerlingen hier
klein in getal, zijnde slechts zeven, kon ik echter niet anders dan achttien uren in de week
aan hun besteden. Drie à vier keer in de week had ik des avonds in mijn huis Bijbellezen,
maar het is tegenwoordig door tusschen komende omstandigheden, sterfgevallen en
ziektens afgebroken, hopende God zal genade geven hetzelve weder te hernieuwen.
Het onderwijs aan de kinderen in mijne school bestaat tot dusverre in lezen, schrijven en
onderwijs in den Godsdienst, waartoe ik H. Westers spelboekjes in trappen,232 en een of
ander leesboekje der Maatschappij tot nut van ’t algemeen gebruik dat hooger klimt dan
A. Brinks kleine vraagboekjes;233 en bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden van
H. Wester234 en andere tractaatjes meer, heb ik tot dus ver kunnen nuttigen. Mij ontbreken
Holl: Bijbels om hen stipter op te leiden.
www.cgfdejong.nl
Edoch mijn hoofdoogmerk is de Gemeente
alhier op te bouwen en te bevestigen. Daartoe
heb ik vooreerst noodzakelijk geoordeeld hun den Bijbel beter te doen verstaan. Ten dien
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Tijdens het Engelse interregnum op Java (1811-1816) werd op initiatief van lt. gouverneur-generaal
Sir T.S. Raffles (1781-1826) in Batavia een bijbelgenootschap opgericht. Dit werkte samen met de
in 1804 te Londen opgerichte British and Foreign Bible Society. De oprichting van het Nederlands
Bijbelgenootschap in 1814 geschiedde op initiatief van het Brits Bijbelgenootschap. Eén van de eerste
vruchten van de samenwerking tussen de twee eerstgenoemde genootschappen was het voorzien in
de grote behoefte aan bijbels in Ned.-Indië, zowel in Latijnse (de veel gebruikte hoog-Maleise bijbel
van Leijdecker-Werndly van 1731/1733, herdrukt in 1821) als Arabische karakters (de minder succesvolle
verspreiding van de in 1819 herdrukte editie Leijdecker-Werndly van 1758). Tevens werkte het Britse
Bijbelgenootschap mee aan een Javaanse bijbelvertaling (vertaling-Brückner, 1829; door de regering
in beslag genomen), de Toba-Batakse bijbelvertaling en het Angkola-Batakse Nieuwe Testament.
Gronemeijer, Gedenkboek, 44-73, 77-83.
Hendrik Wester (1752-1821) was schoolmeester in a.v. Ten Boer (Gr.) en Oude Pekela en werd in 1801
tot schoolopziener benoemd; hij maakte zich verdienstelijk met verbetering van het onderwijs. Zijn
vier spelboekjes: Eerste spelboekje; voor eerstbeginnende leerlingen; Tweede spelboekje; voor
weiniggevorderde leerlingen; Derde spelboekje; voor verdergevorderde leerlingen; en Vierde of laatste
spelboekje: voor meergevorderde leerlingen, (Groningen: J. Oomkens, 1805-1806) vertonen een
trapsgewijze opklimming van moeilijkheidsgraad. Zijn methode was gericht op zowel de intellectuele
als de morele opvoeding der kinderen. De boekjes van Wester waren enorm populair, zowel in Nederland
als – in Maleise vertaling – in Ned.-Indië, en werden vele malen herdrukt.
Zie voetnoot 23. Een in de Molukken gebruikte uitgave van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
was Hhikajet akan Jusof, bagi anakh terkarang dalam bahasa Wolandawij awleh Willem van Oosterwijk
Hultshoff; dan tersalin kapada bahasa Malajuw awleh G. Heijmering. Roterdam, M. Wajt, 1841.
Dit was de vertaling van Willem van Oosterwijk Hulshoff, De geschiedenis van Jozef, voor kinderen.
Leiden: D. du Mortier en zoon, 1796.
H. Wester, De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden, voor jonge kinderen.
1ste druk 1787; 25ste, opnieuw verbeterde en vermeerderde druk, Groningen: J. Oomkens, 1818; 61e
dr., Gorinchem: Noorduyn, 1884. Heijmering had hiervan een vertaling gemaakt: Barang Hikajet Elkitab
jang terutama dengan sual dan djawab bagi anakh-anakh, awleh Tuwan Pemarentah midras H. Wester.
Tersalin deri pada bahasa Wolandawij awleh G. Heijmering. Timor Kupang, 1842.
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einde vond ik het goed de geschiedenis van Jesus, zijne daden en lotgevallen volgens de
Harmonie der vier Evangelisten235 hen te verklaren. Verder om hen lieden practisch in te
leiden heb ik boven de negentig leerreden uit de Evangeliën en ettelijke vijftig uit de
Zendbrieven der Apostelen (van welke laatstere ik nog niet ten einde ben) naar de
Dogmatie- en Heilsorde behandeld,236 ten einde hen tot geloof en heiligmaking te dringen.
De orde hoe ik deze leerreden behandelen doe is Over God en den Mensch in twee
Hoofdafdeelingen, willende wel hier een Generaal schets bijvoegen, maar dewijl niet
gevraagd is geworden hoedanig ik predik, zal het ook niet gepast zijn. Doch zoo omtrent
te werken schijnt het mij nog toe, misschien dwaal ik ook, kan voor de Bouronesche
Christenen met den tijd zeer nuttig zijn, om dan den Bijbel te leeren kennen, en aan hun
grondige kennis van God en Jesus Christus te verschaffen, en hun eigen eeuwig heil open
te leggen, dat ieder waarheid lievende en dankbare ziel tot geloof en heiligmaking
aandrijft. Indien de goedertieren God en Heiland mij verder gezondheid en zijne genade
verleend, wenschte ik wel nevens vrije texten, na dit afgeloopen werk, ook den Catechismus te verklaren en vooral Bijbellezingen te houden, beginnend van Genesis, om hen met
de goddelijke beschikkingen en openbaringen van den beginne af aan bekend te maken,
ten einde het geloof tot zaligheid mogt diepe wortel schieten.
De vruchten welke ik tot dusver op mijnen arbeid bespeur zijn nog niet noemenswaardig
daarmede te willen pronken. Hoewel velen beginnen te veranderen, echter vertoonen de
meesten een schijnheilig gelaat, dewijl zij nog schoot- en boezemzonden bijbehouden
willen, schoot- en boezemzonden van Oost-Indiën, afgoderei, onreinheid en bijgeloof,
alzoo Jesus nog niet liefhebben vanwww.cgfdejong.nl
ganscher harte. Want tot dusverre is opregt geloof en
ware bekeering zeer raar en weinig te vinden geweest onder de Bouronezen. Eene goede
ziel, die van de Colera Morbus237 overleden is heeft mij blijdschap gemaakt, die een
goeden strijd gestreden heeft, en geloof gehouden tot aan het einde;238 maar dat mag ik
niet geheel aan mijne werkzaamheden toeschrijven. De Heere zelve heeft hem door lijden
toebereid, zoodat het Euangelium versterkende medicijn voor hem wierd om standvastig
te dulden; en het was ook de oude Meester alhier, die voor mij aan hem gewerkt heeft.
Ik zoude U Edelen gaarn zijne levensgeschiedenis willen zenden, als ik dezelve uit zijn
eigen mond gehoord had.
En dus de Heer kent de zijnen beter die hem aankleven en volharden zullen dan ik ze ken,
anders wilde ik wel nog bijvoegen, dat ik hier en daar iets ontdekt heb, dat een levend lid
van Jesus schijnt te zijn; maar daarop roem dragen zoude voorbarig zijn. Als ik prijzen
en roemen moest dan zou ik zeggen: Een klein gedeelte, nog niet het derde gedeelte der
Gemeente alhier, is te vergelijken met een jongen boom die wel groene bladeren maar
geene vruchten heeft; want het getal mijner toehoorders buiten de feestdagen, zijn zelden
meer dan vijftig personen. Met hoort er met opmerkzaamheid toe, men wordt dikwijls
getroffen, schaamrood en ook dikwijls geroert, men spreekt er van verre, dat zulks nog
niet gehoord is, en dat God den zondaar zooveel genade schenkt; maar – de wandel, de
235
236

237
238

Wellicht bedoelt Bormeister hier Fr. Burmannus, e.a., De harmonie ofte overeenstemming der vier
H. evangelisten. Utrecht: G.T. van Paddenburg en A. van Paddenburg, 1757. Zie ook volgende noot.
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hij wellicht met Burmannus tot het Coccejaanse kamp (Burmannus’ Synopsis theologiae uit 1671 wordt
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van Coccejus. BLGNP, IV, 92-98.
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wandel is nog niet liefde, nog niet hemelsch. Ettelijken willen wel het getal der echte
Leden van Christus vergrooten, want het getal der toehoorders neemt niet af, veel meer
toe, maar of het zuivere bedoelingen bij hen zijn, dat moet de tijd leeren.
Wat de onchristenen betreft: er zijn te Bouro drie Chinezen, de overigen alle Mahomedanen. Een der Chinezen die lezen en schrijven kan, heb ik de vier Euangeliën, de Handelingen der Apostelen, en derzelven brieven in de chineesche taal overrijkt. Hij heeft deze
schriften gedeeltelijk gelezen, maar is onverschillig omtrent de gebeurtenissen en waarheden daarin vervat. En de Mahomedanen waren van de ure mijner komst af aan bevreesd,
dat het Gouvernement beoogde hen tot Christen te maken. Men kwam bij den Resident
in te verzoeken: dat ik mij niet bemoeijen mogt, zij zouden nooit Christenen worden. Zij
kregen ook een bevredigend antwoord dat mijne komst hen niet raakt, maar de Alvoeren
en de hierzijnde Christenen. Naderhand kwam ik zoo wat in kennis met hen, en beproefde
dus onder de Regenten tractaatjes te verspreiden, doch ook deze namen zij niet aan,
alleenlijk de Koning nam er een van, en na gelezen te hebben wilde hij hetzelve weder
aan mij teruggeven. Zij betoonen zich niet vijandig tegen de Christenen en den Christen
Godsdienst, maar op hare toegenegenheid durf ik ook nooit staat te maken; want de
geveinsdheid is bij hen zeer groot.
Er is een plan in het licht, of het van het Gouvernement zijne goedvinding wegdraagt,
weten wij nog niet: dat de staat der Alvoeren te Bouro kan verbeterd worden.
Deze arme menschen, die goed van aart zijn, worden zeer gekneld van hunne Hoofden
zoowel als van de Mahomedaansche Regenten. Want de Mahomedanen werken en
www.cgfdejong.nl
bedrijven geheel en al niets, de Alvoeren
moeten hen onderhouden, en echter durven de
Mahomedanen niet voor uitkomen te zeggen: zij zijn onze slaven. Deze nieuwe plan
derhalve, ontworpen met overleg van den nieuwen Resident te Bouro, de Weledelgestr.
Heer Lans,239 indien hij van het Gouvernement aangenomen en doorgezet wordt, kan ook
den weg openenen den Chr. Godsdienst onder de Alvoeren in te voeren. Op eene andere
wijs schijnt het onmoogelijk te zijn, dat de Bouroneesche Alvoeren tot het Christendom
konden overgehaald worden.
Want de Alvoeren, hoewel geene Slaven der Mahomedanen zijnde, moeten nogthans
slaafsche behandelingen ondergaan. Hare vrijheid wordt gekwetst; zij worden afgeschrikt
van de Regenten des lands en van hare Hoofden het Christendom te omhelzen. Eene
andere zwarigheid voor het Christendom is, dat de Alvoeren op het Eiland Bouro in geene
Negereijën bij elkander wonen, maar zeer verstrooit zijn en onvaste woonplaatsen hebben:
De vader van den zoon, de broeder van den broeder wonen dagereizen van elkander
verwijderd. Hoe is het mogelijk onder hen tegenwoordig het Evangelie te verkondigen,
of er moesten scharen van Zendelingen onder hen gezonden worden? Maar dien ontworpenen nieuwen plan wordt alles verbeterd, de zwarigheden weggeligt, en geeft ook mij hope
nog eens gelukkig te kunnen slagen; ten minste toch zou ik kunnen een begin maken met
het Christendom, naamlijk scholen op te rigten enz. God is wijs, alvermogend en goed!
Helpt mij toch bidden en vertrouwend wachten.
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[De christenen op Boano en Manipa heeft Bormeister bij gebrek aan een bemand vaartuig
nog niet kunnen bezoeken. Doch hij heeft inmiddels een sampan [inlandse kotter] gekocht
en hoopt in januari aanstaande [1825] beide eilanden te bezoeken. Een aantal gemeenteleden zal als bemanning optreden. Aan het verzoek van ds Kam om traktaatjes in het Maleis
te vertalen heeft hij wegens tijdgebrek nog niet kunnen voldoen.]

32. J.F. Bormeister, Eerste jaarverslag over 1825, [Buru, maart 1825]; ARvdZ 29/2/G.
1825 Februarij den 8.den
Had ik bepaald met acht Bouronesche Burgers uit te zeilen naar de Eilanden Manipa en
Bonoa (van de inwoners genaamd Buana);240 tegen avond vergaderden sommige leden
om mij zegen en voorspoed toe te wenschen. ’S avonds half 11. uur nadat de maan
opgegaan was ging ik in Gods naam aan boord. Om 11. uur werd het anker geligt, wijl
een stille landwind ons zachtjes uitleidde.
Onder het zeilen gaf ik het bestuur naast God aan één’ der oudsten Burgers over, toch
zoodanig: indien ons gevaar ontmoet, de overigen zeven elk zijne gevoelens ter hulp
bescheidenlijk kan zeggen, en dat men dan een goeden raad ook van den jongsten zal aan
nemen.
Afwisselend verloor zich de landwind en men ging aan ’t riemen tot dat wij den 9den ’s
morgens omstreeks 9. uur den Westenwind kregen, die ons door den zwaren stroom hielp,
zoodat wij op den Klokkenslag 11. uur
het anker lieten vallen nabij het Fort van Manipa.241
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Ik gaf aanstonds kennis aan den WelEd: gestrengen Heer Luitenant Commandant Koode,
en den Meester E: Pattijapon van mijne komst, en hield onder tusschen middagmaal.
Omtrent half 1. uur kwam de Heer Commandant en de Meester mij in te halen. Ik ging
aan wal met twee der oudste Burgers van Bouro, zijnde Ledematen, die ik als Getuigen
in plaats van Ouderlingen had mede genomen, en werd op verzoek van den Heer Luitenant
naar zijne woning geleid. Hier kwam de Râdja (der Christen Negerij) mij te verwelkomen,
en wij bragten ettelijke uren pratend door. De Heer Commandant bood mij Logiment in
zijn huis aan, maar om reden het huis bekent is ongezond te zijn, sloeg ik het vriendelijk
uit en ging mij bij den Meester inkwartieren, waarheen de H: Luitenant en de Râdja mij
vergezelden en den avond bij mij bleven.
den 10.den
Donderdag hield ik mij den ganschen voormiddag bezig met de Schoolkinderen, welke
ik bevond wat vernalatigd te zijn, ook was er geen een der Burgers Kinderen die ter
School komen, slechts Kinderen uit de Negerij komen er op; waarover ik met den Meester
ernstig gesproken heb, hem de Kinderen vooral aanbevelende; en ook den Heer Commandant voor mijn vertrek, vriendelijk verzocht den Meester te willen helpen: dat de Burgers
hunne Kinderen ter school zenden.
Ook waren de Leden, en die zich aangegord hebben Ledematen te willen worden, vergaderd. Ik deed eene korte aanspraak aan hen: over onze roeping tot zaligheid, en de
opwekking die ons de lieve Heiland schenkt, willende ook met hen het H: Avondmaal hier
vieren; verzocht hen dus zich ernstig in ’t gebed te begeven en op morgen zich tot eene
Cathechisatie voor te bereiden, vooral diegenen, welke Ledematen willen worden.
240
241

Boano.
Fort Wantrouw.

134

Document 32

Tegen den avond, in plaats van Cathechisatie hield ik eene Redevoering over de vraag
onzes lieven Heere aan Petrus: Hebt gij mij lief? en antwoord daarop volgens Johannis
21 v: 16. enz:
den 11.den
Vrijdag voormiddag was Cathechisatie met de Ledematen, deze bestonden slechts uit
vijftien Vrouwen. Mannen kwamen er niet op, behalven vijf mannen, die ledematen wilden
worden, doch deze waren slechts toehoorders. Ik was met de Vrouwen voldaan. Namiddag
deed ik onderzoek bij de vijf mannen, en vond hen in eene zeer goede stemming des harte
hun Verbond met God te vernieuwen en den Heiland trouwe beloovende. Ik nam hen in
Gods naam, in tegenwoordigheid der Gemeente met zegenwenschingen aan.
Februarij den 12.den
Zaturdag namiddag was Voorbereiding; ik sprak over het standvastig gedrag eens Christen
in verzoekingen en vervolgingen, volgens Joh: 1, 19-28. Een en ander Leden waren door
de Redevoering van Donderdag afgeschrikt geworden het H: Avondmaal te genieten
levende in ontucht en vijandschappen, want zij kwamen niet op in onze bijeenkomst.
den 13.de
Zondag voormiddag vierden wij het Nachtmaal des Heeren; ik sprak over de inzetting van
’t Heil: Avondmaal naar Luk: 22, v: 19. Doet dat tot mijner gedachtenisse.
www.cgfdejong.nl
Namiddag sprak ik over den H: Doop
in ’t algemeen, naar Matth: 28, 19. Na de redevoering werden zes Kinderen gedoopt en twee paar getrouwd.
den 14.den
Maandag ’s avonds was dankzegging; ik sprak over de ware schikking des harte in de
bezoekingen Gods, en de dankbaarheid; volgens Lukas 17, 11-19. Uit de kerk gaande
volgden mij al de Ledematen na in ’t huis van den Meester, en had nog een gezegend
uurtje met hen. Dewijl zij mij danken wilden nam ik gelegenheid te spreken: om regt
gelukkig voor tijd en eeuwigheid te zijn moeten wij in eenvoudigheid des harte alle eer
en dankzegging aan God en onzen dierbaren Zaligmaker weijen; want God heiligen, is
ook onze zaligheid.
den 15.den
Dinsdag had ik bepaald mij nog eens bezig te houden met de Schoolkinderen en den
Meester, maar werd door ongesteldheid van ligchaam verhinderd. Het is in dit jaargetijd
hier zeer ongezond, vooral voor vreemdelingen die aanstonds met Koortsen en afgang242
bevallen worden. Want het is hier tegenwoordig ’s dags een gloeijende hette, en des nachts
koud. Hierbij komt nog: dat het drinkwater te zeer verkoeld en zwavelachtig is, ’t geen
ook sterk op ’t ligchaam werkt. Ook kwam voor den middag de Meester, D: Lalopoea van
Bonoa hier aan, om mij welkom te zeggen. Ik had hem aanstond na mijne komst te Manipa
een brief toegezonden met verzoek zooveel mooglijk aldaar alles in gereedheid te brengen,
maar hem had ik niet verzocht mij af te halen. Nadat wij te zamen gegeten hadden vertrok
hij weder. Hij heeft niet veel loffelijke woorden van de Gemeente te Bonoa gesproken
hoewel hij al negen jaar aan hare opbouwing gewerkt had.
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Een Mahomedaansche vrouw en een vrijgegeven slaven meid hebben mij te Manipa
verzocht om gedoopt te worden, maar waren nog niet voorbereid, waarom ik hen tegenwoordig ook nog niet kon doopen; ik sprak tegen den avond nog eens met haar lieden,
en diegenen, die zich als hare Doopvaders en -moeders aangeboden hebben, en voornaamlijk: dat zij van nu af aan moesten naarstig zijn in ’t aan leeren, ook vlijtig en geloovig
God bidden zich van harte te kunnen tot God te bekeeren, en het zij dan ik, of Ds Kam
mogt weder komen, zij gereed zijn den H: Doop te ontvangen. Op den avond liet ik nog
eens de Ledematen vergaderen, om nog een en ander hen te herinneren, en met hen een
zinguurtje te houden.
den 16.den
Woensdag vroeg wilde ik vertrekken, maar het werd middag 4 uur toen wij onder zeil
gingen; wij liepen wel voor den Westewind af, maar verloren dien wijl wij onder wal
moesten schuilen. Wij kwamen ’s avonds ten 8. ure bij donker maan aan een der Westhoeken van Groot Kelang voor anker.
den 17.den
Donderdag zetten wij heel vroeg onze reize voort, en men riemde de Zuidhoeken van
Groot Kelang rond, en voeren dus langs deszelfs oostkust tusschen het Eiland Ceram door.
Wij kwamen op den middag aan de splitsing der twee Eilanden Ceram en Klein Kelang,
dat van verre eene poort geleek, ook van den Inlander genaamd wordt Poort (Pintu, en
www.cgfdejong.nl
ook Loebang Hai.) Het is een ondiepe
rots van omtrent 50 vaam243 breed. Wij stieten twee
keer op den grond niet meer dan een vaam waters hebbende. Gelukkig dat mijn vaartuig
niet zwaar geladen was. Ook had ik uit voorzigtigheid den Meester244 en twee man Burgers
van Manipa mede genomen, die den weg kundig te zijn voorgaven. Zij gingen gewillig
mede wetende dat het Gouvernement een vredensverdrag getroffen heeft met de Zeeroovers, welke in dit jaargetijde altijd gingen schuilen tusschen Ceram en Groot Kelang waar
wij gepasseerd zijn. Om 12. uur waren wij gelukkig door de Poort en staken vlak Noorden
over naar Bonoa; en wegens flaauwe wind uit Westen, somtijds windstilte, kwamen wij
eerst ten 4 ure voor Bonoa voor anker, waar ons de Meester245 en de Pattie inhaalden en
naar ’t huis van den Meester leidden.
den 18den
Vrijdag deed ik ’s morgens Schoolonderzoek. Ik was verrast een aantal van 80. Kinderen
bezig te zien, welke in vijf klassen verdeeld waren, en aan welke de Meester naar zijn
vermogen naarstig gewerkt heeft. Ik had volop werk den ganschen voormiddag en kon
nog niet klaar komen, ’t geen ik op morgen moest uitstellen, zijnde de hitte hier te groot
ons en de Kinderen ook den namiddag te plagen.
Daarentegen was ik heden namiddag bezig met vier Personen te ondervragen, die begeerden gedoopt te worden. Een man die aangenomen kon worden moest ik echter afwijzen
zijnde een drosser246 van Amboina en had dus geen bewijs van den Mahomedaanschen
hoofd zijner Negerij dat hij ontslagen was, die hem ten allen tijde, volgens regten des
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Gouvernements, kan laten grijpen en opbrengen en zijn Burgerschap en Christendom zou
dan meteen ophouden.
Een ander was van ’t Eiland Timor, welke verzekerde Burger sedert vijf jaren te zijn, maar
geen Christen. Maar ik vond dat zijn oogmerk niet zuiver was; voor ’t tweede had hij nog
niets geleerd, en geen de minste kennis van Christus; en ten derden leefde hij op Bonoa
in ontucht met eene Christin. Ik nam eindelijk besluit hem te zeggen: dat ik hem tegenwoordig nog niet kon aannemen en doopen, want de H: Drieëenheid neemt niemand in
haar Verbond op, tenzij dat men aan Christus geloovig geworden is en zich van harte
bekeert; en dat ik hem welmeenend moest raden: eerst onderwijs van den Meester te
nemen, ook zijne beminde te ontzeggen, of haar te gaan trouwen; dan vooral God om
genade bidden, dat Hij hem vergeving zijner zonden en het eeuwige leven schenken mogt
om Christus wil. Zoodanig gezind te zijn wil ik hem gaarn op eenen anderen tijd doopen.
Een derde man bij wien ik onderzoek deed is een vrijgegeven slaaf, een half doove man
van ettelijke veertig jaren oud, maar ook nog onkundig in zaken van het Christendom. Ik
kon uit hem niet brengen: of hij den Zoon Gods den Zaligmaker der wereld kende, op
wiens naam hij ook moest gedoopt worden. De Meester verzekerde, dat deze man gedurig
ter Kerk gaat en den Christen Godsdienst zeer toegenegen is. – – –
den 23.sten
Heden had ik bepaald zoo veel mooglijk was huisbezoeken te doen bij degenen, die noch
ter Kerk en Cathechisatie komen noch hunne Kinderen ter School zenden; doch het was
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weinig van nut, want ik vond meest
alle huizen ledig. Mannen, Jongelingen en Knapen
ook vele vrouwen waren in hunne tuinen, een gedeelte waren ook verscholen in hunne
huizen, slechts zieken, oude Vrouwen en kleine Kinderen kwamen ten voorschijn, welke
eersteren ik vermaande en aanbeval hunne lieden te zeggen: naarstiger in zaken van onzen
Christelijken Godsdienst en hun zielen heil te zijn; dat zij wel aan God gehoorzaamheid
hebben beloofd, maar niet opgevolgd, en indien zij zoo voortgaan zooals tot nu toe zij
verloren gaan en verdoemd worden, dewijl zij niet gelooven en zich bekeeren, en hunne
Kinderen desgelijks eeuwig ongelukkig maken, door hen niet te laten onderwijzen tot
zaligheid.
den 24.sten
Donderdag voormiddag cathechiseerde ik nog eens de tien personen welke als Ledematen
wilden intreden, over het geloof en de bekeering in tegenwoordigheid aller Leden, den
Meester van Manipa en de twee getuigen, die ik van Bouro heb medegenomen. Deze tien
Personen zijn vier Jongelingen en zes Meiden, welke den Meester altijd gehoorzaam zijn
geweest en ook anders een goeden Faam hebben. Na mijn oordeel vond ik hen allen
gereed in opregtigheid des harte voor God en menschen te willen wandelen, ook hunnen
Heiland opnieuw trouwe en liefde zwerende. Ik nam ze in Gods naam aan en gaf hun
mijnen zegen.
Namiddag was belijdenispredikatie; ik sprak over de vraag onzes lieven Heeren aan zijne
Discipelen: Maar gij, wie zegt gijlieden dat ik ben? volgens Matth: 16, 13-20. Mijne
toehoorders bestonden slechts uit Ledematen en Schoolkinderen, noch nieuwsbegeerte,
noch eenig belangstelling beweegt de menschen hier ter plaat te Kerk te gaan; en deze
Gemeente is boven het getal van 700 zielen. De oude Meester verzekerde mij heden avond
weder: dat er honderde zijn onder deze Christenen, die met den Duivel hebben verbond
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gemaakt, en van deze een groot gedeelte afgodendienaars zijn, hoewel zij het nog loochenen. Dus was het al met hen gesteld in den begin zijner komst te Buano voor 9. jaren.
den 25.sten
Heden Cathechiseerde ik nog eens den half dooven man – – –. De half doove man
beweerde langen tijd: wanneer hij gedoopt wordt, dan zal God hem ook de zonden
vergeven; doch welke reden hij daarvoor had kon hij mij niet zeggen. Hij begreep mij niet
toen ik hem wilde helpen en zeide: dat God zich aan den mensch openbaart als Vader,
Zoon en Heilige Geest, als Schepper, Verlosser en Heiligmaker; en als ik hem door een
tolk dat ook in zijn Bonoasche landtaal liet beduiden gaf hij dien tolk ten antwoord: ‘Wie
kan zoo overdwars gelooven, dat er drie Goden zijn, hij kon slechts aan één God Gelooven.’
Doch door hem eerst verstaanbaar zelf te zeggen, en door den tolk laten zeggen: dat God
een Geest is, en te heilig, die noch van menschen kan gezien worden, noch met ons
spreken. Maar echter ons zondaren te beduiden, hoe wij vergeving der zonden kunnen
krijgen, zoo is God zelf mensch en onze Zaligmaker geworden, heeft 33. jaar op aarde
heilig, zonder te zondigen als mensch geleefd, de straf onzer zonden, in onze plaats, aan
zijn heilig ligchaam geleden hebbende is gestorven als mensch, opgestaan uit den dooden,
opgevaren ten hemel en roept nu als God en Mensch allen zondaren tot zich in Hem te
gelooven, door het woord Gods en ’t getuigenis van zijnen Geest, hoewel hij blijft en is
de eenige waarachtige God.
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Deze gezegdens regt goed te laten beduiden,
vroeg ik hem daarop: of hij nu dien God die
de Heiland en Zondendelger der menschen geworden is of hij dien God wil aannemen en
op Hem betrouwen als zijnen God en Zondenvergever? antwoordde hij deftig ja.
Daarop liet ik volgen: dat die Heiland en Zondendelger Jesus Christus de Zoon Gods is.
En of hij nu gelooven kon, dat de Zoon van God zelf God is van alle tijden eer nog de
wereld was? Hij zeide ja.
Vraag: Waarom hij dat kon gelooven?
Antwoord: Die was God, die mensch, thans in den hemel is. De belijdenis der derde
Persoon in de Godheid kon ik hem niet anders beduiden dan dat: de H: Geest het zijn of
wezen is van God den Vader die alles geschapen heeft; en van God den Zoon, die nu als
mensch in den hemel is; en dat deze H: Geest van den Vader door den Zoon tot de
menschen wordt gezonden, in plaats des Zoons Gods, en dat deze H: Geest dien wij niet
kunnen zien alle menschen die gelooven willen, doet overtuigen, door het woord Gods
en den geest des menschen: dat Jesus Christus de Zoon Gods zelf God is; en dat wij
menschen groote zondaars zijn, maar vergeving der Zonden van God krijgen, als wij
gelooven: dat Jesus Christus is God, die als mensch de straf der zonden voor ons heeft
geleden; en als wij onophoudelijk God bidden om vergeving onzer zonden tot dat ons hart
gevoelt: onze zonden zijn vergeven, wijl de Zoon Gods de straf der Zonden in onze plaats
geleden heeft. Dat alles en nog meer doet de H: Geest alle menschen overtuigen, die maar
gelooven willen; deze H: Geest maakt ook den mensch heilig en brengt hem in den hemel;
of hij dat alles kan gelooven en den Vader en den Zoon, en den H: Geest, wil gehoorzamen? Antwoord: Ja.
En of hij nu gelooft, dat het drie goden zijn? Het kan zijn, was het antwoord. Het kan niet
zijn, zeide ik; want het is maar één God. Maar versta mij wel: omdat God een Geest is en
zeer heilig, zoo kan Hij met ons zondaren niet spreken en ons zeggen: wat wij doen en
gelooven moeten om vergeving der zonden te krijgen; daarom is dat woord tot onze hulp
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van den hemel gekomen en mensch geworden, heeft heilig geleefd, voor ons geleden,
gestorven, begraven, is opgestaan ten derden dage uit den dooden, en heeft bevolen: dat
alle menschen die gelooven: dat Hij God en Zaligmaker is, en allen, die hunnen wil
overgeven in Gods wil moeten gedoopt worden in den naam des Vaders, des Zoons en
des H: Geests; en na dit bevel is hij opgenomen ten hemel, en heeft in zijne plaats gezonden den H: Geest, die van den Vader en den Zoon uitgaat om ons te leeren alle waarheden
en heilig te maken in plaats des Zoons, die nu in den Hemel is. Meent gij nog dat het drie
Goden zijn? Ik geloof niet, was ’t antwoord: wat gelooft gij dan? Dat die man die in den
hemel is ook God is. En wie is de H: Geest, die van den Vader en den Zoon wordt
gezonden? Hij is ook God.
Ik: Dat is goed, dat hebt gij nu al gezegd. Maar zeg mij toch vooraf eer ik verder vraag:
Is de Mahomedaansche godsdienst niet beter en makkelijker, die van den Zoon en den
H: Geest niets weten? Hij antwoordde: Ik wil geen ander godsdienst hebben. Niet, welaan,
wilt gij dan den Vader, Zoon en H: Geest aanbidden als één eenig waarachtig God? Ja.
Kunt gij begrijpen, dat het een eenig waarachtig God is?
Hij: Ik weet niet wat ik moet zeggen: zeg ik ja, dan gelooft mijn Heer mij niet, zeg ik neen,
als dan word ik misschien niet gedoopt.
Ik: Neen zoo te denken hebt gij mis; antwoordt mij slechts zooals gij meent: Kunt gij
begrijpen dat deze drie: Vader, Zoon en H: Geest een eenig waarachtig God is? Lang bleef
het antwoord uit, eindelijk zeide hij: ik ben te oud, en te dom, altijd slaaf geweest en mijn
gewezen heer heeft mij daarvan niets geleerd, maar wanneer ik gedoopt zal zijn, misschien
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leer ik dat begrijpen. Alzoo gij kunt
het nu niet begrijpen? Neen was ’t antwoord: Zoo,
maar wilt gij gelooven: dat Vader, Zoon en H: Geest een eenig waarachtig God is?
Antwoord: Ja!
Kunt gij den Vader, den Zoon en den H: Geest liefhebben, die U de zonden vergeeft,
heilig en gelukkig wil maken? Ja! Wilt gij altijd God alleen aanbidden, en van hem alles
goeds bidden en verwachten? Ja, ja! zich diep buigend.
Nu dan zal ik U morgen in den naam van God den Vader en den Zoon en den H: Geest
doopen; en dat moet gij zoo aannemen: als of God zelf morgen U opneemt in zijn huis.
Dat was eene ondervraging van twee en een half uur, wegens de menigvuldige herhalingen, wijl hij den zamenhang en sommige woorden niet verstond. Ook spreekt hij slecht
Maleisch en als men hard sprak hoorde hij niets; ook bragt de tolk mijne woorden soms
verkeerd over.
[Op 2 maart verlieten wij Boano en op 4 maart waren wij op Buru terug.]

Bij dit mijn dagverhaal wenschte ik wel nog eene korte aanmerking te voegen, ten beste
voor verlorene Schapen. Er zoude naamlijk met goed gevolg (zoo ik hope) een Zendeling
op het Eiland Bonoa (of Buano) werkzaam kunnen zijn, om die verdoolde en verlorene
schapen aldaar op te zoeken en ter kudde terug te brengen. Ik meen er moet hulp aangebragt worden, de afgoderei, tooverei en het bijgeloof tegen te gaan. Al deed ik ook twee
keer ’s jaars deze bezoekreis, het zoude nog niet voldoende zijn; en deze kosten der reis
zijn ook voor mij te groot alleen te dragen. En ten tweeden is een Inlandsche Helper veel
te zwak, zulk eene hervorming te bewerken.
En een Zendeling op Buano geplaatst kan ook maandelijks de Post op Piroe op Ceram
bezoeken. Deze Post ligt vlak over Buano. Want daar zijn de Christenen weder bezig met
koppen te snellen, volgens geloofwaardige berigten. Deze ijselijkheden moeten ook tegen-
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gewerkt worden. Er is dus genoegzaam werk voor eenen Zendeling op deze twee Posten
aan de opbouwing der Christenen te werken.

33. J. Starink, Beantwoording der vragen, die hem door de directie van het NZG waren
toegezonden, Elpaputih (Ceram), 20 maart 1825; ARvdZ 19/1/D.
Op vragen.247 De godsdienstige gesteldheid der genen onder welke ik arbeide is thans een
weinig beter, dan by mijne komst alhier,248 vooral onder het aankoment geslagt. Men vind
thans onder hen, eenige Bijbels, veele Nieuwe Testamenten en Psalm-boeken. Ook is er
meer lust onder hen om de godsdienst-oeffening by te wonen dan voorheen.
Het zyn Christenen, maar van welke het grootste getal, by myne komst alhier, in onkunde,
bijgeloof en afgodery, aan de Heidenen gelyk waren, en hunne levenswyze was veel erger
dan dat der Heidenen alhier.
Het getal der zielen is 960. Hieronder zijn 59 Ledematen, en 150 school-kinderen.
Van godsdienstig onderwijs zyn de Christenen alhier niet verstoken geweest, want hunne
voorouders hebben reeds schoolmeesters gehad, van wien zy onderwijs in den godsdienst
konden ontfangen, en dit is zoo voortgegaan tot op dezen tyd.
Hunne kennis omtrend den godsdienst van onzen Heer, is nog zeer gering. De lidmaten
hebben eenige vragen geleerd, maar begrypen of verstaan, weinig van hetgeen zy van
buiten geleerd hebben; want als men hen de derde vraag, voor de eerste vraagt, dan
www.cgfdejong.nl
beantwoorden zy de eerste – en indien
men hen de minste vraag, buiten het boek doet, zoo
krijgt men nauwelijks “ja” of “neen” ten antwoord. En het grootste gedeelte van hen, die
byna nooit onder het gehoor van den godsdienst komen, zyn in onkunde en bygeloof nog
aan de Heidenen gelijk, en het is my tot hiertoe niet mogelyk, deze menschen den weg
der Zaligheid te leeren kennen, wyl zy geheel onwillig en afkeerig zyn, om er iets van te
horen.
De toegang tot de onchristenen is hier zeer ruim, niet alleen dat ik hen van tyd tot tyd kan
bezoeken, maar zy komen ook dikwyls by my in de negerij en in myn huis.
Maar toegenegenheid of lust, om tot het Christendom over te gaan kan ik nog niet by hen
bespeuren, en even zoo min vijandschap tegen hetzelve. Het meeste dat hen van het
Christendom afhoud, is onkunde, en vrees, wyl zy niet met lof van de Christenen alhier
(daar zy zeer gemeenzaam mede verkeren) over hunnen godsdienst horen spreken, maar
eerder het tegendeel. Want de meeste Christenen alhier beschouwen hunnen godsdienst,
als eenen zwaren last.
En de meeste Heidenen alhier, meenen, dat men hen ongelukkig wil maken, als men hun
tot het Christendom zoekt over te halen. Zy zeggen dat zy dan spoedig sterven of andere
ongelukken hen overkomen, als zy Christenen worden. En daarentegen, zien zy geen
uitwendig geluk by het Christendom, hetgeen zy alleen bedoelen. Daarby zyn, Heidenen
en Christenen alhier niet zeer vatbaar voor verbetering, wyl zy van hunne voorvaderlyke
levenswyze niet gemakkelijk afstand doen, wyl zy vrezen dan ongelukkig te worden.
2. Antw. Myne werkzaamheden die ik buiten den openbaren godsdienst verrigt, zyn deze.
Vooreerst, ben ik bezig, om van de Maleische woorden, die ik van tyd tot tyd verzameld
heb, een alvabetisch woordenboek te maken, die hier moeijelyk te krijgen zyn. Daarby
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ben ik bezig, om het een of ander Kleine Stukje249 die U my gezonden hebt, in de Maleische taal over te zetten. Als mede, eenige nuttige leerredenen. Ook heb ik in de Maleische
taal kort en eenvoudig geschreven, en in de Alvoersche taal laten overzetten, het oogmerk
myner komst in deze landen. De liefde Gods omtrent alle menschen. De straf die God op
de zonde bedreigd heeft. Den val van Adam als de oorzaak van onze verdorvenheid, en
op welke wyze, wy van deze bedreigde straf en verdorvenheid kunnen verlost worden.
En hoewel, de Alvoeren hier niet lezen kunnen, zoo kan men hen dit nogthans voorlezen.
Ik predike, des Zondaags morgens en ik catechizere des Zondaags avonds, des Donderdags
en des Zaturdags avonds voor de geheele gemeente. En indien men hier meermalen in de
week, predikatie, of godsdienst-oeffening wilde houden, zoo zoude men geene toehoorders
krijgen, wyl zy niet gewoon zyn en geen lust hebben, om veel malen godsdienst-oeffeningen by te wonen.
De byzondere gesprekken, die ik reeds met Christenen, Muhametanen en Heidenen
gehouden heb, dezelve heb ik U, in myn eerste berigt van Elpaputy250 en dit van 1825251
gemeld, waaruit, U zien zult, dat ik dezelve niet altyd op éen en dezelfde wyze aanleg.
Ik moet my hier in schikken, naar de omstandigheden, en denkwyze der personen met wien
ik myn gesprek houde, en naar het gene de Heer op zulke tyden in den mond geeft. De
Heidenen toon ik eerst, de liefde van God aan, omtrent hun en alle menschen, uit de
natuur, en vervolgens uit de H. Schrift. Het geluk der geenen, die God regt kennen en
liefhebben, en ik vraag hen eindelyk, of zy geen lust hebben om dien God, die hen
geschapen heeft, onderhoud, en liefheeft, nader te leeren kennen, en Zynen zoon Jezus
Christus, die Hy gezonden heeft, totwww.cgfdejong.nl
eene verzoening voor alle menschen, en zoo doende
een waar Christen te worden? Vervolgens moet ik myn gesprek aanleggen, naar de
antwoorden die ik hier op krijg. (De liefde van God, omtrent de bewooners van deze
landen, toon ik de Christenen alhier dikwyls aan, door de zon, maan, en sago-boom,
hetgeen zij zeer goed begrijpen kunnen, wyl de Alvoeren en veele Christenen alhier naakt
gaan, en van de sagoboom, maaken zy, niet alleen, spyze, maar ook hunne huizen, daken,
en klederen voor de vrouwen, zoodat deze boom, voor de bewooners van deze landen,
byna onontbeerlyk is.)
Als ik gelegenheid heb, om met Muhametanen over de godsdienst te spreken (want veelen
ontwyken zoodanige gesprekken,) dan vraag ik hen eerst, naar den toestand der school,
in hunne negerij, om te toonen, dat wy belang stellen, in hun welzyn. Vervolgens of zy
ook lezen kunnen? Zoo ja, dat ik hen dan een boek wilde geven, of laten lezen, waaruit
zy den wille Gods tot hunne zaligheid kunnen leeren kennen, welke Hy ons door Jezus
Christus Zynen zoon, onzen zaligmaker heeft bekend gemaakt.
Zonder veel over hunnen godsdienst te spreken, wyl zy uit vrees, of onkunde, geene
tegenwerpingen maken, alleen toon ik hun aan, dat ten tyde, dat Muhamet, zynen
godsdienst-leer invoerde, de menschen over het algemeen zeer onkundig waren, zoodat
zy zonder dezelve te beoordeelen, of uit vrees, hebben aangenomen, en daar ik veronderstel, dat zy thans meer verstand dan hunne voorouders hebben, zoo raad ik hen aan, dat
zy den Christelijken godsdienst nauwkeurig zullen onderzoeken en beoordeelen en dezelve
met hunne godsdienst vergelijken. En hoewel die gene, welke ik gesproken heb, niet lezen
konden, nogthans verzogten zy my om, zulk een boek te ontvangen, om aan hunne kinder
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te geven, of door anderen te laten lezen, zoodat ik de twee Nieuwe Testamenten met
Arabische Carakters die ik had, en eenige Kleine Stukjes252 hebbe uitgedeeld.
De bezoek-reizen die ik in den omtrek doe, zyn, een of twee maal des jaars, naar tyd en
omstandigheden zulks toelaten. Want men kan hier niet altyd, de inwooners in de negerij
treffen, gelyk als in Europa. Veeltyds zyn de mannen uit om sago te kloppen en de
vrouwen om hunne landeryen te bewerken. Daarby, is voor myne negery, van de maant
Mei, tot October, de zee zeer onstuimig, of staat een sterke branding, zoodat ik buiten
levensgevaar in die maanden nergens heen kan. En als ik de Alvoeren hier digt by bezoek,
dit kan ik voor geene bezoek-reizen rekenen: wyl ik dan des middags of des avonds weder
tuis ben.
Scholen heb ik nog niet opgerigt; wyl de scholen in de Christennegerijen alhier, reeds vele
jaren bestaan hebben. En alle deze scholen, zoo wel op Seram, als in de geheele Molukkos, staan onder het op- en toeverzigt van den Heer J.H.J. Moorrees,253 J. Kam, Smits,254
en de hoofdschoolmeester van Amboina,255 zoodat ik in naam van onzen geliefden Vader
en Broeder Kam, slechts medewerk, om het schoolwezen naar myn vermogen bevorderlyk
te zyn. Voor elke dezer scholen is een meester, die de leerlingen onderwijst, welke
ondersteund word, door een man uit de negery, die men orangtuwah agama noemt.256
Daarby onderwyst de eene leerling de andere indien de meester maar een goed opzigt
daarover houd. Maar dit is dikwyls zeer gebrekkig, wyl de meesten van hun, lui, en
onverschillig zyn, omtrent het welzyn hunner medemenschen, gelyk de meeste inlanders.
En wat de aanleg, of kundigheid van deze meesters betreft, zy verstaan, over het algemeen,
het lezen, schryven, en de nootenwww.cgfdejong.nl
der Psalmen zeer wel. Maar om de menschen in de
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teologie, of godsdienst te onderwijzen, en hun den weg der Zaligheid duidelyk te leeren
kennen, hierin zyn zij niet zeer bedreven, en verstaan er zelve weinig van, en dit geloof
ik dat eene groote oorzaak is, dat de Christenen in deze landen, zoo onkundig en bygeloovig zyn, gelyk de meesters hunne leeraars zelve nog zyn. Overal waar geen predikant, of
zendeling is, daar lezen deze meesters, des Zondags morgens een predikatie aan de
gemeente voor, uit een zeer oud boek, dat Kroon257 genaamd word, welke weinig menschen regt verstaan. Vervolgens catechiseren zij de ledematen, des Sondags avonds, en
twee maal in de week. Op de school te Elpaputy, de plaats myner woning, zyn 150.
leerlingen. Op de school te Makarikij, 50. leerlingen, en te Amahy 134, waarvan er maar
38. bestendig in school komen.
Hetgeen men in de scholen onderwijst, is, lezen, schrijven, Psalm zingen met de nooten,
en twee-maal in de week, moeten de leerlingen hunne vragen opzeggen, en die nog niet
lezen kunnen, leerd men kleine vraagjes van buiten, al mede het aller-volmaaktste
gebed,258 word hen zeer vroeg geleerd.
De boeken, die hier in de scholen gebruikt worden, is het Nieuwe Test. of enkele bladen
uit den Bybel, als mede eenige Kleine Stukjes,259 die Zyn Eerw. Kam van tyd tot tyd heeft
uitgedeeld. Maar, by myne komst alhier had men byna niets in de school, dan eenige
bladeren uit den Bybel, die ik zelve hebbe uitgedeeld, toen de leerlingen begonnen te
vermeerderen. En het vrageboek, dat men in de scholen, en voor de ledematen gebruikt,
is een zeer oude Teologie, en bestaat uit 25 hoofdstukken, en achter elk hoofdstuk zyn
nog eenige vragen met de antwoorden tot leering en toepassing achtergevoegd. Daarby
www.cgfdejong.nl
heeft men ook nog twee kleinere vrageboekjes,
waaruit, veelen, die niet lezen kunnen,
worden aangenomen.260
3. Antw. De vruchten die ik op mynen arbeid bespeur, is vooreerst, de verbetering der
jeugd, of het aankomend geslagt, die te vooren gelyk de Heidendsche kinder werden
opgevoed. In het eerste jaar myner komst alhier, zag ik nooit meer dan 6 a 7. leerlingen
in school, en veeltyds geen één; maar thans is het getal der leerlingen 150. waarvan de
meesten reeds lezen kunnen en beter de Psalmen, en de nooten zingen, dan hunne ouders,
die over het algemeen zeer onkundig zyn. En zoo lang als Elpaputy bestaan heeft, is er
nog nooit zulk een school met leerlingen geweest, gelyk die oude lui hier zelve getuigen.
Ten tweeden: de vernietiging der afgoden, die U uit myn berigt van 1825 zien zult.261
Namelyk, van de gemeente te Elpaputy, Amahij en Makarikij, waaruit men zien kan dat
zy toch een weinig nader tot het licht der waarheid zyn gekomen. Zoo ook in de uitwendige beschaving en zamenleving zyn de inwooners alhier veel verbeterd, hoewel er tot hunne
verbetering nog veel te arbeiden is.
Het getal myner gemeente te Elpaputij, bestaat uit 960. zielen, waaronder 59 ledematen,
en 150. leerlingen zyn.
Het getal der toehoorders, die ik gewoonlyk heb, zyn niet boven de 40. behalven de
schoolkinderen en op den eersten Kers of Paas-dag, 60. a 70. Maar hun getal is in een jaar
tyds, zeer vermeerderd: want by myne komst alhier, had ik niet meer dan 16. a 20.
toehoorders, en in de catechisatie 8. a 10.
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Myne gemeente behoord tot de bevolking van Seram, en staat onder het gebied van Zyn
Ed. den Resident van Saparoea.262 Zy leven zeer gemeenzaam met de Alvoeren in dezen
omtrek, maar vermaagschappen zich niet met dezelve, en zyn van ouds af een volk op zich
zelven geweest, die achter en bezyden deze negery op de bergen gewoond hebben toen
zy nog Heidenen waren. Ook hebben zy eene andere land-taal dan de Alvoeren, en hun
getal is in voorige tyd zeer vermeerderd, maar nu in een paar jaren door de kinder pokken
veel verminderd.
Ware belangstelling by de prediking bespeur ik zeer weinig in myne gemeente, en vooral
niet onder het mannelyk geslagt, waarvan er weinig onder het gehoor der Prediking komen
en dit is, niet alleen te Elpaputij, maar te Saparoea, en andere negerijen onder deze
residentie, dat men byna geene mannen in de kerk ziet, uitgenomen als zy het H. Avondmaal kunnen ontvangen dan komen alle ledematen getrouw ter kerk, en zoo is het ook met
veele vrouwen in deze landen gesteld.
Bewyzen van opregt geloof en ware bekering, kan ik onder myne gemeente nog niet
bespeuren. Mogelyk heeft de Heer in het hart van den een of anderen, een zaad van geloof
en bekering gelegd, hetgeen zich nog niet ontwikkeld heeft, en dus nog voor het menschelyk oog verborgen. Maar de godsdienst is in deze landen, over het algemeen, niet zoo
inwendig en levendig als in Europa.
De Heidenen die in dezen omtrek tot het Christendom zyn overgebragt, zyn slechts vier
kinderen, en eene volwassenene persoon, waarby men, nog niet de minste invloed in de
zamenleving kan bespeuren, en ook weinig verwachten. De redenen hiervan zijn deze.
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Wyl de inlandsche Christenen, alhier,
over het algemeen niet gewoon zyn, de slaven die
zy hebben te laten dopen,263 in den Christelijken godsdienst te onderwyzen, of te laten
onderwyzen, ja zelfs niet onder het gehoor der prediking te laten komen. Zy menen als
zy maar de naam van Christenen hebben, dan is het genoeg. En de personen, die hier tot
het Christendom zyn overgebragt, zyn deze: een kind van de Alvoeren, dat ik den 11. Aug.
1822. alhier gedoopt heb. Twee slave kinderen, van den orang kaaij te Amahy, welke door
Zyn Eerw. den Heer Roorda van IJzinga op zyne bezoek reize in 1823 te Amahy gedoopt
zyn.264 Een volwasse slaaf, van dien zelfden orang kaay, welke den 18. January 1824. door
my met den H. Doop bediend is. En een slaven kind, van den orang kaaij van de negery
Makarikij, dat den 20. dezer door my gedoopt is.
4. Antw. De medewerking, die ik van gouvernementsch wegen tot hier toe heb ondervonden, is zeer groot; want niet alleen geniet ik ondersteuning maar ook bescherming van het
zelve, zonder welke, (naar menschelyke wyze gesproken) ik hier niets goeds zoude
uitgewerkt hebben, maar ook niet had kunnen stand houden.
En de medewerking, die ik in myne gemeente ondervinde is deze: dat de regenten volgens
oude gewoonte, bij elke godsdienst oeffening, laten afkondigen dat hunne onderdanen in
de kerk moeten komen, het welk zonder kracht of uitwerking is of ik moet hen hierin naar
myn vermogen ondersteunen.
Maar daarentegen is de geheime en openlyke tegenstand hier veel grooter, die vooreerst
bestaat in die geheime afgodsdienst, welke voor veele jaren door de Christenen en
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onchristenen van Seram is opgerigt en tot hier toe stand houdt. Elke negery heeft hiertoe
een voorganger, die zyzelve hoofd der afgoderij noemen, en anderen van minderen rang,
en zoodra een jongeling van de school ontslagen is, word hij zoo spoedig mogelyk is, in
deze afgodsdiens ingelyft, en getekend op de borst of armen. Maar het vrouwelyk geslagt
nemen zy niet tot deze afgodery, wyl zy vrezen dat het dan niet geheim zoude blijven. De
vrouwen moeten slechts, als zy nieuwe leden, maken, kippen en andere spyzen toebereiden, maar komen niet op de plaats waar zy vergaderen. Zy hebben uit vrees voor mij, zoo
lang ik hier ben geweest, nog geene vergadering gehouden hoewel er weder eenige
jongelingen zyn, die zy gaarne zouden willen inleiven. De tweede tegenstand is deze: dat
hier byna al het mannelyk geslagt onwillig is, om onder de prediking van het Evangelie
te komen en den Zondag voor de beste werkdag houden. Daarby die bygelovige en
afgodische gebruiken, die hier nog onder de vrouwen en mannen plaats hebben.
De derde tegenstand die ik ondervonden heb, is deze, dat de inwooners alhier geheel
onwillig waren om hunne kinderen het lezen of schryven te laten leeren of in den Christelijken godsdienst te laten onderwyzen, en my als hunnen vyand beschouwden, toen ik alle
hunne kinderen (die geschikt waren) in de school nam. En eindelyk, dat zy den 2. October.
1824. myn huis wilden in brand steken, omdat ik hen ernstig vermaand had dat zy hunne
huis of vamilie afgoden zouden vernietigen en andere onaangenaamheden, die zy my van
tyd tot tyd hebben aangedaan, om my zoo doende spoedig van hun te doen verwyderen
en dit was ook het oogmerk der brandstigting.
Onder dezen geheimen en openlyken tegenstand, gedraag ik my dus: ik toon hun op eene
www.cgfdejong.nl
minzame wyze het verkeerde en gevaarlyke
van zulk een gedrag en handelwyze aan, en
vermane hun ernstig om als ware Christenen te leven. Ik stel hun dikwyls het geluk voor,
dat zy zoo doende verwerpen en de straffen die hen dreigen, indien zy God en Zynen zoon
blyven verachten.
Daarby betuig ik hen mijn leetwezen, over hunnen ongelukkigen toestand, wyl zy den Heer
Jezus, die hen zoo lief heeft, verwerpen en zich onder het gezag van den vorst der duisternis, den vyand der menschen verbinden. En hoewel zy tegenstrydig mijne gevoelens en
vyandig omtrent my handelen, zoo betoon ik hen nogthans myne vriendschap en hulpvaardigheid, vooral wanneer hen ziekten treffen, voor welke ik hen geneesmiddelen kan geven,
(gelyk U uit myn berigt van April 1825 zien zult265) zoodat ik zoo wel Heidenen als
Christenen met myne medizynen geholpen heb. En te meer in die tyd, toen zy myn huis
wilden afbranden. Maar ik heb vele ondersteuning des Heeren noodig, om hier in staande
te blijven, wyl ik gedurig zie, dat alle weldaden die ik hen bewyze, met ondankbaarheid
beantwoord word, en dat deze menschen, door gene liefde bewyzen te treffen zyn. In de
eerste tyd dat ik hen die medizynen gaf, verzogt ik hen, dat zij mij zouden berigten, als
zy dezelve gebruikt hadden, of de zieke daardoor geholpen was, of niet? Maar als zy
genezen waren, kwam niemand het my berigten, zelfs geen glas, of kom terugbrengen,
die ik hen met de medizynen had mede gegeven. Kwaad voor goed vergelden, is hen zeer
eigen.
5. Antw. Voor bijzondere personen of genootschappen heb ik geene werkzaamheden.
Maar ik heb thans in het Maleisch overgezet, het boekje Wat heb ik noodig voor de
Eeuwigheid. Indien U dus lust heb om het een of ander Stukje, ten geschenke voor de
Christenen in deze landen, te laten drukken, meld my dan maar, zoo zal ik, een naar U
265
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verkiezen overzetten. Dit Stukje, dat ik heb overgezet, zal waarschynlyk door Broeder
Kam gedrukt worden. Indien U dus een, of twee andere Stukjes,266 verkiest te laten
drukken op kosten van het Genootschap, (hetwelk zoo veele Stukjes tot nut van het
algemeen in de Hollandsche taal hebt laten drukken,) zoo zend my dezelve maar, ik wil
dezelve als my de tyd en omstandigheden het toelaten, gaarne overzetten.
6. Antw. Wat de byzonderheden in de natuur betreffen, die men hier ziet, gevoeld, en
hoord, vind men ook op Java en andere landen. Byvoorbeeld: digt by deze negerij ziet
men het warme water, niet alleen op strand, aan den oever der zee, maar ook in zee
opwellen, waarin men byna een eij zoude kunnen koken.
Ook is hier dat soort van bomen te zien, waarvan de jonge bomen boven uit de oude
bomen uitspruiten en met zyne wortelen nederwaard komt, gelykende aan eene dorre boom
of dik touw; en zoodra de wortelen in de aarde zyn ingedrongen, geeft hy zyne takken en
vervolgens jonge bomen uit, zoodat deze bomen zich als eene boom vertonen en word
van tyd tot tyd uitgestrekter. Hier staat er een digt aan strand waarin men een huis zoude
kunnen bouwen.267
Ook ziet men hier de jaarvogels, de Kasawaris,268 met zyne lange benen, en een menigte
Kakatoes. Ook zyn hier vele krokodillen in zee, welke hier bowaja, en te Batavia, kaaiman
genaamt word.
Ook gevoeld men hier dikwyls sterke aardbeving en hoord zware donderslagen, die met
een eisselyk geluid achter de negery over de bergen heen komt rollen. Maar men is hier
zeer vrees-achtig voor het onweder,www.cgfdejong.nl
wyl het hier zelden of nooit eenige schade veroorzaakt
heeft.
De andere omstandigheden, die hier plaats hebben, bestaan in de gewoonten en levenswyze der inwooners. Byvoorbeeld: als een meisje byna huwbaar is, dan worden haar de
tanden geslepen en op eene byzondere wyze gekleed. Vervolgens word by deze gelegenheid twee a. drie dagen lang feest gehouden, en de gasten brengen of bekostigen zelve,
de noodige spyzen en dranken, die men gebruikt.
En de jongelingen, als zy byna volwassen zyn, worden in hunne geheime afgods-dienst
ingelijft. By deze gelegenheid, hebben zy een byzonder gezang en muzik op hunne horens
of bamboezen, en elk huisgezin moet tot dit feest 2. kippen geven.
Ook hebben hier de Christenen en Alvoeren, die gruwelyke gewoonte, wanneer zy iemand
gedood hebben en niet spoedig vervolgd worden, zoo nemen zy niet dadelyk het hoofd
des gedoden, maar laten het zelve door hunne jongelingen of vamilie, die nog geen hoofd
gesneld hebben, met hunne hakmessen afhouwen, om zoo doende die eernaam te krygen,
dat zy ook reeds een kop gesneld hebben. Vervolgens krygen zy een eere teken op hunne
tjadako, waarmede zy hunne schamelheid bedekken. En indien er vele negeryen te samen
uitgaan en zy krygen niet meer dan een hoofd, zoo word hetzelve als een buit verdeeld
en elk krygt zyn deel met een luit geschreeuw in zyne negerij: al is het maar een lok haar
of een oor van het hoofd, waarmede zy dan drie dagen vreugde houden.
Ook hebben zy de gewoonte, als iemand van hun volk het hoofd word afgehouwen, dan
begraven zy de romp niet, maar leggen het ligchaam op eenige houten vier a vijf voeten
boven de aarde, hangen vervolgens een kleed daarover en stellen een oude schotel
daaronder, en zoo laten zy de romp leggen, die zeggen, dat niet waardig is, begraven te
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worden, wejl met een hakmes het hoofd is afgehouwen. En die hier aan de pokken sterft,
word zonder kist begraven, dat zy meest by hunne huizen doen. Ook word zulk een doode
niet luid beweend, gelyk zy gewoon zyn als iemand van hun sterft.
Ook hebben zy de gewoonte, indien een eerst-gebooren Kind nog jong zynde sterft, zoo
word hetzelven met een kistje in een boom opgehangen, om zoo doende, gelyk zy zeggen,
de volgende kinder den weg naar den hemel te wyzen.
En indien de een of ander van hunne vamilie sterft, die zy menen dat door vergift of op
eene andere buitengewone wyze is van het leven beroofd, zoo zoeken zy de oorzaak des
doods op de volgende wyze.
Even voor dat het lyk ter aarde gebragt word, zoo steken zy drie groene takken eenige
voeten van elkanderen in de aarde, op den weg daar zy met het lyk moeten paseren en elk
dezer takken geven zy in het geheim eene naam, om zoo doende de oorzaak des doods
te ontdekken. De eene noemen zy God, de andere de duivel en de derde de persoon die
zy bedoelen, dat de moord zoude begaan hebben.
Nu word de doodkist, reeds toegemaakt zynde, buiten het huis gebragt door vier dragers.
Vervolgens, komt een man, die het lyk niet gezien heeft, en niet zien mag, met eene groene
tak in zyn hand, neemt de houding aan, alsof hy een gebed doet, slaat zyne oogen naar
den hemel en prummeld eenige woorden binnen ’s monds, naderd vervolgens de kist, slaat
driemaal met zyn tak daarop, en gebied den dooden die daarin is, dat hy thans moet
aantoonen, wie de oorzaak van zynen dood is. Indien zich dan de kist begint te bewegen
(hetgeen ik nog niet gezien heb, en niet kan gelooven) zoo treden de dragers eenige passen
www.cgfdejong.nl
achterwaards, vervolgens voorwaards,
en laten zich door de kist of doode sturen, waar
zy gaan moeten. Dus naderen zy de takken die zy als tekenen gesteld hebben. Die persoon,
die zy onder deze tak bedoelen, welke zij om ver stoten word als de oorzaak van zynen
dood gehouden. Hetzy God, de duivel, of de bedoelde persoon.
Daar my de schoolmeester alhier,269 zoo sterk verzekerde het meer dan eenmaal bijgewoond hebbende, dat zich de kist, zeer sterk beweegde, zoodat de dragers, achter en
voorwaards gestoten werden, hetgeen ik hem aantoonde niet mogelyk was, dat een doode
zich bewegen kon, maar dat hier onder mogelyk bedrog schuilde om zoo doende, den een
of anderen, eenen slegten naam te geven, zoo nam ik de gelegenheid waar dat zy deze
zaak, met een kind wilden doen, het welk men zeide dat door iemand uit de negery
Poulohij, op zoodanige wyze was van het leven beroofd, om zoo doende, van hunne
dwaasheid te overtuigen. Alle geschiede op die wyze, gelyk ik reeds gemeld heb. Maar
ik kon niet de minste beweging in of aan de kist bespeuren, en evenwel namen de dragers
de houding aan alsof zy, door de doode bestuurd werden, en liepen die tak omver, welke
zy de naam van die persoon gegeven hadden, die zy, te vooren gezegt hadden, dat het
kind, zonder gezien te hebben had omgebragt. Zoodat ik hen thans niet alleen moest
overtuigen van hunne verkeerde handelwyze, maar ook berispen, dat zy een man, die niet
de minste oorzaak van het kind zyn dood was, als de oorzaak daarvan zogten te beschouwen.
Zoo hebben zy nog andere bygelovige, en afgodische gebruiken, die niet waardig zyn
gemeld te worden.
De negery Elpaputij is eene der onaanzienlykste negerijen van alle de Christen negerijen
die men hier in den omtrek vind. De huizen zyn zeer ongeregeld gebouwd, zoodat men
hier gene straten, maar enkele paden heeft, die langs de huizen lopen, en gemeenlyk met
269
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gras zijn toegegroeid, en worden niet schoongemaakt, voordat men verneemt dat Zyn Ed.
den Resident, of andere aanzienelyke personen hier zullen komen. Wandelwegen heeft
men hier niet, als langs den zee oever, maar welke door de ongelyk- en steen-achtigheid,
zeer moeijelyk is.
Voor de negerij heeft men ten Zuiden het uitzicht over zee op het eiland Nusalout en het
fort Hatowana.270 Ten zuidwesten op de twee Muhametaansche negeryen Hoewalai en
Lato, en ten oosten op het land van Amahij, zoodat ik hier een schoon zee-gezicht heb.
Van achter de negery heeft men zware bomen en zeer hooge bergen. Ten noord-oosten
van de negery heeft men de Alvoersche negeryen Mateterise, Pokolowonij, Risaroa,
Katalane, Lijan, Hitalisija, Roemolaile, Workaaij, Tananaku, Muilosate, Manij, en de twee
negeryen Sahaou. En ten westen de Alvoersche negeryen Wasija, Sanahu, Mani, Somite,
Hatehoe en Wasisihoelane. De climaat is hier gelyk te Amboina, maar des avonds en des
nachts een weinig koelder, door dat het hier des avonds veeltyds regend. Bezyden de
negery, heeft men eene schone revier, die zynen oorsprong van de bergen heeft, welke
niet alleen goed water geeft, om den dorst te lessen, maar is ook zeer geschikt om te
baden, dat in deze warme landen, zeer bevorderlyk voor de gezondheid is.
Dit gedeelte van Seram, is zeer geschikt voor de sago-boom, die hier zeer goed voortteeld.
Ook de nagelboom heeft hier zyne aarde, maar om geen voedzel aan de sluik-handel te
geven, zoo word dezelve op Seram niet geduld. Ook voor ryst en koffibonen is dit land
zeer geschikt, maar wyl den inlander alhier meestal van de sago-boom leeft, zoo bemoeid
hy zich niet veel met andere zaken. En wyl hier een gezond climaat is, zoo zyn de inwoonwww.cgfdejong.nl
ers alhier, zoo wel vrouwen als mannen,
sterk van natuur, en zyn zeer bestand tegen hitte
en koude. Indien zij des nachts, byna of geheel naakt onder de bloten hemel slapen, of des
daags nat van den regen zyn, doet hen gene schade, en de meeste vrouwen zwemmen zoo
goed over een rivier als de mannen. De ergste plaag, die veele inwooners alhier naar het
ligchaam hebben is de huid-ziekte, die men Kaskado noemt, welke ongeneesbaar is,
waardoor de huid geheel doorknaagt word, en aan een schors van een boom gelykt, en
als zy zweten een zeer onaangename reuk geeft. Veelen krygen hierdoor een witte huid,
maar zeer ruw en onëven.271

34. J. Starink aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Elpaputih (Ceram), 20
april 1825; ARvdZ 19/1/D.
–––
Den 27. Februarij 1825. had ik het genoegen een brief te ontvangen, van Zyn Ed. den Heer
Ysselstein, onzen geliefden Vader en Broeder in Christus,272 geschreven uit naam der
direktie van het Nederlandsch Zendelings Genootschap. Waaruit ik verstaan heb, verlangen onzer directie om nadere berigten van my te ontvangen, aan welke ik hoop dat reeds
voldaan zal zyn: wyl ik voor en na dien tyd, reeds meer dan een berigt tot U hebbe
afgezonden, waarin ik U mijne werkzaamheden onder Christenen en Heidenen gemeld
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heb; alsmede hunnen toestand en gezindheid.273 Ten anderen heb ik uit dezer brief verstaan
eene minzame herinnering, aan onze verpligting; namelyk: om iedere zes maanden extract
uit ons journaal of dagboek over te zenden. Dit zoude ik met genoegen volbrengen, ja zelfs
met de drie maanden, indien ik daartoe gelegenheid wist: maar ik weet geene andere
gelegenheid, om brieven of berigten naar Europa te zenden, dan in eene tyd des jaars, als
de schepen van Amboina, weder naar Batavia vertrekken. Mogelyk doet zich nu en dan,
te Amboina eene onverwachte gelegenheid op, naar Java of elders, waarvan ik niets
gewaar worde of het is te laat. Hier komt nog bij, dat hier voor de negery van de maand
Mei, tot de maand October eene sterke branding of onstuimigheid der zee is, zoodat ik
in die maanden nergens heen kan.
Maar U kunt verzekerd zyn, dat ik zoo dikwyls heb geschreven en zal schryven als my
de gelegenheid zulks toelaat. Ten derden, heb ik in dezen brief van den 28. Augustus.
1823. eenige vragen gevonden, die ik met genoegen, en zoo veel my mogelyk is, naar
waarheid zal beantwoorden,274 en eindelyk heb ik uit dezen brief ontdekt, den gunstigen
staat van ons genootschap in het vaderland, hetgeen mij zeer verblyde.
Maar ik zal een begin maken met het vervolg van het extract uit myn dagboek, waarvan
ik hoop dat U het een of ander stof tot blydschap en dank Zal geven.
In myn voorig berigt van 1824. heb ik U reeds gemeld hoe de Heere myne pogingen
gezegend heeft, om de kinderen ter school te krijgen, die de ouders onwillig waren, om
te laten onderwyzen, en tot dus verre gelyk de Heidenen werden opgevoed. En thans kan
ik U berigten dat de Heere dit werk verder met Zynen zegen bekroond heeft, zoodat deze
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kinderen thans bijna allen reeds lezen
en Psalm met de nooten kunnen zingen, en de lof
des Heeren uit hunne monden gehoord wordt. Nu ruim een jaar geleden, zag ik niet meer
dan 6. a 7. kinderen die nu en dan in school kwamen, en de schoolmeester275 die hier thans
7. jaren geweest is, heeft my betuigd, dat hy in al dien tyd, byna geen kind in school of
ouders in de godsdienst oeffening gehad heeft, en thans komen er 150. leerlingen in
school, van welke de meesten met genoegen den openbaren godsdienst en cathigesatien
bywonen. Zoodat wy hope hebben indien de Heer dit werk verder met Zynen zegen gelieft
te achtervolgen, dat dit aankomend geslagt, meer verligt, en meer godsdienstiger zal
worden, dan hunne ouders en voorouders geweest zyn; daarom wendde ik alle mogelyke
moeite aan, om deze school in stand te houden, waardoor in vervolg van tyd onder de
Heidenen alhier ook het licht des Evangelies kan verspreid worden: maar tot hier toe
hebben de Christenen alhier nog geen lust, om hunne Heidensche vrienden met hunnen
godsdienst bekend te maken of aan te pryzen, wyl zy zelven nog te weinig gevoel of besef
daar van hebben.
In myn voorig berigt heb ik U gemeld, dat de inwooners alhier, den 18. Nov. 1823. een
man gedood hadden, van de Alvoersche negery Workaaij, vervolgens, het hoofd van dien
ongelukkigen hier in de negery gebragt, waar zy drie dagen lang vreugde met hetzelve
bedreven. Maar op den 3 Mei 1824. hoorde ik hier in plaats van vreugde geschrei, een
luid geklag en geween. Spoedig hierop kwam een orangtoewa my de oorzaak hier van
verhalen, namelyk: dat de Alvoeren van Workaay thans een man van hun gedood hadden,
en daarby, een geweer en twee pistolen verloren hadden, die deze man bij zich had. Hij
verhaalde my verder, dat twee mannen uit de negerij alhier de oorzaak waren, dat deze
273
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man gedood was, wijl zy met hun driejen te ver van de negerij waren gebleven om sago
te kloppen, nadat de andere inwooners reeds terug gekeerd waren. Maar ik zeide hem, dat
hy niet deze mannen moest beschouwen, als de oorzaak van dit ongeluk, maar hunne
eigene onmenschelijke handelwyze, wyl zy niet alleen hunnen vyanden dooden, maar ook
hunne hoofden medenemen, en met dezelve eene afgodische vreugde bedryven. Ja zelfs
geene onschuldige vrouwen of kinderen sparen, het geen de Heer niet ongestraft kan laten.
Den 10. Julij 1824. vernam ik met genoegen, dat de oorlog tusschen Workaay en Elpaputij
moest ophouden op orders van Zyn Ed. den Resident van Saparoea,276 en na eenige tyd
werd de vrede te Saparoea gesloten.
Den 14. Sept. kwam een man uit de negery Sama Soeroe by my, met het berigt, dat een
man uit de negerij Poulohy, een kind van hem gedood had, (dit zyn de twee negerijen
waaruit Elpaputy bestaat). Ik “hoe weet gy dat, en op welk eene wyze heeft hy Uw kind
gedood?” Hy “ja ik weet zeker dat hy dat gedaan heeft, want hy heeft ook voor eenige tyd
myn vader op die zelfde wyze door de matakouw gedood.” Ik “wat is dat de matakouw?”
Hij “dat is een duivels kunst, die hy van de inwooners van Amahy geleerd heeft.” Ik “heeft
hy Uw kind iets te eeten of te drinken gegeven?” Hy “neen, want myn kind was nog geen
drie maanden oud, en gebruikte niets dan de borst.” Ik “hoe kan hij dan Uw kind gedood
hebben, indien het niets van hem gebruikt heeft? Uw vader en Uw kind zyn niet op
zoodanige wyze door hem gedood, maar de Heere heeft ze U ontnomen: want de duivel
heeft geen magt over des menschen leven, maar dit staat onder het bestuur van God; gelyk
onze Heiland zegt ‘geen haar zal van uw hoofd vallen, zonder de wil des hemelschen
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vaders’.277 Gy moet aan zulke dingen
niet geloven, maar zoekt den Heiland regt te kennen
en lief te hebben, dan zyt gy geheel van de magt des duivels geheel verlost.”
Den 30 Sept. 1824. liet ik de beide orangkaays alhier met de orangtuwaas by my verzoeken, om met hen over de afgoden te spreken, die ik vernomen had, dat hier nog onder de
christenen waren.
Zy kwamen dadelyk by my, en toen zy een weinig gezeten hadden, zeide ik, dat ik met
verwondering en leetwezen vernomen had, dat elke familie onder hen nog zyne afgoden
had, die zy van hunne voorouders hadden overgeërft, het welk geheel strydig was met
onzen verlichten godsdienst, en een gruwel in de oogen des Heeren, en vroeg hen of zy
geen lust hadden om alle afgoden te vernietigen, en of zy zelven niet zoo wel als de andere
inwooners hunne afgoden hadden? De orangkaaij en de orangtoewaas van Paulohy
bekenden dadelyk dat zy zoo wel onder hunne familie als de anderen hunne afgoden
hadden, en waren genegen om dezelve te vernietigen, als de inwooners van Sama Soeroe
het ook deden.
Maar de orantuwaas van Sama Soeroe ontkenden het, dat zy afgoden hadden, en toonden
dus geen lust te hebben om de zelve te Vernietigen. Ik zeide toen, dat zy dit niet moesten
ontkennen, want dat ik zeer wel verzekerd was, dat zy zoo wel als die van Paulohy hunne
afgoden hadden, en indien zy dezelve nog wilden blyven aankleven, dat zy dan geheel
tegenstrijdig hunne belijdenis handelden, en by de komst van Zyn Eerw. Kam het H.
Avondmaal niet konden genieten. Hierop gingen zy naar huis zonder te bekennen.
Den 2. October. des Zaturdags avonds even voor dat de godsdienst oeffening begon, kwam
den orangkaay van Sama Soeroe my berigten, dat hy een orangtoewa, die het sterkste
ertegen was, om zyne afgoden te vernietigen, van zyn ambt ontslagen had. Waarop ik hem
onder het oog bragt, dat hy dit niet moest gedaan hebben, wyl het eene vrywillige opoffe276
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ring moest zyn, en dat ik hun slechts ernstig vermaand had, om zich van deze schadelyke
en God onteerende zaken te ontdoen. Hierop gingen wy naar de kerk, waar ik met veel
genoegen over Gods volmaaktheden cathigezeerde, en stelde hun weder de grootheid van
God en de nietigheid der afgoden voor, en hoe wy op dien God ten allen tyden konden
vertrouwen. Vervolgens na het eindigen der godsdienst te huis komende, werd my berigt,
dat men in die tyd dat ik in de kerk was, myn huis wilde in brand steken, en dat zy reeds
een brandende klapperbast met een touw en een steen daaraan op het dak van myn huis
geworpen hadden, maar gelukkig spoedig door hun ontdekt zynde geblust was.
Op dit berigt, liet ik dadelyk de orangkaais en de orangtoewaas, weder by my verzoeken,
en vroeg hen wat de oorzaak was, dat men van voornemens was myn huis af te branden?
Of mogelyk myn onderwijs hen niet geviel, of dat ik hen in het een of ander hun benadeeld
had? Zy “neen, gy hebt ons niet benadeeld of ongelyk gedaan, en die dit ondernomen
heeft, zy vervloekt.” Ik “wy moeten geen mensch vervloeken, zelfs onze ergste vijand niet,
maar het is beter dat Gy zorge draagt, dat zulks niet weder ondernomen word, en verzameld morgen vroeg, alle mannen die in de negerij zyn, by Uw raadhuis, of voor myn huis,
opdat ik zoodoende, met U allen kan spreken.”
Dit geschiede. Des morgens vroeg, verzamelden zich een groot gedeelte der mannen voor
myn huis, met de orangkaays en de orangtuwaas. Maar die geene welk het werk hadden
uitgevoerd, bemerkte ik dat er niet by waren. Na dat ik eenige woorden met hen over het
gebeurde van den vorigen avond gesproken had, vroeg ik naar de reden van deze daat,
maar kreeg geen antwoord hierop. Vervolgens, vroeg ik hen gelyk den voorigen avond
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aan de orangkaays of ik mogelyk buiten
myn weten, in het een of ander hun benadeeld
of beledigd had? Hierop antwoorde eene oude man “Mijn heer! Waarin zoudt Gy ons
beledigd of benadeeld hebben, wyl gy niets van ons verlangt zonder betaling, en Uw
meeste levensmiddelen van andere plaatsen laat komen?”
Ik “mogelyk, is dan dit de reden, dat gy myn huis wildet afbranden, omdat ik zoo sterk
aanhoude om Uwe kinderen in school te geven, en Uwe afgoden te vernietigen? Maar ik
kan U verzekeren dat ik hieromtrent niet zal ophouden U te vermanen zoo lang ik onder
U verkeer, aldat gy ook myn huis afbrand.” En wyl zy stil zwegen, zoo vervolgde ik “of
mogelyk is dit eene belooning, voor dat ik U en Uwe kinderen onderwyze, en veelen van
hun met boeken en klederen voorzien heb, daarby gedurig gereed ben om U medizynen
te geven zoo dikwyls gy die noodig hebt?” (In deze tyd hadden reeds veele inwooners
alhier sterke aanvallen gehad, van die ziekte, waardoor zoo veele menschen zyn weggerukt, te Java, Ambon en op andere plaatsen, en daar men hier niet het minste middel tegen
deze ziekte had, zoo had ik gelukkig een vles kaiputy olie, waarmede ik hen allen door
des Heeren hulp genezen heb. Het welk zy tot nog toe, by my verzoeken als zij buikpyn
gevoelen.278) Eindelyk zeiden twee van de orangtuwaas van Poulohij “kom wy gaan onze
afgoden halen, en dadelyk hier verbranden.”
Maar wyl het byna de tyd was, dat de godsdienst zoude beginnen, zoo verzogt ik hen, dat
zij dit zouden uitstellen tot den anderen dag, en dat zy thans allen in de kerk zouden
komen, dat ik hen dan zoude aantoonen, hoe men in het grootste gevaar op den Heere kon
vertrouwen. Hierop ging elk naar zyn huis.
Ik nam dezen morgen tot mynen tekst, de geschiedenis der drie Joodsche mannen in den
gloeijenden oven, uit Daniel 3, toonde hieruit aan het dwaze en God onteerende van de
afgodsdienst, dat zelfs Nebukadnezer een Heidensche koning moet erkennen. En daarinte278
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gen het voortreffelyke, verstandige en voordeelige, van den waren dienst des éénigen en
waarachtigen Gods, op wien wy ons ten allen tyden, en op alle plaatsen konden verlaten.
En daar de Heer myn huis zoo wonderbaar bewaard had, door juist op die tyd, dat men
het vuur op het dak van myn huis geworpen had, een sterke bui regen te geven, die wy
in langen tyd niet gehad hadden, zoodat het vuur zyn kracht verloor en niet het minste
schade aan het dak veroorzaakte (welke in deze landen ligt in brand kan gestoken worden,
wyl hier meest alle daken gedekt zyn door bladeren van de sagoboom.) Deze zaak moest
ik hen thans ook onder het oog brengen, hetwelk eenige gunstige uitwerking op hun hart
en verstand maakte, gelyk zy my den volgenden dag betuigden, toen zy hunne afgoden
by my bragten. Hetgeen op deze wyze geschiedde.
Des maandags, den 4. October. 1824. verzogt ik de beide regenten weder aan mijn huis,
en vroeg hen, hoe zy en hunne onderdanen thans gezind waren omtrent my, en het
vernietigen hunner afgoden? En of zy my konden verzekeren, dat men my in het vervolg
niet meer zoude zoeken te benadeelen? Dat ik anders verpligt was, deze zaak aan Zyn Ed.
den Resident van Saparoea bekend te maken, en zyne ondersteuning te verzoeken. Waarop
zy my geen voldoende antwoord konden geven, wyl zy niet wisten wat hunne onderdanen
van voornemens waren. Eindelyk zeide de orang kaay van Poulohy “ik gaa de afgoden
van myn negerij dadelyk halen om hier verbrand te worden.” Ik gaf hier mijn goedkeuring
op, en verzogt tevens den orang kaaij van Sama Soeroe, dat hy dit lofwaardig voornemen
van zyn ambtgenoot zoude volgen. Waarop beide my verlieten, en eenige oogenblikken
hierna, kwam den orang kaaij van Poulohij terug, vergezeld van zyn orangtoewaas en
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eenige andere mannen uit de negery,
met hunne afgoden. Wy hadden deze nauwelyks
gezien, of die van Sama Soeroe kwamen ook met de hunnen, hetgeen my zeer verblydde,
dat zy thans zo gewillig met hunne geliefde afgoden kwamen, om hier vernietigd te
worden. Ik liet dadelyk de leerlingen uit de school komen, om ooggetuigen te zyn van de
daden hunner ouders, en zich thans op hunne wyze te vermaken, waarin ook eenige
mannen van het gezelschap deelnamen, en om myne goede gezindheid jegens hen te
toonen, zoo gaf ik vier kelderflessen arak en saroeten,279 aan de brengers der afgoden,
welke zy spoedig met elkanderen uitdronken. Intusschen werden de afgoden gedeeltelyk
verbrand en gedeeltelyk in zee geworpen. Vervolgens maakte ik by deze gelegenheid een
vrede verbond, tusschen de inwoonders van de negerij Sama Soeroe en Poulohy, welke
reeds lang in oneenigheid geleefd hadden en liet dit door de regenten en andere mannen
uit de Negerij onderteekenen, hetgeen zy thans in plaats van hunne afgoden zouden
bewaren.
De lyst der afgoden heb ik hier niet ingeschreven, maar zal dezelve apart er by voegen,
opdat U dezelve kunt invoegen, of uitlaten naar Uw genoegen.280
Den 23. dezer. kreeg ik een bezoek van den râdja Workaay, die eenige jaren in oorlog is
geweest met de inwooners alhier, maar thans te Saparoea den vrede had gesloten met hen,
en zynen eed van getrouwheid aan het gouvernement had afgelegd. Deze koning der
Alvoeren verstond tot myn genoegen veel van de Maleische taal, en was beschaafder dan
de andere Alvoeren die ik te vooren gesproken had.
Nadat ik reeds het een en ander met hem gesproken had, begon ik over de liefde Gods
omtrent alle menschen te spreken: maar zyn hart was zoo vol, van de kleding en den stok
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met een goude of vergulde knop,281 dat mijne woorden niets geen invloed op hem hadden.
Vervolgens raade ik hem aan, dat hy met zyn volk van de berg, die byna een dag reizens
van strand is, zoude afkomen, en aan strand gelyk de Christenen gaan woonen, dat ik hem
dan veelmalen zoude bezoeken. Maar hy scheen hier nog weinig lust toe te hebben, en
zeide, dat dit niet in zyne magt was. (De Alvoeren woonen hier tot hunne veiligheid
meestal op hooge bergen, die moeijelyk zyn te beklimmen). Eindelyk na dat ik hem
vermaand had, dat hy nu met alle menschen vrede moet houden, verzogt hy my dat ik het
hem niet kwalyk moest nemen, dat hy van zyne vijanden nog de koppen ging snellen,
hetgeen ik hem afrade. Maar hy bleef by zyn voornemen, en wilde zyn vyanden slaan
totdat zij te Elpaputy hunne bescherming zogten, en verliet my.
Den 9 Novemb. had ik het genoegen onzen geliefden Vader Kam en Broeder Vonk alhier
te ontvangen, met welke ik drie dagen aangenaam doorbragt. By deze gelegenheid werden
hier eenige persoonen tot ledematen van onzen Heer aangenomen, het welk by myn tyd
alhier, nog niet gebeurd was. Vervolgens hielden wy met de gemeente des Heeren H.
Avondmaal, waaronder ik veel opgewektheid des harten gevoelde, te meer wyl ik my
herinnerde, ons laatste afscheids-maal te Rotterdam, en thans weder na zulk eenen
geruimen tyd, het geluk te mogen genieten, om met Broeder Vonk, ver van het vaderland
verwyderd, des Heeren H. Avondmaal in welstand te mogen vieren. O! Welk een genoegen zal het zyn, als wy eenmaal, alle onze geliefde vaders, broeders, en zusters in Christus,
van welke wy thans naar het ligchaam gescheiden zyn, in het vaderland hier boven weder
mogen aantreffen.
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Daar ik van de inwooners alhier vernomen
had, dat de gemeente te Amahij ook nog hunne
afgoden had, op die zelfde wyze gelyk zij thans hier vernietigd zyn, zoo schreef ik den
6. Decemb. een brief aan deze gemeente, waarin ik hun bekend maakte, hetgeen ik van
hen omtrend de afgoden vernomen had, en ernstig vermaande, om thans het lofwaardig
voorbeeld van de gemeente alhier te volgen, te meer wyl ik oordeelde, dat hun verstand
niet minder verlicht was, dan dat van de gemeente te Elpaputij. Om dus niet langer op
zulke nietige zaken hun vertrouwen te stellen, welke door hunne onkundige voorouders
waren aanbevolen, berigte hen tevens, dat ik van voornemens was, den 13. dezer, hun een
bezoek te geven, dat ik dan gaarne wenschte te zien, dat zy hunne afgoden vernietigden.
Ik kwam dus op dien bestemden dag, des morgen om 9. uren te Amahy, bezogt dadelyk
de school; maar vond tot myn leetwezen, weinig leerlingen daar in, en nog minder die
lezen konden. En toen ik de meester282 naar de oorzaak van dezen slegten toestand der
school vroeg, kreeg ik tot antwoord, dat de ouders onwillig waren hunne kinderen in de
school te zenden, en dat de regenten of orang kaay hen hier toe niet aanspoorden, en dat
zyne vermaningen niets uitwerkten. Intusschen kwam de eene orang kaaij by my, maar
de andere was niet in de negerij. Na elkander gegroet te hebben, zeide ik tot hem, dat ik
281
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gedurig als ik te Amahy kwam my moest bedroeven over den slegten toestand der school
en gemeente, welke van tyd tot tyd afnam en verzogt hem ernstig dat hy en zyn ambtgenoot, toch hun best zouden doen, om met behulp van den schoolmeester, dezen vervallen
staat der school en gemeente weder op te rigten, hetgeen hy my beloofde, gelyk voor
dezen, zonder dit na te komen. Vervolgens sprak ik met hem, over de afgoden, die in zyne
negery waren, waarop hy my zeide, dat hy zyne afgoden gaarne wilde laten verbranden;
maar hy had geen magt, over die van zyne onderdanen. Dus verzogt ik hem, dat hy dan
spoedig zyne manschappen by een zoude laten verzamelen, opdat ik zelve met hen konde
spreken. En die van de andere negerij liet ik door andere lieden byeen verzamelen, en tot
myn genoegen bragten zy hunne afgoden dadelyk mede, wyl zy reeds vernomen hadden,
waarover ik met hen spreken wilde. De hunne afgoden bestonden meesten deel, in oor,
arm, en vinger-ringen, van blik, koper, en schulp, eenige snoeren koralen, knoopen, kopjes
en schoteltjes van postelyn, keistenen, en eenige lappen van rood en wit katoen. Alle deze
zaken hadden zy zeer zorgvuldig in oude dozen bewaard, gelyk door hunne ouders was
aanbevolen. Ja, zelfs in die tyd, dat hunne andere afgoden (gelyk zij zeiden) door ons
gouvernement, ontnomen waren.
By het zien van deze afgoden, toonde ik hun de dwaasheid aan, als men van zulke dingen,
hulp of ondersteuning verwacht, en vermaande hen tevens, dat zy van nu aan hulp en
ondersteuning in alle omstandigheden van god moesten bidden, en op hem alleen hun
vertrouwen stellen. Vervolgens werden de afgoden, die niet van brandbare stof waren, in
zee geworpen, en de anderen verbrand.
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Des avonds hield ik cathigesatie, met
de ledematen en alle die genen die lust hadden het
zelve by te wonen. Wy dankten by deze gelegenheid, onzen hemelschen Vader, dat hy
thans hun verstand zoo ver verligt had, dat zy nu met bereidwilligheid hadden kunnen
afstand doen, van hunne voorheen zoo hooggewaardeerde afgoden, en thans alleen op
Hem hun vertrouwen zouden stellen.
En wyl de catechisatien van deze onkundige menschen het nuttigste zyn, zoo catechizeerde
ik den anderen morgen weder met de gemeente, en vertrok vervolgens, na afscheid van
hen genomen te hebben naar de negery Makeriky, vergezeld van den schoolmeester en
orangkaay van Amahy, waar wy des middaags om één uren in welstand aankwamen. (De
inwooners van deze negerij, woonden by myne komst alhier te Amahy, maar hebben voor
twee jaren een nieuwe negery gebouwd, een groote myl ver van die plaats verwyderd,
zoodat Amahij te vooren uit drie negeryën bestond, welke gelyk eene negery by elkanderen gebouwd was, zoo als veele negerijen hier zyn.) Nadat ik aldaar den orang kaay,
schoolmeester283 en eenige leden der gemeente begroet had, bezogt ik de school, en
bevond tot mijn genoegen dezelve in een veel beteren staat, dan die van Amahij. Hoewel
zy nog geen schoolmeester in hunne nieuwe negery gehad hebben, totdat Zyn Wel Eerw.
den Heer Kam, onzen geliefden vader en broeder in Christus, den 10. Nov. 1824. op zyn
bezoekreize daar zelve een schoolmeester gebragt heeft, die door het Hulp-Zendelings
Genootschap van Amboina onderhouden wordt.284
Nadat ik de scholieren of leerlingen onderzogt had, vroeg ik den schoolmeester, waar de
afgoden waren, van welke hy my berigt had, die de gemeente reeds voor eenige dagen
verzameld had, op den vermaning van onzen geliefden Vader Kam, en by myne komst
aldaar wilde verbranden, waarop de meester en den orang kaaij dadelyk kennis gaven aan
de gemeente dat zy thans hunne afgoden zouden brengen om vernietigd te worden, hetgeen
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zij gewillig en van harten deden. Ik sprak en handelde hier op die zelfde wyze als te
Amahij, ook waren de afgoden van het zelfde soort, als die van Amahy, uitgenomen dat
hier nog eenige schotels en borden by waren, alsmede een roode lakensche rok,285 die my
de eigenaar van dezelve verzogt te behouden, om aan een Alvoer te verkoopen, hetgeen
ik hem niet konde weigeren, wyl het een vrywillige offerhande was; maar vermaande hem
ernstig, om toch niet deze rok voor zich zelven of zyne kinderen te bewaren, omdat zy
gewoon zyn deze klederen te gebruiken als zy afgodsfeesten hielden, alsmede de schotels,
borden, ringen en de andere dingen, die wy thans vernietigd hebben, gelyk de voorigen
te Amahy en Elpaputy.
Des avonds hield ik catechisatie met de gemeente en den 15. des morgens, wyl er thans
geene kinderen waren die den H. Doop moesten ontvangen. Vervolgens nam ik afscheid
van de gemeente, en keerde terug naar Elpaputy, waar ik des avonds in welstand aankwam.
Den 5. February 1825. kwam de school-meester van Amahy286 by my te Elpaputy, met
eenige mannen, die toen de afgoden aldaar verbrand werden, niet in de negery waren.
Deze mannen bragten nu hunne afgoden zelve by my om hier verbrand te worden, het geen
ook dadelyk geschiedde, en waren van hetzelfde soort als de voorigen. By deze gelegenheid, verhaalde my de schoolmeester: dat de gemeente van Amahij, hoewel hunne afgoden
vernietigd, nogthans geheel afkerig bleven, om de godsdienst oefeningen by te woonen,
en hunne kinderen in school te geven. Zoo ook deze mannen, die thans hunne afgoden
gebragt hadden, kwamen byna nooit onder het gehoor van den godsdienst. Waarop ik, na
het verbranden dezer afgoden, de eigenaars derzelve by mij verzogt, en vroeg hen naar
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de reden van hunne onverschilligheid
en afkeer, omtrent den dienst van onzen Heer, in
Wiens name zy gedoopt waren, dien zy als Christenen beleden, den eenigen waren God
te zyn, en buiten Wien, zy gene zaligheid of rust voor hunne harten konden Vinden? Maar
zy antwoordden my hier niets op. Vervolgens zeide ik hen (gelyk ik aan de gehele
gemeente gezeid had,) dat het niet genoeg was, om zalig te worden, dat zy hunne afgoden
verbrand hadden, indien zy afkerig van den waren god en zynen dienst wilden blyven, en
vermaande hen dat zy nu, hun waar geluk voor tyd en eeuwigheid in den dienst des Heeren
zouden zoeken. Zij beloofden my dit, en vertrokken weder naar Amahy, waar zy, en
meester, het gesprek dat ik met hen gehouden had, aan de gehele gemeente zouden bekend
maken.
Op den 3. Maart 1825. werd een jongeling van Amahy door een Alvoer van Workaaij op
eene moorddadige wyze om het leven gebragt, enkel om het haar van zyn hoofd te krijgen,
waardoor hy en andere vrienden van hem uit de rouw konden geraken en weder vreugde
konden bedryven. Gelyk by de Alvoeren in dezen omtrek de gewoonte is, als de een of
ander van hunne familie sterft, dan moeten zy zich zoo lang van alle vreugde onthouden
tot dat zij eenig haar bekomen, van iemand, die door hen of anderen gedood is. Men ziet
hier uit, hoe weinig men zich nog op deze Alvoeren kan vertrouwen, hoewel hun opperhoofd of râdja, toen hy by my geweest is, zyn eed te Saparoea gedaan had, dat hy, noch
zyn volk, iemand van de onderdanen van het gouvernement meer zouden doden. Daarby,
was deze jongeling geen vyand van hen, want hy was met zynen moordenaar uitgegaan,
als met eenen vriend, om boschkatten te vangen.
Den 14. Maart. had ik het volgende gesprek, met twee Muhametanen, welke hier waren
gekomen, om het een of ander ijzer of koper werk, voor de inwooners alhier te maken,
en hunne negery niet ver van Hatowane hadden. Nadat ik eenige woorden met hen over
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een slot gesproken had, dat zy voor my zouden herstellen, vroeg ik naar den toestand der
school in hunne negerij, en wyl zy zoo goed als onder de Christenen woonden, zoo vroeg
ik hen of zy, ook nu dan, in de Christen kerk of school kwamen, om te horen wat daar
geleerd wordt? Zy “neen, wy zyn er nog nooit in geweest.” Ik “zyt gy dan niet nieuwschierig, om te horen, wat de Christenen leeren, en waarin hunne godsdienst bestaat?” Zy “ja!
Maar wy zyn bevreest om in de Christen kerk of school te gaan.” Ik “waarom zyt gy
bevreest?” Zy “dat de Christenen het ons kwalyk zouden nemen, als wy by hen in de kerk
kwamen.” (Het geen mogelyk plaats kon hebben, wyl veele Christenen door onkunde, de
Muhametanen en Heidenen met verachting beschouwen.) Ik “ik verzeker U het tegendeel,
de Christenen zullen gaarne zien dat Gy by hen in de kerk komt. Dus indien gy lust hebt,
de Christelijke godsdienst te onderzoeken tot Uw eigen welzyn, gaat dan maar met
vrymoedigheid in alle kerken die gy op reis, of in Uw omtrek aantreft. Want dezelve zyn
voor niemand gesloten. Daarby is het ook Uw pligt, om onderzoek te doen, op welke wyze
men God het beste kan leeren kennen, en dienen, indien Gy voor tyd en eeuwigheid
wenscht gelukkig te worden. Want Gy weet, toen Muhamet, uwen godsdienst invoerde,
dat de menschen toen veel onkundiger waren dan Gij zijt, en zonder te kunnen beoordeelen of dit de ware godsdienst was dien hy leerde, dezelve hebben aangenomen, en op
zoodanige wyze hebt Gy die van Uwe ouders en voorouders overgeërft, welke ook niet
in staat waren, om dezelve te beoordeelen en mogelyk nog nimmer van eene andere
godsdienst gehoord hadden, of gene gelegenheid daartoe hadden.” Zy “ja, dat is waar.”
Ik “kunt Gy lezen?” Zy “neen.” Ik “ik wilde U anders een boek geven waarin God zelve
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Zynen wil aan de menschen geopenbaard
heeft tot onze zaligheid.” Zy “maar er zyn er
in onze negery die lezen kunnen en onze kinderen gaan te school.” Ik “dus gy zoudt gaarne
dit boek willen ontvangen?” Zy “ja, en wy zullen dit tot eer van Uw naam of om Uw naam
groot te maken gebruiken.” Ik “om myn naam groot te maken, kunt Gy niet gelukkig
worden. Maar Gy moet dit gebruiken, om den wil van God en den weg tot Uwe zaligheid
daaruit te leren kennen, die U daarin geopenbaard wordt. Vooral den Heere Jezus, die door
God gezonden is, tot een zaligmaker voor alle menschen.” Hierop gaf ik hen het Nieuwe
Testament met Arabische carakters, dat ik uit Holland had medegenomen, en eenige
Kleine Stukjes287 met die carakters, waar voor zij mij zeer bedankten.
Eindelyk, zeide ik tot hen, indien zy het een of ander in dit boek vonden dat zy niet regt
verstonden, dan moesten zij het maar aan den Christen school meester die by hunne
negerij woont, of indien zy weder hier kwamen mij vragen, zoo zoude men hen zoo veel
mogelyk was, inlichten, of het zelve verklaren. – – –
NB. Na dat ik reeds mijn berigt aan U gesloten maar nog niet afgezonden had, kwam een
man van Elpaputij my berigten dat men hier nog veele afgoden had achter gehouden, en
noemde my de personen op, die dezelve in huis hadden. Met verzoek, om hem niet
openbaar te maken.288
Daar ik zag, dat deze man zoo getrouw deze zaak aan my openbaarde, het welk voor hem
zeer gevaarlyk kon zyn, en mogelyk zyn dood konde kosten, indien de inwooners alhier
dit gewaar werden, wyl het van de ergste afgoden-dienaars zyn, die deze afgoden hebben
achter gehouden, om hunne eere te bewyzen, zoo vroeg ik dezen man, waarom hy nog een
287
288

Zie voetnoot 155.
Dit gesprek vond plaats op 20 april 1825, vgl. “Dag Verhaal, Van den Zendeling J. Starink, Zyne aankomst
te Batavia, op den 26 Nov. 1820, Vertrek naar de Molukken, Zyn Werkzaamheden, en Wedervaren
aldaar, tot Zyne terugkomst te Batavia, op den 18 Aug. 1825”, 19/9/1825, ARvdZ 19/1/D.
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lid van die groote en geheime afgodery bleef, die hier op Seram onder de Christenen en
Alvoeren plaats heeft?289 En indien hij een goed hart voor den Heere had, dat hy dan deze
aan mij in vertrouwen op geheimhouding moest openbaren. Hier aan had hy voor het eerst
weinig lust, uit vrees voor de bedreiging, die hem zoo wel als alle andere leden van deze
geheime afgodsdienst gedaan zyn, by aldien zy het geheim hier van openbaar maken. Maar
na lang praten en moed geven, begon hy eindelyk deze zaak, welke nu mogelyk reeds twee
a drie honderd jaar is geheim gehouden aan my te openbaren op deze wyze.
Vooreerst, als men nieuwe leden tot onzen afgodsdienst zal inleiden, zoo maken wij eerst
een groot nieuw huis in het bosch buiten de negery en stellen boven op hetzelve, een
vrouwen en een mannen beeltenis. Het vrouwenbeeld heeft lang haar gemaakt van
goemoetoe, (dat hier aan de bomen groeit en touw van gemaakt word),290 een rok of sarong
van eigen gemaakt leinwaad, het welk men zwart verft, en staat met de handen over hare
borsten geslagen. Het mannenbeeld heeft ook haar, en een rok of badju van die zelfde
stoffen, als het vrouwenbeeld, en zyne benen zyn wit geverft, als of hy kouzen droeg en
staat met zyne handen op de heupen of tjadako.
Als wy uit de negerij naar die plaats gaan, waar dat huis gebouwd is, zoo blazen wij op
onze hoorens of bamboezen, en zingen, gelyk onze voorouders gedaan hebben alzoo
moeten wy ook doen, zoo lang de wereld staat. En indien wy dit nalaten, zoo zullen ons
de inwooners van Kaibobo en al het volk van Seram, die zich met ons tot dit werk
verbonden hebben, een zware boete opleggen of ons allen doden. Als wy zoo dicht by dit
huis genaderd zyn, dat men het duidelyk zien kan, zoo moeten die genen, die nieuwe leden
www.cgfdejong.nl
zullen worden, met de vrouwen blyven
staan, om niet al te duidelyk deze beelden te
kunnen beschouwen, wyl men hen reeds heeft wijs gemaakt dat dit hunne voorouders zyn,
die thans daar op het huis staan. Vervolgens naderen de mannen of jongelingen die ingelyft
zullen worden met gevouwen handen en neergeslagene oogen, tot digt by het huis, waar
het hoofd der afgodery hen door een hoorn of bamboe toeroept (op eene wyze als of de
duivel zelve spreekt, die zy zeggen dat het teken op de borst of armen prikt) nu moet gy
duivels worden gelyk als wy zyn! Hierop worden zy binnen gelaten waar zy gene duivels
maar menschen vinden, en zien dat zy bedrogen zyn. Nu word hen een teken op de borst
of armen door het opperhoofd geprikt, het geen zy vervolgens moeten zeggen dat de duivel
gedaan heeft, aan alle die gene die niet getekend zyn. Daarby word hen gezegt, indien zy
iets van dit geheim openbaar maken, dat zy dan met hunne gehele vamielie vermoord
289
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Bedoeld is hier het kakian-genootschap of -verbond, wier leden in de borst of elders op het lichaam
een kruis getatoeëerd hadden. Het was oorspronkelijk een politieke beweging der Patasiwa (Negenbonders,
Uli Siwa) een der twee hoofdgroepen der alfoeren van westelijk Ceram) met een godsdienstige inslag
en geleid door de mauwin (priesters), die al voor de VOC-tijd was ontstaan c.q. ingevoerd als een verbond
van strand- en bergnegorijen gericht tegen vreemde machten en invloeden, zoals de expansiezucht van
het islamitische Ternate op Ceram, het christendom en de Patalima (Vijfbonders, Uli Lima), de andere,
ten oosten van de Patasiwa wonende hoofdgroep der alfoeren). De Patalima hebben nooit tot het kakianverbond behoord. Doch dat betekende geenszins dat de Patasiwa altijd de zijde van de VOC kozen
of zich in de negentiende eeuw openstelden voor samenwerking met de Engelsen of het Ned.-Indische
gouvernement, al kwam een dergelijk bondgenootschap wel voor. Regelmatig kwam het op Ceram
tot opstanden tegen of schermutselingen met de Nederlanders. De opstandelingen kregen soms steun
van troepen van Ternate en Tidore, zie bijv. sub 13 dec. en 1 febr., “Kort verslag der Werkzaamheden
van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche-Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over
April 1857 tot en met Maart 1858”, 20/5/1858, ARvdZ 24/5; Stresemann, “Religiöse Gebräuche auf
Ceran”; Van Rees, “De krijgstogt op Ceram in 1860", 67-68. Over de herkomst van het kakian-verbond,
zie Jensen, Die drei Ströme, hfdst. iv; vgl. Van Schmid, “Het Kakihansch verbond op het eiland Ceram”.
Zie ook voetnoot 1444.
goemoetoe – arenpalm; vgl. “Over de Areng-suiker en den Arengpalm”, in [Reinwardt], Reis, 199-204.
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worden. Vervolgens moeten deze nieuwe leden, 7 a 8 dagen lang in dit huis blyven en men
maakt de vrouwen wys, dat de duivel hen mede genomen heeft. Waarop deze dan zeven
a agt dagen lang speize moeten brengen op die plaats, voor den duivel en mannen, die daar
elkanderen opnieuw eene eeuwige geheimhouding zweren. Ook worden by deze gelegenheid die afgoden gebruikt, welke hier verbrand zyn, en van welke soort er nog vele hier
in de negery zyn. En zoo is, de Kakehen of Vrijmetselary op geheel Seram. De negery
Kaibobo is de eerste, of voornaamste, Elpaputy de tweede, Tehulale en Roemakaai de
derde in rang. En toen de pandita (zoo noemt men hier een leerraar) van Kaibobo gevlugt
was,291 maakten ons de broeder van die negery bekend, dat zij hunne pandita reeds
verdreven hadden, en dat wij als de tweede in rang, nu ook onze pandita moesten verdryven, of klein maken; maar de orang kaais en orantuwaas hielden ons tegen, uit vrees voor
de kompanija, zoodat wy U niets gedaan hebben. Maar toen U de afgoden alhier wildet
verbranden, besloot men U huis in brand te steken, om U zoo doende van hier te verdryven. En velen zeggen nog, wat heeft hy onder ons te wonen en verlangen dat U spoedig
ons verlaten zult. Zoo als wy allen denken, dat U niet lang hier zult blyven. Waarvan ik
hem het tegendeel verzekerde.
Hier uit kunt U zien, den ongelukkigen staat van het menschdom alhier, en hoe moeyelyk
en gevaarlyk Kaibobo en Elpaputij voor een zendeling is. Ook verzekerde my deze man,
dat, indien zy iemand wilden wegvoeren, of om het leven brengen, dat zy dan maar kennis
hiervan gaven aan eene van hunne kapiteins, die zulks dadelyk met zyne manschappen
ten uitvoer bragt, zonder dat het iemand wist of durfde openbaar maken. Maar vreest niet,
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dat ik mynen post hierom zal verlaten
en indien ik in den stryd voor het ryk van onzen
Heer mogte sneuvelen, weest dan niet te zeer bedroeft over mij, maar denkt dat Jezus ook
voor mij Zyn leven gelaten heeft op Golgotha.
Indien met des Heeren hulp deze afgoderij in verval geraakte, zoo zoude hier mogelyk
spoedig eene verbetering onder het Christen- en Heidendom ontstaan.
Maar om mijn leven niet ligtvaardig op te offeren, en al te vroeg te verliezen, zoo moet
ik deze zaak eerst aan Zyn Ed. den Resident te Saparoea en aan Broeder Kam te Ambon
bekend maken, en verzoeken ondersteuning in deze gewigtige zaak. Want als men hier
wist, dat ik dat geheim thans geschreven had, zoo zoude ik mogelyk dezen nacht vermoord
worden.
Dus Geliefde Vaders en Broeders, indien U deze letteren by mijn leven ontvangt, bidt dan
veel voor my en zoekt door Uwen invloed, hoe langer hoe meer de hulp en ondersteuning
van het gouvernement voor ons, in dit gewigtige werk. En vaart wel.292
291
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Zendeling Akersloot, voetnoot 117.
Op 9 juli 1825 ontving Starink de instructie van de gouverneur der Molukken, P. Merkus, zich onverwijld
naar Ambon te begeven, om vandaar per eerste gelegenheid naar Batavia te vertrekken. Hij verliet Ceram
op 12 juli 1825 en vertrok op 20 juli vanuit Ambon naar Java. Op 17 augustus arriveerde zijn schip
op de rede van Batavia, alwaar hij de volgende dag onderdak vond bij Roorda van Eysinga. Starink,
Dag Verhaal – – – tot 18 aug. 1825, 19/9/1825, ARvdZ 19/1/D. Naast Starink’s bedreigde veiligheid
lag aan zijn vertrek uit de Molukken ook ten grondslag zijn slechte verstandhouding met Kam. Toen
Luijke in januari 1827 op doorreis naar Ambon in Batavia Starink ontmoette, deelde deze hem mee
dat “Kam aldaar zeer werkzaam is, maar daar er ook veel eerzugt mede gepaart ging”, sub 15 jan. 1827,
“Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 11], ARvdZ 18/34; aan een informant beschreef Luijke later de toestand
der christenen te Elpaputih op Ceram in negatieve termen en vertelde hem “dat Broeder Starink aldaar
zeer geluijerd en gehoereerd had”, sub 27 okt. 1827, “Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 71], ARvdZ
18/34; Roorda van Eysinga evenwel toonde zich bij zijn bezoek aan Starink in nov. en dec. 1823 “zeer
voldaan”. Hoewel Starink’s Maleis nog onvoldoende was, vond Roorda hem “nederig, arbeidzaam,
standvast, en [hij] bezit, bij den besten wil, ook moed, als zijnde niet afgeschrikt in voorvallen, waarbij
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Bijlage: Lijst der afgoden die hier verbrand zyn: van de negery Pauluhij:293
Een groote vlag van gekleurde zyde, ten gebruike om het raadhuis of byleouw te verzieren.
Behorende aan de inwoners van de negorij Pauluhij.
Een doos, den orang kaay toebehorende.
Vier zeer oude houte beelden, van welke twee reeds de hoofden afgebroken waren, maar
nochtansch met overige zorgvuldig bewaard, en eenige oude klederen daarby behorende.
Dit was het eigendom van den orangtuwa Kakijâhij van de negery Pauluhij, en van den
orangtuwa Kakijâhy van de negerij Samasuru, en hunne familije.
Een doos, waarin men gewoon was de afgoden te bewaren, met een oud hemd daarin, van
hunne voorouders, die men op hooge prijs stelde, en door hunne ouders, voor hunne dood,
aanbevolen, om zorgvuldig in acht te nemen, en alzoo de hulp en ondersteuning van hunne
voorouders te kunnen verwachten. Dit was het eigendom van den orangtuwa Pauwel
Kuripane en zyne vamilie.
Een doos, genaamd polonij, met een oud buis, een vlaggedoek van zyde, die men gewoon
was gelyk een sjarp te gebruiken, als men afgodsfeesten hield, twee tampuru, of basten
van klappers. Een doos van rotting ten gebruike voor pinan. Drie hoorens van bambu,
gevuld met haar van hunne vyanden die zy gedood hadden. Dit was het eigendom van den
orangtuwa Tomas Saparuwe en zyne vamilie.
Een doos van de bast der sagoboom, een houte kom, en een pot voor sagoweer. Dit was
het eigendom van den orangtuwa Tamaola en vamilie.
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Een houte doos, ten gebruike voor pinan, en een bast of schaal van een klapper, om uit
te drinken. Dit was het eigendom van een kwartsman en zijn vamilie.
De afgoden die verbrand zyn: van de negery Samasuru.
Een doos van de bast der sagoboom, genaamt: kambuty. Een aarde kopje, om olie in te
doen. Twee schulpen die men om den hals hangde als men afgodsfeesten hield. Dit was
het eigendom van de gehele negery Samasuru.
Een yzeren Ketting met twee beeldjens daaraan, die men voorheen gebruikte, als een band
om het lyf wanneer men afgodsfeesten hield. Een pot van postelijn, waarin het hoofd der
familie, of huisgezin slechts zyne handen mogt wasschen ten tyde van feesten der afgoden.
Twee bossen veren van de Kakatuwaas, ten gebruike tot verzierselen der vrouwen,
wanneer men afgodsfeesten hield. (Dit was het eigendom van den orangkaay Samasuru.)
Een bambu, een kabaaij en een broek, van de voorouders. (het Eigendom van den orangtuwa Piter Mejary en zijne vamilie.)
Twee horens van bambu, en een vlaggedoek van gekleurde zijde, ten gebruike by afgodsfeesten. (Het eigendom van den orangtuwa Johanes Tamoela, en zyne vamilie.)
Een bambu, en een vlaggedoek van gekleurde zyde, tot een sieraad om het lijf, ten tyde
der afgodsfeesten. (Het eigendom van Markus Kakimotij.)
Een houte doos voor pinan, een hoorn van bambu, twee basten van klappers on uit te
drinken. (Het eigendom van Louwerens Varinusa.)
Een bambu, een bast van klapper, en een oude mat, die men gebruikt om over hunne
dooden te spreijen, en dan weder zorgvuldig te bewaren. Het eigendom van Piter Waloroij.
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anderen zouden terugdeinzen”, Roorda van Eysinga, Reizen, 154.
Gedateerd Elpaputih (Ceram), 4 oktober 1824.
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35. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 7 mei 1825, nr 3; AA 1060a.
Gelezen eene resolutie van den Gouverneur Generaal in rade dd 8 Februari ll Nº 17,
waarbij, bij dispositie op de voordragt van den Gouverneur der Molukkos van den 22
Januari ll Nº 3, is bepaald,294
a. dat de zorg voor, en het toezigt over de inlandsche Scholen der Residentie Amboina,
zal zijn opgedragen, aan de Schoolopzieners voor het lager onderwijs, benoemd bij
resolutie van den 25 Januari ll Nº 18,295 met toevoeging van een inlandschen opziener,
door den Gouverneur der Molukkos te benoemen,296 zullende de thans bestaande Commissie van op- en toezigt over de Scholen door den Gouverneur der Molukkos worden
ontbonden, met den dag, op welken de nieuw aangestelde opzieners hunne functien zullen
aanvaarden.
b. Dat tot onderwijzers bij de inlandsche Scholen zullen worden opgeleid, een nader, naar
mate der behoefte, vast te stellen getal jonge Amboinezen, onder den naam van kwekelingen, waarvan de benoeming door de Schoolopzieners aan den Gouverneur der Molukkos
zal worden voorgedragen.297
Ten aanzien der bedoelde kwekelingen vast te stellen:298
a. dat zij, bij hunne benoeming, zullen moeten hebben bereikt den ouderdom van tien
Jaren, en dien van veertien Jaren niet zullen moeten hebben overschreden.
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b. dat vier van deze kwekelingen, of
zoo veel meer, als nader noodig zal worden geacht,
zullen worden gezonden naar Batavia, om aldaar onder de verzorging van den inspecteur
voor het onderwijs, gratis onderwijs te genieten bij de lagere school aldaar.
c. dat aan al de overige kweekelingen almede gratis onderwijs zal worden bezorgd in de
lagere School te Amboina.
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Dat was G.A.G.Ph. baron van der Capellen. De voorstellen gedaan in bedoelde voordracht van de
gouverneur der Molukken van 22/1/1825, nr 3, werden door de regering in Batavia overgenomen en
in de genoemde resolutie vastgelegd, behalve die tot verhoging van de traktementen der onderwijzers
en tot pensionering van enkelen van hen. Zie hiervoor Extract besluit lt GGvNI, 8/2/1825 no. 17, AHCO
16/3. Zie ook “Verslag van den staat van het Schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt tot de
sedert het herstel van het Ned. gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van 1820,
1823, 1826, 1831, 1834 en 1845”, AHCO 342/1.
Bij deze resolutie van de GG in Rade werd het o.m. toegestaan van gouvernementswege te Ambon
en Banda lagere scholen op te richten. Stukken in AA 1060a.
De schoolopzieners voor het lager onderwijs c.q. leden van het Kollegie van Toevoorzigt over het
Schoolwezen in de Moluksche eilanden, die in de jaren 1825-1828 bestaan heeft, waren J.H.J. Moorrees
(1825-1828), J. Kam (1825-1828), L.H. Smits (1825) en J.R. Paape (1826-1828); de toegevoegde inlandse
opziener was de opperschoolmeester van Ambon, een post die achtereenvolgens bekleed werd door
M. Huwae (1825) en J. Latumahina (1825-1828).
In 1823 reeds had J. van der Vinne, de inspecteur van het Onderwijs te Batavia, vanuit de Molukken
het verzoek bereikt om enkele onderwijzers ter beschikking te stellen voor het inlands onderwijs, doch
hij had hier wegens het ontbreken van geschikte kandidaten voor deze functie niet aan kunnen voldoen.
De Inspecteur van het Onderwijs, “Algemeen Verslag van den Staat van het Schoolwezen in Nederlandsch
Indie onder dagteekening van den 6 July 1823”, AHCO 18/4.
Nader toegelicht in: Inspecteur van het Onderwijs a. GdME, 3/3/1825 en id. a. Schoolopzieners te Ambon,
3/3/1825, beide in AHCO 1/3, welke brieven geschreven werden naar aanleiding van genoemde resolutie
van 8 febr., nr 17.
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d. dat het, aan de kweekelingen te geven onderwijs, zich zal bepalen tot het schrijven,
lezen, rekenen, de kennis der Nederduitsche taal, en van zoodanige andere wetenschap,
als voor den inlander in het dagelijksch leven nuttig en dienstig kunnen zijn.
e. dat aan de Predikanten bijzonder zal zijn opgedragen, aan de kweekelingen, onderwijs
te geven in den Christelijken godsdienst, en hen instaat te stellen om op hunne beurt, dat
onderwijs op eene gepaste wijs, aan andere leerlingen over te brengen.
f. dat aan elken zoodanigen kweekeling zal worden toegelegd een onderstand van ƒ 5,’s maands, dien zij (na het examen, waarvan hier onder zal worden gesproken) zullen
behouden totdat zij als Schoolmeesters zullen zijn aangesteld.
g. dat de kweekelingen den ouderdom van 18 Jaren hebbende bereikt, verpligt zullen zijn,
ten overstaan der Schoolopzieners een examen af te leggen, ten einde te doen blijken of
zij de noodige bekwaamheid bezitten, om als Schoolmeesters te worden aangenomen,
zullende bij dat examen ook bijzonder worden onderzocht of zij in staat zijn, om onderwijs
in den Godsdienst te geven.
h. dat de kwekelingen, die bij dit examen zullen getoont hebben, geschikt te zijn, om tot
Schoolmeesters te worden aangesteld, bij voorkomende gelegenheid, bij voorkeur als
zoodanig zullen worden geplaatst; zullende de genen, die geoordeeld worden de vereischte
bekwaamheid niet te bezitten, nog gedurende twee Jaren als kwekelingen blijven toegelaten, doch na dien tijd, geene voldoende blijken van bekwaamheid gevende, ophouden als
kweekelingen te worden beschouwd en bezoldigd.
3º enz.
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Is Goedgevonden en verstaan:

1º Afschrift van voors: Resolutie te zenden aan de Schoolopzieners voor het lager
onderwijs, tot derzelven informatie.
2º Tot Schoolopziener, om met en benevens de opzieners over het lager onderwijs, het
toezigt over de inlandsche Scholen te houden, te benoemen zoo als benoemd wordt bij
deze de opperschoolmeester te Amboina, J. Latumahina.
3º De Schoolopzieners voor het lager onderwijs aan te schrijven, om zoo spoedig doenlijk,
vier leerlingen ter verzending naar Batavia voor te dragen, ten einde dezelven, zoo
mogelijk, gedurende deze mousson te doen vertrekken, en wijders om mede eenige
geschikte jongelingen tot leerlingen alhier voor te stellen.299
Extract dezes zal worden verleend aan den Schoolopziener en opperschoolmeester tot
informatie.

36. G.J. Hellendoorn aan ds J. Moll, lid van het Hoofdbestuur van het NZG te
Rotterdam,300 Ambon 16 mei 1825; ARvdZ 64/1.
299
300

Zie document 46.
J. Moll (1798-1891) was predikant te Den Haag van 1830 tot 1888 (emer.). Hij was bevriend met G.
Groen van Prinsterer, BLGNP, I, 187-188; hij was lid van het NZG-bestuur en van de Commissie van
Onderzoek en Toezicht. In die laatste functie onderhield hij de correspondentie met enkele zendelingen
en rapporteerde naar aanleiding daarvan aan het NZG-bestuur. In 1864 verliet hij het NZG echter wegens
de te grote invloed die het modernisme zijns inziens binnen het genootschap had gekregen Zie zijn
uitvoerige verslag in EA 1825, 149-163.
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Uw brieven van Augustus 1823301 en van 11 Augustus 1824302 zyn my wel geworden, de
eerste heb ik beantwoord in Sept. 1824303 hope dat UE. dat ontvangen heeft en vervolgens
zond ik nog een brief voor UE. af waar in ik het een en ander heb herhaald, ook myne
plaatsing te Amboina, enz.304
Wat het beantwoording der opgegeven vragen305 betreft is eenigzins moeijelyk voor mij,
uit hoofde van myne verplaatsing herwaards, want ik ben hier niet alleen zoo als te
Padang, ik ben hier geplaats voor de Nederduitsche Predikdienst, namelyk om met en
onder Ds. Kam hier te arbeiden, ga ik hier over aan het schryven, dan val ik in Ds. Kam
zyn werk of herhaal dat gene het welk zyn Eerw. al heeft berigd, en ik vertrouw UE.
nevens de geheele Directie zult genoegzaam bekend zyn met de Gemeente te Ambon.
Edoch ik wil gaarne het een en ander aan UE. ter beantwoording dier vragen inzenden,
ten einde te voldoen aan UEd. zoo dringend verzoek.
Betrekkelyk de eerst vraag. Myne werkzaamheden zyn thans alleen bepaald tot de
Hollandsche Christenen dewyl Ds. Kam de Maleische bediend en al wat aankomt uit de
Heidenen of Muhammedanen. Toen Ds. Kam hier kwam was de Gemeente lang verstooken van eenen Leeraar, doch hebben nu al die jaren wederom het voorregt gehad een
Leeraar in hun midden te hebben, waarby ik nu nog gevoegd ben. De Gemeente welke
ik bedien is groot 300 zielen, welke Godsdienst kennis en gezindheid niet voordeelig is,
ja er zyn zommige die nog al werk maken om hunne kennis uit te breiden, maar ook ander
welke niets weten en dus diep onkundig zyn. De onchristenen zoo Cineezen als Muhammedanen zyn zoo niet vyandig toch onverschillig en blyven die ze zijn, willen van geen
www.cgfdejong.nl
Christendom weten.
Betrekkelyk de tweede vraag. Myne werkzaamheden zyn thans de Predikdienst waar te
nemen tweemaal ’s weeks Zondags en Woensdags, onderwys in de Nederduitsche taal heb
ik ook gegeven, maar de Gouverneur Generaal is zoo goed geweest om hier een onderwyzer te zenden306 zoodat ik nu hier van ontslagen ben, en nu meer gelegenheid of tyd heb,
om de Maleische dienst waar te nemen, wanneer Ds. Kam op reis is.
De derde vraag betrekkelyk de vruchten op myne arbeid, hiervan ken ik nog weinig
zeggen, belangstelling, ja zoms zoude men zeggen is er nog al, maar wel beschouwd is
alles meer oppervlakkig, echt of waar Christendom is er weinig onder te vinden, geloof
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Niet aangetroffen, doch zie voetnoot 304.
Kopieboek uitgaande brieven 1823-1837, ARvdZ 47/15b, fols. 68r-70r.
G.J. Hellendoorn a. J. Moll, 15/9/1824, ARvdZ 64/1. Besproken in EA 1825, 202-203 (5/9/1825). Hierin
deelde Hellendoorn mee dat hem te Ambon de dienst in de Nederduitse gemeente was opgedragen,
“hetwelk geheel tegen onze bedoeling is, daar hij van ons is afgezonden als Zendeling onder de Heidenen,
en niet als Predikant in eene gevestigde Gemeente”, Ibidem, 203. Zie ook voetnoot 100.
Niet aangetroffen. De hier genoemde correspondentie betrof Hellendoorn’s verhuizing van Padang
naar Ambon. Hellendoorn had van 1819 tot 1824 als tijdelijk wnd predikant te Padang (Sumatra) gestaan.
Zijn vertrek naar Ambon was geschied op eigen initiatief en buiten het NZG om, dat hierover nogal
ontstemd was. EA 1824, 133-134, 136. Hij arriveerde op 7 maart 1824 te Ambon. De reis naar Ambon
had hij gedeeltelijk afgelegd in gezelschap van de zendelingen Bär en Vonk. Bij aankomst werd het
drietal ontvangen door Kam, bij wie zij ook de predikant Roorda van Eysinga troffen. G.J. Hellendoorn
a. Hb NZG, 20/4/1824, nr 5, ARvdZ 64/1.
Voor die vragen, zie voetnoot 224.
Dat was G.A.G.Ph. Baron van der Capellen. In maart en april 1824 bezocht hij de Molukken, tijdens
welk bezoek hij waarschijnlijk tot het zenden van een onderwijzer besloten had. “Beknopt Overzigt
der Reize van den Gouverneur Generaal G.A.G.Ph. Baron van der Capellen, naar het Oostelijk gedeelte
van den Indischen Archipel, in den Jare 1824”; en “Het journaal van den baron Van der Capellen op
zijne reis door de Molukko’s”. Die onderwijzer was B. Goesdorp; 1826-1833 1e onderwijzer gouvernements
lagere school te Ambon; op 3 sept. 1826 te Ambon gehuwd met Alida Wilhelmina van Steegeren.
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en bekeering kent men niet, en veelen ja komen nog al van tyd tot tyd wel in de kerk het
zij om hun Ambt waar te nemen of wellevendheidshalve, maar de Prediking doet hen geen
nut, dewyl zy niet met het geloof gepaard gaat, ja zelfs men twyfeld wel eens of men den
Bybel wel beschouwen kan als een Goddelyk boek, volgens de Geest des tyds, welk ook
op Amboina maar al te veel is doorgebroken. Ja daar zyn eenige welke veel belangstellen
in den Godsdienst en er ook nut uit trekken. Het getal toehoorders is zoo meer of min 50
in getal.
Betrekkelyk de vierde vraag, is er tegenstand? Ik ken wel niet zeggen buitengewone of
geheimen, doch tegenstand genoeg van de Europeërs welke openbaren vyanden ja
zommigen openbare spotters zyn, vooral de Militairen officieren welke de anderen
inboorlingen maar al te veel aftrekken en bederven, bedorven zeden inprenten en hun
geheel afkeerig maken van alle Godsdienst. Komedie, sociteit en partyen zyn van tyd tot
tyd niet weinig, middelen om de menschen te verhinderen en af te trekken van den
Godsdienst hem geheel aardsch gezind te maken en op het laatst onverschillig voor alles
goeds. De vyfde en zesde vraag ken ik niet meer beantwoorden en de zesde307 laat ik ook
aan Ds. Kam ter beantwoording geheel over. Welke schikking hy maakt omtrent de
Zendelingen en deszelfs plaatzing, werkzaamheden, beloning enz. daar mede zal ik mij
niet mede bemoeijen, dewyl ik in dat geval buiten myn bestemming zoude treden als
Zendeling, daar Ds. Kam Directeur is308 en ook meer bekend is met de Molukkos dan ik
tot heden toe.
Hiermede hoop ik eenigzins aan UE. verlangen en aan het oogmerk van de Directie in het
geven van die vragen beantwoord tewww.cgfdejong.nl
hebben. Het is waar zy zyn niet volledig beantwoord,
echter UE. kan toch dunkt my eenigzins een denkbeeld maken van de Hollandsche
Gemeente te Amboina welke ik bedien. Schreef ik er meer van, dan zou ik maar in het
werk van Ds. Kam vallen en daar ben ik bang voor, of ten minsten ik doe het niet gaarne.
De Hoogduitsche en Fransche N.T. waarom ik van Padang geschreeven heb, hoop ik nu
hier te ontvangen. Ik kan dezelve hier zeer goed gebruiken, voor de Militairen in het
Hospitaal,309 ook Hollandsche Psalmboeken en gezangboeken, want die ontbreken hier
nog. Dan hoop ik nog de verzochten boeken van het Genootschap voor my te ontvangen,
tot voortzetting van myn studie, want hier word meer vereischt dan te Padang. De Muzyk
boeken heb ik niet ontvangen, of zy op Batavia zyn blyven liggen weet ik niet, ik heb er
al over geschreeven naar Batavia aan Ds. Roorda, maar nog geen antwoord bekomen.

37. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 25 juni 1825, nr 1; AA 1056b.
Gelezen eene missive van den Assistent Resident van Saparoua en Haroeko dd 1te April
jl, nr 19, daarby berigtende dat hy uit hoofde van eenige ontstane onaangenaamheden
tusschen de Radja en de Schoolmeester310 van de negory Ulath, laast gemelde met den
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Sic.
Bedoeld is waarschijnlijk dat Kam directeur was van het Ambonse Hulpzendelinggenootschap.
Eén der werkzaamheden die Hellendoorn van Kam overnam was de dienst op de zondagavond in het
Militair Hospitaal, G.J. Hellendoorn a. Hb NZG, 20/4/1824, nr 5, ARvdZ 64/1.
Marcus Kaija.
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Schoolmeester van Akoon,311 van standplaatsen heeft doen verwisselen, en wederkerig
de werkzaamheden aan elkanderen geven.312
Gezien het berigt van de Schoolcommissie te Amboina in do 19 meij jl nr 1, dienende van
advies op bovengemeld stuk en in Substantie aanmerkende, dat tenzij de zaak in questie
van zoodanigen aard is geweest, dat daarin door den Assistt. Residt. ten spoedigste is
moeten worden voorzien, dus de dadelijke verplaatsing van den Schoolmeester volstrekt
noodzakelijk was, het hen doelmatiger was voorgekomen indien door den Assistent
Residt., voordat hij tot de beslissing der zaak overging, aan den Gouverneur der Molukkos
kennis van de toedragt der zaak gegeven was met bijvoeging van zoodanige voordragten
als uit den aard der zaak hem het beste voorkwamen.
Gelet op de nadere missive van denzelfde assistent Resident ddo 19e dezer nr 49, daarby
op de apostillaire positie van den 25e mei jl no 111, waarbij bovengemelde stukken
nogmaals in zijne handen zijn gesteld, met last om op te geven, waarin de daarin vermelde
onaangenaamheden hebben bestaan, welke eene dergelijke spoedige beslissing van zyne
zyde hebben gevorderd, berigtende, dat in het begin van de maand april dezes jaars de
genoemde Radja zich by hem heeft komen beklagen over vernederende bejegeningen hem
door den Schoolmeester van Ulath in het openbaar aangedaan, waardoor hy Radja
zoodanig voor het oog zyner onderhoorigen geprostitueerd was, dat hy met denzelven niet
langer in een en dezelfde negory zyne betrekkingen konde blyven waarnemen;
dat hy Assistt. Residt. daarop den Schoolmeester by zich ontboden hebbende, door
denzelven wierdt betuigd slechts eene woorden wisseling met den radja gehad te hebben
www.cgfdejong.nl
wegens het door denzelven eigendunkelyk
wegnemen van den School van vier kinderen;
dat hy Schoolmeester echter den Radja geenszins beledigd had, maar door denzelven reeds
voorlang op eene vijandige wijze wierdt behandeld;
dat hij Residt. na den Schoolmeester het onvoegelijke van zyn gedrag te hebben voorgehouden, had gedacht dat deze zaak daarmede zoude zyn getermineerd, doch dat in stede
daarvan, meer gemelde Radja des anderen daags weder bij hem is komen klagen, over
beledigingen van de zijde van den Schoolmeester, zoo zelfs dat deze hem met den vuist
zoude hebben gedreigd, hetgeen door enkele inlanders die daarbij tegenwoordig waren
geweest, wierdt getuigd, en dat de Schoolmeester andermaal gekomen zijnde, weder alles
ontkend had, en verklaard, dat de Radja hem in het voorbijgaan van zijn huis, zoude
hebben uitgescholden;
dat hij Assistt. Resident hier op in aanmerking nemende, dat door de getuigenis van de
inlanders de zaak van den Radja regtvaardig scheen, ten einde dezen regent eenige
voldoening te geven den Schoolmeester in arrest heeft gezet doch begrijpende dat dit nog
meer verbittering veroorzaakte, had gemeend door de dadelyke verplaatsing van den
Schoolmeester, die reeds een bejaard man is, en overigens zijnen dienst goed waarnam,
de gansche zaak te kunnen afdoen, hetwelk hem dan ook had aangezet om ter voorkoming
van verdere onaangenaamheden, die tusschen zoodanige personen onder het oog van den
inlander niet voegen, provisioneel de meergemelde verplaatsing der schoolmeesters van
dezelfde Classen te bewerkstelligen.
Is goed gevonden en verstaan:
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Mezak Manusama.
Zie ook het volgende document.
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Den assistent Resident van Saparoua en Haroeko te kennen te geven, dat uit het, in den
hoofde dezes gemelde rapport, genoegzaam blykt, dat er geene redenen bestaan om in
deze geene dispositie te vragen;
dat zoo het geen den Schoolmeester wordt te laste gelegd behoorlijk was onderzocht en
bewezen, het gevolg daarvan zoude hebben kunnen zijn, dat hij niet in zijne betrekking
was kunnen blijven, terwijl het in arrest zetten van den gemelden Schoolmeester eene
willekeurige daad was, welke by deze wordt misprezen en afgekeurd;
dat hy assistt. Resident door zyne overhaaste beslissing de zaak uit haar verband heeft
gebragt, en voor eene geregelde afdoening onvatbaar gemaakt.
En dat, zoo als nu bij dispositie op zijne bovengemelde missives bij deze in het daarin
door hem vermeld verrigte wordt berust, zulks alleen geschiedt uit aanmerking van den
hoogen ouderdom van den Schoolmeester van Ulath, en van zyn vroeger gehouden goed
gedrag, met aanmaning tevens om buiten hooge noodzakelykheid nimmer meer op eigen
gezag in dergelijke zaken te beslissen en alzoo een geregeld onderzoek en dispositie van
hooger hand vooruit te loopen.
Extract dezes zal worden verleend aan den School Opziener313 tot informatie en narigt.

38. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 6 september 1825, nr 1; AA 1056b.
www.cgfdejong.nl
Gelezen eene missive van schoolopzieneren
te Amboina dd 3de dezer Nr 9, daarbij
dienende van berigt op de door den Assistent Resident van Saparoea en Haroekoe bij zijne
missive van den 24 Mei jl. nr. 37 voorgestelde verplaatsing van den Schoolmeester der
3de klasse Marcus Kaija van de negorij Ulath naar de negorij Akoon als Schoolmeester
der 1e klasse, gevende Indieneren voornoemd te kennen dat gemelden Schoolmeester zoo
wel door zijne lange dienstjaren als door zijne geschiktheden tot dezen post bekwaam en
voor deze gunst waardig is, en doende verder eene voordragt tot de vervulling van dezen
en eenige andere, door het overlijden van Schoolmeesters opengevallen plaatsen.
Goed gevonden en verstaan
Te benoemen en aan te stellen, gelijk geschiedt bij deze
Tot Schoolmeester der 1e klasse te Ameth den Schoolmeester der 3de klasse te Ulath
Marcus Kaija.
Tot Schoolmeester der 3de klasse te Ulath den Schoolmeester der 3de klasse te Wasoe
Asaph Christiaan Kiriwenno.
Tot Schoolmeester der 3de klasse te Wasoe den Schoolmeester der 4de klasse te Larieke
A. Sindinardus.
Tot Schoolmeester der 4de klasse te Larieke Elkena Hendre Pattimahu.
Tot Schoolmeester der 3de klasse te Hatoe den Schoolmeester 3de klasse te Hatalaij Enau
Opir.
Tot Schoolmeester der 2de klasse te Hatalaij den Schoolmeester der 4de klasse te Manipa
Esau Pattijapon.
Tot Schoolmeester der 4de klasse te Manipa de omloopende Schoolmeester Jonas Parera.
313

Sic. Maar wellicht is hier alleen bedoeld de toegevoegde inlandse opziener, de opperschoolmeester
van Ambon, J. Latumahina. Zie document 35.
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Tot Schoolmeester der 4de klasse te Amahoesoe de Schoolmeester der 4de klasse te Piroe
Cornelis Pattijapon.314
Tot Schoolmeester der 4de klasse voor Piroe en Sananoe de omloopende Schoolmeester
Dirk Uneputi.
Tot omloopende Schoolmeesters Dias Haurisa en Laurens Sosilisa.
Met bepaling verder dat de tractementen dezer benoemde, verplaatste en bevorderde
Schoolmeesters zullen ingaan met den dag, waarop zij respectievelijk hunne functie
hebben aanvaard of nog zullen aanvaarden.
Extract dezes zal worden verleend aan de Schoolopzieners315 en de Assistent Resident van
Saparoea en Haroekoe en Hila en Larieke tot informatie en om ieder in den zijne, de
belanghebbenden met deze dispositie bekend te maken.316

39. J. Kam aan het Medewerkend Zendelinggenootschap te Ambon, Ambon, 20 oktober
1825; ARvdZ 18/24.
Van mei tot oktober 1825 bracht Joseph Kam een bezoek aan een aantal der Aru-, Tanimbaren Zuidwester-Eilanden. Na terugkeer op Ambon bezocht hij in oktober 1825 de eilanden
Nusalaut, Saparua en Haruku. Van Kam’s aan het Ambonse Medewerkend Zendelinggenootschap gerichte reisverslag is het laatste gedeelte, dat over zijn bezoeken aan de drie Uliassers
handelt, opgenomen.317
www.cgfdejong.nl

Na slechts eenige dagen in myne vreedzame woning uitgerust te hebben, zoo begaf ik mij
nog voor het einde dezer maand op reis naar onze meer nabygelegen Eilanden Nusalaut,
Saparua en Harukoe als zynde thans de stille tyd, in welke men dezen reis moet waarneemen, en ook ten anderen, om dat onze Inlandsche Christenen aldaar gewoon zijn, de
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Bij Gb van 15 nov. 1825, nr 2, werd bepaald dat de te Piru benoemde schoolmeester werd aangesteld
in de derde in plaats van in de vierde klasse. Dat betekende voor de betrokkene een traktementsverhoging
van ƒ 2.- per maand. Extract besluit hoofdadministrateur, 15/11/1825, AA 1056b.
Zie document 35.
Bij de uitvoering van dit besluit ging iets verkeerd: er was niet gelet op de verwisseling door de AR
van Saparua en Haruku van de schoolmeesters van Ulat en Akoon. Bij Gb van 30 nov. 1825, nr 4,
AA 1056b, werd dit gecorrigeerd. Bepaald werd dat de door de AR van Saparua en Haruku van Akoon
naar Ulat overgeplaatste schoolmeester M. Manusama daar zou blijven; dat de schoolmeester der 3de
klasse van Akoon, Marcus Kaija, benoemd werd tot schoolmeester der 1e klasse te Ameth; en dat de
schoolmeester der 3de klasse te Wasu, A.C. Kiriwenno, in dezelfde klasse werd overgeplaatst naar de
negorij Akoon.
Van deze reis zijn twee verslagen van Kam’s hand bewaard gebleven, een kort en een lang. Het beknopte
verslag dat Kam in november 1825 bij gouverneur Merkus indiende, was naar Kam’s eigen zeggen
bedoeld als aanvulling op de algemene verslagen die D.H. Kolff en J.B. Dielwart voor Merkus hadden
opgesteld en concentreerde zich op kerk- en schoolzaken. Aan het Medewerkend Zendelinggenootschap
(of Hulpzendelinggenootschap) te Ambon schreef Kam het hier (deels) opgenomen, uitvoerige verslag.
Het kortere, voor gouverneur Merkus bestemde “Rapport van den Predikant te Amboina J. Kam over
den staat der kerken en scholen in de Zuid Westersche en Zuidoostersche eilanden in 1825”, 10/11/1825,
bevindt zich in AB 44.1. Zie hierover GdME a. GGvNI, 15/5/1826, AMvK 606, nr 51, Vb 14 maart
1828, nr 61, waarbij ook behoort J.B. Dielwart, “Rapporten van Aroe, Tenimber en verdere Zuid Ooster
en Zuid Wester Eilanden. 1825”. Het uitvoerige verslag van Kam is eerder gepubliceerd in DZOK,
jrg. 6, dl 1 (1999) 47-78. Kolff’s verslag is verschenen als D.H. Kolff, Reize door den weinig bekenden
zuidelijken Molukschen Archipel. Amsterdam, 1828.
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bediening der beide Bondzegelen318 aldaar te genieten, het voor hun ditmaal te belangryker
was, daar reeds velen myne aankomst in twyfel getrokken hadden, vernoomen hebbende,
dat ik dit jaar een reis naar de Zuid Oost en Zuid Wester Eilanden ondernoomen had.
Het bestek van dit rapport laat echter niet toe, om een breedvoerig verhaal daar van aan
Ulieden mede te deelen, het zal U evenwel verblyden, om U mede bekend te maken, dat
ik op deze laatste reis, nog een aantal van zestien persoonen uit het Heidendom (op de
belydenis hunnes geloofs in onzen Zaligmaker) met het H. doop water heb mogen
besprengen, behalve nog een aantal van ruim zeshonderd kinderen van onderscheiden
ouderdom uit onze Christen-Gemeente in dien omtrek; ook is het aantal der ledenmaten,
met ruim twee honderd persoonen van beider kunne, vermeerderd geworden, door het
doen van belydenis.
Ik gevoelde my op deze laatste reis byzonder gesterkt en opgewekt door den bystand van
Hem die gezegd heeft, Ziet Ik ben met U lieden alle de dagen enz.319
In de Negery Ouw, op het Eiland Saparua vond ik tot myne blydschap de kerk die door
den opstand in 1817 verwoest was,320 nu wederom in zoo verre hersteld, dat ik de beide
Gemeenten (als die van Ulat mede) met de Heilige Bondzegelen heb kunnen bedienen;
welker aantal thans tot op 1500 zielen kan begroot worden.
Te Porto en Harija was men ook reeds bezig om den grondslag van een nieuwe kerk te
leggen, dit werk had evenwel nu voor eenigen tyd stilgestaan, door de thans plaats
hebbende werving, alzoo velen der werklieden dienst genoomen hadden.321 Zy waren
desniettegenstaande, evenwel voornemens, om dat werk voort te zetten, en zich van
anderen werklieden te voorzien. www.cgfdejong.nl
Op het Eiland Haruku, in de Negery Hulaliwa alwaar mede de kerk der Christenen door
onze Nederlandsche gewapende zee en land magt in 1817 in de asch was gelegd, waren
de inwoners van die Negerij nu ook wederom werkzaam om materialen (bestaande in kalk,
steen en werkhout) aan te voeren, om een nieuwe kerk op te bouwen. De aankomst van
Zyne Exellentie den Heer Gouverneur Generaal in de Molukkos in 1824, en hoogst
deszelfs reis met Mevrouw de Baronnesse van der Capellen door de beide Eilanden
Haruku en Saparua,322 heeft zeer veel toegebracht, om het vertrouwen met opzigt tot de
goede gezindheid van het Nederlandsche Gouvernement, tot de ingezetene dezer Eilanden
met nadruk op te wekken, te meer daar Zyne Exellentie, als ook Mevrouw de Baronnesse,
by die gelegenheid, een aantal Maleische Bybels, alsmede eenige Psalmboeken, eigenhandig aan de opperhoofden des volks, en aan deszelfs vrouwen hebben uitgedeeld, al het
welk eene weldadige indruk op dezelve heeft nagelaten, zelfs op het Eiland Nussalaut in
de Negery Titawaay, het welk mede onder Saparua resorteert, heb ik gezien, dat men reeds
318
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Doop en avondmaal.
Matth. 28: 20.
Een aantal kerken op Saparua werd tijdens de opstand van 1817 verwoest, andere bleven gespaard.
Van der Kemp, die in “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”, III, 67-68
noot 6, enkele auteurs citeert, concludeerde dat de kerk van Sirisori wellicht gespaard werd, terwijl
de kerken van Ouw en Ulat vernield werden. Ook de kerk van Saparua-Tiouw werd vernield. De herbouw
liet lang op zich wachten, zie de tekening van de ruïne van de kerk te Saparua, in Gezigten van Neêrlands
Indië, tegenover pag. 44.
Waarschijnlijk is bedoeld de werving van soldaten voor het Indische leger. In 1825 brak de Java-oorlog
uit. De Graaf, Geschiedenis van Ambon, 248.
Voor het bezoek van Van der Capellen aan de Molukken, zie “Beknopt Overzigt der Reize van den
Gouverneur Generaal G.A.G.Ph. Baron van der Capellen, naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen
Archipel, in den Jare 1824”; en “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de
Molukko’s”.
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ver gevorderd was, met het opbouwen van een groote steene kerk, die nagenoeg tot aan
het spanwerk was opgemetzeld, en waarin ik by leven en welzyn, het volgende jaar, myn
dienstwerk hoop te zullen kunnen volbrengen. De begeerte naar onderwys is op vele
plaatsen zeer toegenoomen – in het begin van Maart hebben wy ook wederom twee
onderwyzers of inlandsche medehelpers naar het Eiland Banda afgezonden,323 die zich
in hunne oefening op ons Ambons Institut zeer bevlytigd hebben, en ik heb reeds van hun
een brief ontvangen waar in zy melden van de Gemeente waarin zy werkzaam zyn, zoo
wel op Banda als te Rosagyn, alsmede dat zy daar met zeer veel toegenegenheid ontvangen
zyn geworden.324
Nog drie anderen zyn in de Maand April van hier vertrokken, als een naar het Eiland Lety,
een naar Mowa, en een naar de Arowsche Eilanden,325 ook dezen hebben zich op ons
Institut ruim twee jaren lang met allen vlyt geoefend, waar van ik mede veel goeds mag
hopen. De Gemeente aldaar in welke ik gedurende mijn verblyf op gemelde Eilanden
velen persoonen in gevorderde jaren, als mede een ruim aantal kinderen den H. doop heb
mogen toedienen, waren zeer verlangende naar den dag hunner aankomst, te meer daar
zij reeds zoo lang van Christelyk onderwys verstoken waren.
Het aantal der Gedoopten over 1825 bedraagd nagenoeg twee duizend vyf honderd en
zestig persoonen, onder welke zich ruim 750 volwassenen persoonen bevinden, en de
overige kinderen van onderscheidene ouderdom.
Ik heb over het geheel genoomen met veel genoegen myne reize en dienstwerk in het
afgeloopen jaar mogen volbrengen, in het vast vertrouwen op de getrouwe belofte van
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onzen Heer, die wy vinden in Jes. 55
: 10, 11. Deze beloften zou voorzeker in een ruimer
maat aan ons vervuld zyn, ware het niet dat het ons nog ontbrak aan een genoegzaam
aantal bekwame zendelingen, die vooral op de afgelegen Eilanden om de Zuid West en
323
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Tot 1824 stonden te Banda de onderwijzers Lucas Picauly (Pecaulij) en Amos Polnaya (Polnaija). Beiden
waren in juli van genoemd jaar met verlof naar Ambon vertrokken, waar de eerste, na enige tijd te Akoon
op Nusalaut gestaan te hebben, was overleden (1826) en de tweede gepensioneerd. Ter vervanging
van deze twee werden op Banda benoemd per 1 maart 1826 Thomas Tentua (of: Tentuwa) en Lucas
Sahupala. Hun traktement bedroeg ƒ 12,- per maand. Zie “Extract uit het Register der Handelingen
en Besluiten van den Gouverneur der Moluksche Eilanden. Nr 2”, 6/3/1826, ANRI, AA 1056b; vgl
AB 100/7.
Het door Kam in 1819 te Ambon opgerichte “Instituut tot opleiding van bekwame medehelpers”. Dat
was een eenvoudige leerschool voor onderwijzers-evangelisten (ook “nationale helpers” genoemd).
Wie schoolmeester wilde worden meldde zich bij Kam of Auwerda. Wanneer deze een knecht nodig
hadden, dan werd de kandidaat opgenomen. Auwerda had in 1827 één zo’n knecht-leerling, Kam vijf
of zes. In het begin van hun “leertijd” verdienden deze jongens slechts de kost, na enige tijd kregen
ze twee gulden per maand en om het half jaar een linnen kiel en broek. Wanneer zij vijf of zes jaar
in de leer geweest waren, gedurende welke tijd ze in de drukkerij of op Kam’s schip werkten, kregen
ze vijf of zes gulden per maand, de genoemde kleding en een aanstelling tot onderwijzer. Behalve dat
ze werkten ontvingen de leerlingen ook les, meestal van de hoofdschoolmeester van Ambon, M. Huwae
(tot 1824), en Kam’s echtgenote. Deze “opleiding” werd gestart, nadat het NZG-bestuur in 1815 had
besloten “om gedurende dit jaar onderzoek te doen naar zoodanige geschikten personen uit de bekeerde
Heidenen, welke aan de Uitbreiding van het Euangelie konden bevorderlijk zijn, en daartoe verder
zouden kunnen opgeleid worden – – –”, sub 20 juli 1815, “NZG Acte boek D”, 426, art. 16, ARvdZ
30. Kroeskamp, Early Schoolmasters, 61-62; Enklaar, Joseph Kam, 57; en EA 1825, 225. Doch niet
iedereen was overtuigd van het nut van deze opleiding. Luijke deelde in mei 1827 mee: “In die dagen
gaf Ds Kam ons zijne rapporten te lezen, die naar Holland zouden gezonden worden. Er kwam zeer
veel in voor van schoolmeesters; doch, de opleiding die deze menschen hebben bij Ds Kam, daar zij
voor de kost werken, is meer geschikt om ze tot werklieden dan tot schoolmeester te vormen”, sub
8-12 mei, Luijke, Journaal 6 febr. - 30 juni 1827, 1/8/1827, ARvdZ 25/5. Ook Wieënkotter toonde
zich sceptisch, zie sub 15-31 juli, Wieënkotter, “Dagboek 1827", ARvdZ 29/5/C.
Zie voetnoot 395.
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Zuid Oost gelegen, onder inwachting van des Heeren zegen, zoo veel goeds zouden
kunnen stichten, waar van wy reeds proeven hebben op het Eiland Makisser, alwaar onzen
Broeder J.J. Bär met zoo veel blyken van toegenegenheid ontvangen is.326 Er behoorde
op elk dezer Eilanden, die ik in 1823 en nu weder in 1825 bezocht heb, ten minsten een
a twee Zendeling-Broeders werkzaam te zijn, maar ook in deze betaamd het ons op het
heil des Heeren te hopen.
En nu eindelyk zoude ik hier nog een relaas of kort verslag van myne reis over het
gebergte van dit Eiland en de strand Negeryen om de kust van Hitu gelegen, behooren by
te voegen, ware het niet dat Broeder Hellendoorn my daar in vergezeld had, en op zich
nam, om des aangaande een ampel rapport aan U lieden over te leggen.327
Het aantal onzer inlandsche kweekelingen die zich na het vertrek der laatst afgezondene
vyf broeders onderwyzers, nog op het Institut bevinden, bestaat in slechts zes persoonen,
evenwel hebben zich nog onlangs eenige aangemeld, om onderweezen te worden.

40. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Hoofdadministrateur
te Ambon, J.H.J. Moorrees,328 waarnemende het gezag bij afwezigheid van de Gouverneur
der Molukse Eilanden, 17 november 1825, nr 2; AA 1056b.
Gelezen eene missive van Schoolopzieneren te Amboina dd 15e dezer nr 11, daarbij ter
vervulling van de door het overlijden der Schoolmeesters van Amahoesoe329 en Soa Ema
opengevallen posten eene voordragtwww.cgfdejong.nl
doende ter verplaatsing van onderwyzers van mindere
klasse en benoeming van nieuwe in derzelver plaats.

Is goedgevonden en verstaan
1º Den Schoolmeester der 2de klasse te Nakoe J.C. Samalo welke, wegens infirmiteiten
heeft te kennen gegeven gaarne op eene voor zijnen toestand beter gelegene plaats te zijn
overgeplaatst, op deszelfs instantelijk verzoek over te plaatsen als Schoolmeester der 4de
klasse te Amahoesoe.
2º Over te plaatsen gelijk geschiedt bij deze:
De Schoolmeester der 2de klasse te Kaijbobo, Simon Wattimena, in dezelfde klasse naar
de negorij Nakoe.
3º Te benoemen en aan te stellen gelijk geschiedt by deze:
Tot Schoolmeester der 2de klasse te Kaijbobo de Schoolmeester der 3de klasse te Tial
Christen Noija.
Tot Schoolmeester der 3de klasse te Tial Christen de Schoolmeester der 4de klasse te
Hatusoa Simon Huta.
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De eerste twee journalen van J.J. Bär, gedat. resp. 30 okt. 1825 en 29 maart 1826 zijn niet bewaard
gebleven. Doch getuige het feit dat vele eilandbewoners Bär geluk kwamen wensen met het nieuwe
jaar 1826, stelde men zijn komst kennelijk op prijs. Sub 1 jan. 1826 in J.J. Bär, Dagverhaal 1 jan. 1 juli 1826, 13/10/1826, ARvdZ 18/1.
Zie document 42.
Zie voetnoot 143.
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Tot Schoolmeester der 2de klasse te Soa Ema de Schoolmeester der 3de klasse te Boano
Ds Lalopuwa.
Tot Schoolmeester der 3de klasse te Boano de gewezene Schoolmeester te Banda M.W.
Makatita.
Tot Schoolmeester der 4de klasse te Hatusoa de omlopende Schoolmeester Isak Hauwrissa
en
Tot omlopende Schoolmeester, de, door Schoolopzieneren daartoe geëxamineerde en
bekwaam bevonden persoon van Eliseus Manuhutu.
4º Te bepalen dat de tractementen dezer verplaatste, verhoogde en benoemde Schoolmeesters zal worden gerekend in te gaan met den 1ste December aanstaande, datum op
welke gerekend kan worden dat dezelve hunne functiën zullen hebben aanvaard.
Extract dezes zal worden verleend aan de School Opzieneren te Amboina tot informatie
en narigt.

41. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 24 april 1826, nr 2; AA 1056b.
Gelezen eene missive van den assistent Resident van Hila en Larieque330 dd.º 13 dezer
Nº 23, daarbij te kennen gevende, dat de pattij van de Christen negorij te Boano zich bij
hem heeft beklaagd wegens de willekeurige wijze, waarop door den Schoolmeester M.W.
www.cgfdejong.nl
Makatita van de Schoolkinderen gebruik
wordt gemaakt tot het verrigten van werkzaamheden te zijnen behoeve, als hebbende voornoemde Schoolmeester, in de voorleden maand
zes scholieren naar Klein Ceram331 in eene doesong, genaamd Assahudie, gezonden, om
Sago voor hem te kloppen, en nadat deze aldaar acht dagen waren verbleven, zich zelve
derwaarts had begeven, dat hij, niet tevreden zijnde met het door deze kinderen verrigte
werk, of de quantiteit geklopte Sago, hen had geslagen en uitgescholden, zoodat zij,
daardoor bevreesd geworden, hunne toevlugt tot bovengenoemde pattij hadden genomen,
welke toevallig in eene nabijgelegen doesong bezig was met kalk en houtskolen te doen
branden.
Wordende door den assistent Resident voornoemd, de schriftelijke verklaringen, zoo wel
van den Pattij, als des Schoolmeesters voornoemd, overgelegd.
En in aanmerking genomen, dat zoo wel uit deze verklaring van den Pattij van Boano als
uit de verantwoording van den Schoolmeester, ten duidelijkste blijkt, dat door dezen op
eene strafbare wijze misbruik wordt gemaakt van het hem toevertrouwde opzigt over de
scholieren in genoemde negorij, hetwelk des te nadeeliger kan worden beschouwd, op eene
plaats als Boano, waar wegens deszelfs afgelegenheid geen dagelijks toezigt over de
handelingen van den Schoolmeester door de Schoolcommissie kan worden gehouden.
Is goedgevonden en verstaan;
Den Schoolmeester te Boano M.W. Makatita uit deze betrekking te ontslaan, gelijk
geschiedt bij deze, met last aan de Schoolcommissie om een ander bekwaam persoon tot
de vervulling daarvan voor te draagen, en bij voorkomende gelegenheid den thans
330
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T.P.A. Martheze; 1785-1830; 1817 resident te Manado (Min.); 1824 wnd resident te Hila; 1826 AR
van Hila en Larike; 1829 lid Raad van Justitie, Ambon.
Het schiereiland Hoamoal.
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ontslagenen meester voor te stellen, des noods, voor eene plaats welke eene mindere klasse
dan die, welke hij bekleed heeft, vereischt, waar hij beter onder het oog kan gehouden
worden, dan te Boano.
Extract dezes zal worden verleend aan de Schoolcommissie tot informatie en narigt.

42. G.J. Hellendoorn aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 23 mei
1826, nr 8; ARvdZ 64/1.
Ik heb het genoegen, by dezen, U het navolgende berigt mede te deelen van myne werkzaamheden op dit Eiland.332 Van het oogenblik af aan, dat ik hier lande, lag ik my toe, zoo
veel ik kon, (behalve mijne gewoone dienst des Zondags en Woensdags, alsmede mijnen
dienst, welke ik ’s Wekelyks had in het Militairen hospitaal) op de Maleische taal, welke
hier gesproken wordt, en zeer veel verschild, van die, welke op Padang wordt gebezigd.333
Hier in, met Gods hulp, en met de getrouwe onderwyzingen van Ds. Kam, zoo ver
gevorderd zijnde, dat ik ook nu in die taal, welke meestal het hoog Maleisch is, een
voorstel ken doen, en naar den Wensch van myn hart, door het Evangelie, te verkondigen,
den onnaspeurlyken rykdom van Christus. Daarom verzocht ik Ds. Kam, hem te mogen
vergezellen op zyne reis, welke hy doen moest over dit Eiland. Hy my dit toestaande, na
alvorens permissie gevraagd te hebben, aan den Heer Gouverneur, welke ook daar niets
tegen had, zoo verlieten wy dan de Hoofdplaats van dit Eiland op den 6 Febr. ll. des ’s
morgens, en kwamen in de Negerywww.cgfdejong.nl
Passo, welke 2 uren van hier ligt over zee, gelukkig
aan. De Gemeente van onze komst bewust zijnde, ontving ons met alle toegenegenheid,
en stonden meerendeels met de schoolkinderen, ons, aan het strand op te wachten, waar
zij ons verwelkoomden.
Hier vond ik een Gemeente, groot 158 zielen, 35 ledematen en 30 kinderen in de school.
Na dat Ds. Kam aldaar School Examen gehouden had, en twee nieuwe ledematen had
aangenoomen, hield zijn Eerw. des avonds Godsdienst oefening waar by ik 11 kinderen
en één bejaarde persoon, een vrygegeven slaaf doopte. Daarna, verzocht Ds. Kam de
ledematen, den volgenden dag ons te volgen, naar de Negerij Sulij, welk een uur oostwaards van daar ligt, om het Heilig Avondmaal te houden, uit hoofde, wy onzen geheelen
reis nog voor het Paaschfeest moesten afdoen. Den 7 ’s morgens kwamen wy te Suli, waar
de Gemeente ons ook met blydschap opwachte. Deze Gemeente is 468 zielen groot, heeft
120 ledematen en 76 kinderen in de school. ’s Avonds hield Ds. Kam de voorbereiding
en ik doopte 8 kinderen. De anderen dag hielden wy het H. Avondmaal en in den avond
van dienzelfden dag, de dankzegging.
Den 9 ’s morgens staken wy over naar de Negery Hutumurij, welk op de Zuid Oost kust
van dit Eiland ligt. Hier landen wy gelukkig. Deze tocht kan zeer gevaarlyk zijn, wanneer
er een weinig wind is, want op die weg langs het Eiland, is geen vlak strand; de rotsen
staan als muren en zyn zeer hoog; eene grondelooze diepte wordt hier gevonden, zoodat
wanneer er onverwachts een bui op kwam, gevolgd van eene hooge zee, men gevaar zou
loopen, om met de awrang baai te zinken, want er is geen redden aan, dewyl er geen vlak
strand is, en de rotsen te hoog zijn om te beklimmen. Deze Gemeente is 718 zielen groot,
332
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Zie voor een korte samenvatting van dit werkverslag: Berigten en Brieven, voorgelezen op de
maandelijksche bedestonden van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, voor het jaar 1827,
(Rotterdam 1827) 39-44.
Tot 1824 had Hellendoorn als tijdelijk wnd predikant te Padang (Sumatra) gestaan. Zie voetnoot 304.
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heeft 193 ledematen en 200 kinderen in de school. By de School Examen bleek het dat
58 kinderen zeer goed konden lezen, waar onder ter myner verwondering zelfs klyne
waren, van mogelyk niet ouder dan 6 of 7 jaren, welke ook naar hunne vatbaarheid op de
vragen, door Ds. Kam aan hun gedaan, geregeld antwoorden. 17 nieuwe ledematen
wierden hier aangenoomen en ’s avonds in de voorbereiding doopte ik 16 kinderen. De
volgenden dag verkondigden wy Jezus dood aan het Avondmaal en daar na des Avonds
hielden wy nog de nabetrachting. Met veel genoegen, heb ik 2 dagen in deze Gemeente
vertoefd, en opgemerkt de Godsdienstige belangstelling welk in deze heerschende is, daar
de Radja, welk ouderling is, een goed voorbeeld in geeft, het welk niet weinig afdoet, voor
zulk eene Gemeente.
Den 11 gingen wy over land naar Rutong, waar de Gemeente van Leharij gedeeltelyk
vergaderd was, dewyl deze maar een half uur gaans, van de eerst gemelde Negery afligt,
en zeer klein is, heeft 55 zielen, 21 ledematen en 14 kinderen in de school. Te Rutong zijn
157 zielen, 58 ledematen en 32 kinderen in school. Het onderwys der jeugd, was hier zeer
ten agteren, het welk al veel is toe te schrijven aan den onderwyzer,334 welk zeer bejaard
is. Des avonds hield Ds. Kam de voorbereiding, en den anderen dag het H. Avondmaal;
’s namiddags deed ik de dienst met de woorden Ps. 73 : 1. en Ds. Kam doopte 5 kinderen.
Veel opmerkzaamheid mogt ik onder het spreken bespeuren het welk in dit land een
byzonder iets is, vooral in zulk eene Gemeente, en het welk den spreker niet weinig
genoegen verschaft.
Den 13 verlieten wy Rutong en gingen over zee langs strand, het welk ook een gevaarlyk
www.cgfdejong.nl
weg is, van wegens de steile rotsen,
die men hier moet passeeren en hoeken of punten,
welk men om moet varen, waar een snellen stroom gaat, zoodat, wanneer er een weinig
wind kwam men gevaar zou loopen, met den awrang baai om te slaan of dezelve vol water
te krygen en te zinken, gelyk wy daar ook niet buiten gevaar waren, van wegen de Zuiden
Wind, die wy daar hadden, waar door de zee aanstonds, zoo opstygde, dat wy veelmalen
dezelve in het vaartuig kregen. Edoch door Gods bewaring landen wy aan een vlak strand,
het welk men het strand van Ema noemt, en begonnen nu onzen eigenlyken berg reis. Na
veele hoogtens en verschrikkelyke steiltens, die men op en af moet, gegaan te hebben,
kwamen wy gelukkig in de Negery Ema aan, Welk het hoogsten, van alle de Negerijen,
op het gebergte ligt. De Gemeente ontving ons zeer minzaam, ook het opperhoofd, die
een Godsdienstig man is. Hier zyn 338 zielen, 99 ledematen en 76 kinderen in de school,
waar van veelen goed konde lezen. ’s Avonds was het voorbereiding en ik doopte 11
kinderen; den anderen dag de viering van het H. Avondmaal en namiddag sprak ik over
de woorden Rom. 5: 1.
Den 15 Gingen wy van Ema, weer langs een gevaarlyke weg, waar van ik verbaasd stond,
naar Kilang. Hier op weg moesten wy de Negerij Hukurila genaamd, passeeren, waar wy
een weinig tyds vertoefde om school Examen te houden en nog 3 kinderen doopte. Deze
Gemeente heeft 58 zielen, 30 ledematen en 13 kinderen in de school. Zeer gaarne hadden
wy hier een dag gebleeven, om de ledematen het H. Bondzegel des Avondmaals toe te
dienen, maar hunne kerk, die zy begonnen zyn te bouwen, was nog niet voltooid en het
schoolhuis, was daartoe te klein, zoodat wy, na het genoemde werk verrigt te hebben,
weder vertrokken en te Kilang aankwamen, waar wy zoo door de Radja, als door de
geheele Gemeente verwelkoomd wierden. Hier zijn 294 zielen, 123 ledematen en 80
kinderen in de school, waar van 30 zeer goed konden lezen, en de vragen die hen gedaan
334
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wierden, zeer wel beantwoorden. Ds. Kam hield de voorbereiding, waar ook 7 kinderen
gedoopt wierden, en des anderen daags bediend hy de Gemeente met het H. Avondmaal
en ik ’s namiddags de dankzegging. Deze Gemeente is de beste, van alle de anderen, op
dit gebergte.
Den 17 vertrokken wy van hier naar Naku, waar de Gemeente 228 zielen groot is, 80
ledematen en 46 schoolkinderen heeft. De School was hier niet zeer voordeelig, uit hoofde
de onderwyzer335 al lang van hier vertrokken was, verplaatst zijnde, naar een anderen
Negery; doch nu op verzoek van Ds. Kam, weder van een andere onderwyzer336 voorzien
is. Ook daar verrigtende wy het werk, zoo als in de vorige Negerijen, en namen 8 nieuwe
ledematen aan.
Den 18 ’s avonds, na dat wy in gemelde Negery ons werk volbragt hadden, gingen wy naar
Hatalaij, waar Ds. Kam dienzelfden avond nog de voorbereiding hield en ik 6 kinderen
doopte. Deze Gemeente bestaat uit 325 zielen, 70 ledematen, en heeft 48 kinderen in de
school, welk wy beter bevonden, dan die in de vorige Negerij. De anderen dag ’s morgens
zynde Zondag vierden wy het H. Avondmaal en namiddag hield ik de dankzegging,
waarna wy nog dienzelfden avond, naar de Negery Soija gingen, langs een gevaarlyken
weg. De anderen dag hielden wy hier Godsdienst en doopte nog 4 kinderen. Deze Gemeente heeft 65 zielen, 22 ledematen en 13 kinderen in de school, welk in het leeren zeer
ten agteren waren, dewyl de onderwyzer337 zeer oud is, een man van meer dan 70 jaren
die byna niets meer doen kan, van wegens ouderdom en zwakte. Na het genoemde werk
verrigt te hebben, vertrokken wy naar Amboina het welk nog 2 uren gaans, van gemelde
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Negery afligt, en kwamen na deze gevaarlyke
zee en berg reis volbragt te hebben, gelukkig
te huis, waar wy ook alles wel bevonden, en den Heer dankte voor bewaring, veilige
leiding, hulp en ondersteuning in ons volbragte werk.
Den volgende week dachten wy weer van hier te gaan, en onze reis verder voort te zetten
in de baai van dit Eiland en om de Zuid West en Westkust. Doch in dit voornemen
wierden wy verhinderd door wind en weder.
Edoch den 31 Maart gingen wy op reis, na dat het weder gunstiger scheen te worden en
wy hoop hadden, deze reis nog te zullen kunnen volbrengen, eer de Zuid Oosten Wind
doorkwam. ’s Morgens vroeg verlieten wy dan de hoofdplaats en kwamen al spoedig in
de Negery Amahusu aan. Deze Negerij ligt aan de regter zijde van dit Eiland, als men de
baai inkomt. Hier vond ik eene Gemeente van 286 zielen, 69 ledematen en 63 kinderen
in de school, welke zeer goed onderwys ontvangen, en hunne gemaakte vorderingen, in
het lezen, schryven en in het beantwoorden van onderscheidene zoorten van vragen, aan
den dag legden. Ds. Kam hield de voorbereiding en ik doopte 28 kinderen, een bejaarde
uit het Heidendom en een huis inboorling van Heidensche afkomst. De andere dag hield
Ds. Kam het H. Avondmaal en ’s namiddags hield ik dankzegging met de woorden Ps.
31 : 20. 4 nieuwe ledematen wierden hier aangenoomen. Deze gemeente is meestendeels
door Ds. Kam opgerigt en is thans, mag men zeggen in eene redelyken staat gevestigd.
Een mooije kerk is hier verleeden jaar gebouwd, waar in wy ons dienstwerk geregeld
konden verrigten.
Den 2 April staken wy over naar Hatu, het welk aan de linkerzyde ligt, als men de baai
inkomt. Die gemeente is 194 zielen groot, heeft 46 ledematen en 34 kinderen in school,
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welk behoorlyk onderwys genieten, door eene brave onderwyzer,338 het welk bleek by de
Examen die wy daar hielden. Ds. Kam verrichte hier het Heilig dienstwerk, en er wierden
5 kinderen gedoopt en 4 nieuwe ledematen aangenoomen.
Den 3 gingen wy naar Lillebooy, welk Negery 643 zielen, 86 ledematen en 110 kinderen
in de school heeft. Hier vond ik een bejaarde onderwyzer339 van meer dan 70 jaren oud;
een man welk zyn dienstwerk niet meer verrigten kan zoo, als het behoord, en waar door
het onderwys der jeugd, ook zoo niet bevonden werd, als men wel gewenscht had. 15
kinderen wierden hier gedoopt, en een kind uit de Heidenen, het welk door Christenen
was aangenomen; 4 nieuwe ledematen wierden hier bevestigd, en na dat Ds. Kam de
voorbereiding en de bediening van het H. Avondmaal had gehouden, besloot ik hier het
werk in den namiddag, voor een groot aantal menschen, welk aanwezig waren, met de
woorden van Paulus 1 Thess. 5 : 23.
Den 5 kwamen wy te Alang, op de Zuid West kust van dit Eiland aan, waar de grootste
Gemeente is van dit Eiland, buiten de Hoofdplaats, namelyk 850 zielen, 201 ledematen
en 174 kinderen in de school. Hier was veel werk te doen, het welk wy ook met genoegen
voleindigd hebben; vooreerst School Examen, het welk eenige uren duurde en met
genoegen afliep; daarna wierden er 38 nieuwe ledematen onderzocht en aangenomen; ’s
avonds voorbereiding, waar 24 kinderen door den Heiligen doop in de Christelyke kerk
wierden ingelyft en een paar getrouwd. De anderen dag, wierd het Bondzegel des H.
Avondmaals de Gemeente toegediend en daarna de dankzegging, welk ik hield met de
woorden, welke wy vinden Joh. 21 : 15-17. In de kerk, welk redelyk groot is, waren al
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de plaatzen bezet, zoodat veele menschen
moesten staan, aan den ingang, by de deuren
der kerk. Gaarne had ik nog langer in deze Gemeente vertoefd, om dezelve nader te leeren
kennen, dewyl ik er veel goeds in meende te bespeuren, doch de tyd riep ons om voort
te gaan.
Den 7 verlieten wy deze Gemeente, vergezeld van den Patti of opperhoofd, die ons bragt
met zijn awrang baai naar Lariki, alwaar een kleine Gemeente is, van Christenen: al de
andere Negery hier, zijn Muhamedanen, namelyk, 77 zielen, 10 ledematen en 17 kinderen
in de School, 4 nieuwe ledematen wierden hier aangenoomen; in de voorbereiding doopte
ik 4 kinderen en Ds. Kam bediende ’s avonds nog het H. Avondmaal, dewyl wy gaarne
den anderen dag ’s morgens, naar Hila wilden vertrekken, waar wy ook gelukkig aankwamen, na 6 uren gevaren te hebben. Daar zyn 100 zielen, 13 ledematen en 13 kinderen in
de school; 4 nieuwe ledematen wierden aangenoomen; 4 kinderen gedoopt en na dat Ds.
Kam voorbereiding en Avondmaal gehouden had, sprak ik nog ten laatsten met veel
gevoel voor my zelven, en zoo ik bemerkte voor veelen niet zonder stichting, over de
woorden van Paulus Hand. 17: 30, 31.
Den 10 gingen wy van Hila naar Amboina terug; na alvorens nog 2 uren over zee langs
de kust gevaren te hebben, landen wij in een Islamsche Negerij, en gingen van daar over
land, dwars door een gedeelte van het Eiland, over het gebergte waar wy ruim drie uren
overgingen, en toen aan de baai weer uitkwamen in de negery Rumatiga, het welk nog een
uur, van de plaats onzer woning ligt.
In die Negery vertoefden wy nog een weinig, en hielden school Examen. In de school
waren 30 kinderen die onderweezen worden. De Gemeente bestaat uit 49 zielen en 5
ledematen.

338
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Enau Opir.
J. Akiharij.
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Na dit alles verrigt te hebben, staken wy met een praauw naar Amboina over, lovenden
en dankenden God, voor het goeden aan ons, by vernieuwing beweezen en voor de
bewaring, welke wy ook mogten ondervinden, op dezen weg. Veel genoegen mog ik op
deze reis smaken, en zien hoe begeerig veele Gemeenten waren, om het Woord Gods te
hooren verkondigen en dat de Heilige Bondzegelen haar toegediend werden. Met veel
gevoel kwam en verliet ik menige Gemeente, daar mijn hart tot God zuchte, Och! dat deze
Gemeente meer bezocht kon worden, en meer opleiding had, om op te wassen in de
Genade en kennis van onzen Heer en Zaligmaker, Jezus Christus.
Alle deze Gemeenten, welke te zamen een aantal van meer dan 5000 zielen uitmaken, waar
van 1281 ledematen zijn, zyn byna, mag ik wel zeggen, geheel herderloos, dewyl Ds. Kam
dezelve maar eenmaal des jaars een bezoek ken geven, uit hoofde van de veelen werkzaamheden, welke zyn Eerw. heeft op de Hoofdplaats van dit Eiland, waar ook nog meer
dan 2000 zielen en 1200 ledematen zijn, buiten de Hollandsche Gemeente; dan nog al de
Gemeenten op het Eiland Haruku, Saparua, Nussalaut en Ceram, welke allen door zijn
Eerw. moeten bediend worden. Dus vertrouw ik dat het Genootschap zich niet verwonderen zal, dat het Gouvernement my by mijnen aankomst in 1824 hier provisioneel ter hulpe
van Ds. Kam geplaatst heeft, dewyl dit als iets noodzakelyks wierd beschouwd, ten
minsten zoo beschouwde het Gouvernement en Ds. Roorda het,340 en ik denk dat ieder dit
doen zal, die bekend is, met het Christendom op dit Eiland en dies onderhoorigheden; en
Gave God dat er een Zendeling hier vast geplaatst wierd voor alle de Gemeenten op dit
Eiland, om die veel te bezoeken en te bedienen, dan kon men er meer van verwachten,
ook van het Onderwys der jeugd inwww.cgfdejong.nl
de scholen, dan men nu verwachten ken. Gemeenten,
zoo als die te Hutumury, te Lillebooy en te Alang, welke zoo groot zijn, dat zoo zij in het
Vaderland waren, altyd een vaste Predikant by zich zoude hebben, en hier allen deze te
zamen genoomen, hebben nog geen Zendeling, die haar by aanhoudendheid onderwyst,
leert en bestuurd.
Ik twyfel geenszins of dit zal opmerking verdienen by het Genootschap, en by allen Godsdienstige vrienden in het Vaderland, die belangstelling, niet alleen in de uitbreiding, maar
ook vooral in de opbouwing van Jezus ryk op aarde, om toch geene moeite en kosten te
ontzien, om Zendelingen herwaards te zenden en zoo de groote behoeften, welke hier by
het Christendom aan onderwys en opleiding is, te vervullen.

43. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 24 juni 1826, nr 1; AA 1060a.
[De Europese gouvernements lagere school te Ambon heeft in 1825 haar deuren geopend.341]

Gelezen eene missive van Schoolopzieneren te Amboina dd: 17 dezer Nº 23 daarbij enz:
Is Goedgevonden en Verstaan:

340
341

Tot 1824 had Hellendoorn als tijdelijk wnd predikant te Padang (Sumatra) gestaan. Zie voetnoot 304.
Bij Gb van 25 jan. 1825, nr 18. Over de inrichting van de nieuwe school en de voorziening met de
benodigde leermiddelen, zie de corr. tussen de schoolopzieners op Ambon en de Inspecteur van het
Onderwijs te Batavia, in AA 1060a.
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1e Schoolopzieneren te Amboina te autoriseren, om ten dienste van de lagere School
aldaar, te doen aanmaken:
4 Banken lang 4 voeten 8 duimen hoog 1½ voet à ƒ 4:- per bank
ƒ 16,1 Schrijftafel lang 6 voeten en hoog 2¾ voeten à
15,1 Schrijfbord
16,Te zamen
47,2e Schoolopzieneren voornoemd, al verder te autoriseren om van den Zendeling Hellendoorn ten dienste der lagere School alhier, aan te kopen de navolgende boekjens als:
A. Brink, Eenvoudig onderwijs in den Godsdienst; 40 stuks à 5 stuivers
het stuk
10,-A. Brink, Kort onderwijs in de Bijbelsche geschiedenissen van het oude
verbond, 12 stuks à 6 stuivers het stuk
3,12
A. Brink, Kort onderwijs in de Bijbelsche geschiedenissen van het nieuwe
verbond,342 12 stuks à 8 stuivers het stuk
4,16
Bijbels leesboekje voor de Scholen, 96 stuks à 5 stuivers het stuk
24,-H. Wester Eerste spelboekje; voor eerst beginnende leerlingen, 40 stuks
à 5 stuivers het stuk
10,H. Wester Tweede spelboekje, voor weinig gevorderde leerlingen, 74 stuks à
5 stuivers het stuk
18,10
H. Wester Derde spelboekje, voorwww.cgfdejong.nl
verder gevorderde leerlingen, 72 stuks à
5 stuivers het stuk
18,H. Wester Vierde of laatste spelboekje, voor meer gevorderde leerlingen,
64 stuks à 5 stuivers het stuk
16,Eerste leerboek voor de Scholen, 35 stuks à 3 stuivers het stuk343
5,5
H. Wester De merkwaardigste Bijbel geschiedenissen in vragen en antwoorden
voor jonge kinderen, 22 stuks à 2 stuivers het stuk
1,4
Te zamen voor

111,7

3e Den Hoofdadministrateur te Amboina344 aan te schrijven om voor het bedragen, zoo
der voormelde aangemaakte meubelen als aangekochte boekjens, ordinnancien van
betaling op ’s Lands kas alhier ten behoeve der belanghebbenden op te maken.
4e Den inspecteur van het onderwijs van het bovenstaande bij missive kennis te geven,
met verzoek om de approbatie op deze uitgaven aan Z:E: den Gouverneur Generaal te
willen voordragen.
Extract dezes zal worden verleend aan den Schoolopzieners tot informatie en narigt.

342

343

344

A. Brink, Kort onderwijs in de bijbelsche geschiedenissen van het Oude Verbond, en diens Kort onderwijs
in de bijbelsche geschiedenissen van het Nieuwe Verbond, verschenen vanaf 1800 bij uitgeverij J.W.
Brouwer in Leeuwarden en beleefden tientallen herdrukken.
Hier is waarschijnlijk bedoeld Kitab Midras Jang dalamnja ada tersimpan babarapa fatsal jang pendekh
dan berguna, akan debatjakan. Terkarang dalam bahasa Wolandawija, Guna segala Anakh² Midras,
awleh Tuwan Pemarentah Midras H. Wester, dan Tersalin kapada bahasa Malajuw awleh R. le Bruyn,
Surohan Indjil di-pulaw Timor. Tertara di-Batawijah, di-Pataraan Karadjaan. 1829; herdrukt o.m. in
1838, 1861, 1862, 1863.
J.H.J. Moorrees, zie voetnoot 143.
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44. C.T. Elout, minister voor de Marine en Koloniën,345 Kennisgeving, Den Haag, 6 juli
1826, nr 132, met bijlage; AMvK 504.
Nader gelezen hebbende eene missive van den heer Samuel Kam, Predikant te Berkel by
Rotterdam, de dato 20 Juny Jl (den 24 dito No 40, gehouden in advies)346 kennis gevende
dat het Kerkorgel347 voor de Hervormde Gemeente van Amboina door den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch Indië toegestaan,348 en waarvoor dienvolgens by resolutie van
dit Departement de dato 11 November 1825 Lt. A. No 92, eene som van ƒ 3600 Nederl.
Guld. uit de Koloniale kas hier te lande is voldaan, thans geheel afgewerkt en ter verzending gereed is, verzoekende dat dit orgel, afgepakt in 8 kisten, met elkander eene ruimte
beslaande van 12 à 13 Cubiek Nederlandsche Ellen, voor rekening van het Gouvernement
naar Amboina, immers naar Batavia moge worden overgebragt.
En gelet hebbende dat volgens eene meting der voormelde 8 kisten, op onderhandschen
last van wege dit Ministerie gedaan, dezelve (in plaats van 12 à 13 Cubiek Nederl. Ellen,
zoo als door den Predikant Kam wordt opgegeven) eene ruimte van 729 Cubiek voeten
of 6,08 lasten beslaan, en dat alzoo het kostende van derzelver vervoer naar Batavia zal
bedragen als volgt
vracht van 6,08 Lasten à ƒ 160.. . . . . . . . . . . . . ƒ 972,80
avary 10 prct.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ 97,28
Kapt. 5 prct.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ 48,64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.cgfdejong.nl
. . . . . . . . . . ƒ 1118,72
Heeft goedgevonden en verstaan aan den heer Samuel Kam, voornoemd, by extract dezes
kennis te geven, dat in zooverre aan deszelfs verzoek zal worden gehoor gegeven dat het
bedoelde orgel voor rekening van het Gouvernement naar Batavia zal worden overgevoerd, doch dat daar het Gouvernement bereids een belangrijke uitgave voor deszelfs
aankoop heeft gedaan en de transportkosten ruim ƒ 1100 zullen bedragen het Indisch
Bestuur van wege dit Ministerie zal worden onderhouden om te trachten deze laatste som
terug te vorderen van hen ten wier behoeve het gebruik des orgels voornamelijk dienen
zal; zullende eindelijk nader aan den Predikant Kam voormeld worden opgegeven met
welke scheepsgelegenheid de verzending zal geschieden.
Bijlage: Samuel Kam, predikant te Berkel, aan de Minister voor de Marine en Koloniën,
Berkel, 20 juni 1826; AMvK 504. Verbaal 4 juli 1826, nr H 132.
Daar het Kerk-Orgel, Ao 1824 aan de Hervormde Gemeente te Amboina door den heer
Gouverneur Generaal van Neerlandsch Indië toegestaan,349 ter somma van ƒ 3000,Indisch, zijnde ƒ 3600,- Nederlandsch, welke som Uwe Excellentie, bij Resolutie d.d. 11
345
346
347

348
349

Mr T.C. Elout; 1767-1841; 30 maart 1824 - 1 okt. 1829 minister van Marine en Koloniën.
Zie bijlage bij dit document.
Gebouwd door de Amsterdamse firma Knipscheer & Zoon (gesticht door Hermanus Knipscheer,
1772-1833), onder het toeziend oog van G. van Oort, organist in de Westerkerk te Amsterdam, die
na voltooiing een attest afgaf. Zie G. van Oort, Kennisgeving, 18/5/1826, AMvK 504. Verbaal 4 juli
1826, nr H 132.
Die gift was in 1824 gedaan door de GG Van der Capellen en bedroeg ƒ 3000,-. “Het journaal van
den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”, 302.
“Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”, 302.
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November 1825, Lt H. No 92, wel heeft gelieven betaalbaar te stellen uit ’s Lands kas, bij
de Heeren Claude Crommelin & Co te Amsterdam, thans geheel voltooid en ter afzending
gepakt en gereed is, zoo heb ik de eer zulks ter kennis van Uwe Excellentie te brengen,
met bijvoeging van een Attest aangaande het examineren en opnemen van dit werk;350
vertrouwende, dat de Heeren Crommelin & Co het acquit deswegens wel zullen hebben
ingezonden.
Uwe Excellentie vergunne mij hierbij, onder alle reverentie, nog het verzoek te mogen
voegen, dat dit précieux kunststuk voor ’s Gouvernements Rekening verzonden worde
naar Amboina, immers naar Batavia aan het adres van de Heeren van Rijck Prediger &
Co, de zaakgelastigden aldaar van mijnen Broeder J. Kam, gevestigd Predikant der
Hervormde Gemeente te Amboina, welke met de uitvoering daarvan is belast, en mij tot
de bezorging van een en ander, hier in ’t Vaderland, heeft verzocht. Deze gunst zoude het
Beneficie voor de Herv. Gemeente te Amboina volmaken, en mij uit groote ongelegenheid
helpen; dewijl de primitieve prijs voor een Werk van die kwaliteit en berekend voor het
heete Klimaat, volstrekt niet minder zijn kon dat ƒ 4000,-: Nederl., behalve nog het
verwen en inpakken in 8 stevige Kisten, welker Volumen met elkander eene ruimte
beslaan zal van nagenoeg 12 à 13 Cubicq Ell: Nederlandsch. – – –

45. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 13 juli 1826, nr 1, met bijlage; AA 1060a.
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Gelezen eene missive van Schoolopzieners alhier ddº 30º Junij ll. Nr 26, daarbij ten
gevolge van het hen deswege te kennen gegeven verlangen voordragende eenige middelen
om de onverschilligheid welke de inlanders toonen in het doen bezoeken der Schoolen
door hunne kinderen, tegen te gaan, en tevens aanbiedende het ontwerp eener instructie
voor de meesters in de Maleische of negorij Scholen, verzoekende dat dezelve moge
worden goedgekeurd en gearresteerd.
En in aanmerking genomen zijnde, dat de onverschilligheid der inlanders, over welke
redenen van klagten bestaan, spoedig gebleken is, nadat, sedert eenen korten tijd, het
gebruik opgehouden is der dwangmiddelen, die van ouds waren ingevoerd om de Scholen
tot een ieders nut te doen strekken.351
Dat het aanwenden dezer middelen allezins gebillijkt wordt door de noodzakelijkheid om
den eenvoudigen inlander tot zijn eigen welzijn, hetwelk hij door kortzigtigheid, wel eens
uit het oog verliest, te leiden.
Dat behalve deze dwangmiddelen nog kunnen worden gebezigd de aanmoedigingen, tot
welke de directie der Scholen eenigzins is in staat gesteld, ten gevolge der toewijzing van
de datij gelden bij art. 48 van het Reglement op het binnenlandsch bestuur te Amboina
van 1824.352
350
351

352

Zie voetnoot 347.
Dat afschaffen der “dwangmiddelen” was waarschijnlijk een verwijzing naar het Reglement op het
binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824) van
GG Van der Capellen (zie volgende noot). Daarin werd geen ruimte geboden voor het opleggen van
boeten voor ongeoorloofde absentie der leerlingen van school. In art. 47 van dat reglement werd slechts
de plicht op de regent gelegd te zorgen dat de kinderen onafgebroken naar school werden gezonden.
Hier wordt verwezen naar het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina
en Onderhoorigheden (15 april 1824) van GG Van der Capellen. Staatsblad van Nederlandsch-Indië
1824, nr 19a. Dit is meer dan een eeuw de basis geweest van het bestuur der Ambonse eilanden. Over

178

Document 45

Dat voorts eene instructie voor de Schoolmeesters, na het verloren raken van het Reglement op de Scholen van het jaar 1778, waarvan geen enkel exemplaar te vinden is, als
noodzakelijk mag worden beschouwd, en dat de voorgedragene door de Schoolopzieners,
genoegzaam schijnt aan het gewenscht doel te zullen beantwoorden.353
Is goedgevonden en verstaan.
1º te bepalen:
a. dat alle inlanders in de Christen negorijen, zonder onderscheid, gehouden zullen zijn
hunne kinderen, of die, welke aan hunne zorgen zijn toebetrouwd, zoodra zij zes jaren oud
zullen zijn de negorij Scholen naarstig te doen bezoeken, tot dat zij den ouderdom zullen
hebben bereikt van veertien jaren.
b. dat voor iederen dag, die zij, zonder gegronden reden, zullen nalaten hunne voormelde
kinderen ter School te zenden, zij verpligt zullen zijn te betalen, eene boete van een kwart
Gulden of 25 duiten, voor ieder kind.354
Deze boeten zullen worden ingevorderd door de regenten, die dezelve zullen verantwoorden te Amboina aan Schoolopzieners, en in de buitendistricten aan de assistent Residenten.
c. dat de regenten in alle Christen negorijen zullen verpligt zijn eene naauwkeurige lijst
te houden, van alle de aanwezige kinderen, tot veertien jaren met vermelding van het jaar
hunner geboorte, en van alle veranderingen die daarin zullen voorkomen.
Van dezen lijst zullen zij jaarlijks een afschrift geven aan den Schoolmeester.
www.cgfdejong.nl
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het ontstaan, zie “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”, 299-300.
Art. 48 van dat reglement luidt: “Om aan dit oogmerk [t.w. dat zo veel kinderen als mogelijk in het
lezen en schrijven onderwezen worden] dadelijk bevorderlijk te zijn, zullen de gelden die tot dusver,
volgens het besluit van den gouverneur der Moluksche eilanden, van den 20sten Juni 1818, door elke
datie of huisgezin tot instandhouding van het leprozenfonds zijn bijgedragen geworden, voortaan in
de negorijkas gestort en uitsluitend ten dienste van de school van elke negorij gebezigd worden, teneinde
daaruit de kosten van schoolboekjes en schrijfbehoeften, vooral voor de minvermogenden, te bestrijden.”
De maatregelen en opvattingen van Van der Capellen dienen geplaatst te worden tegen de achtergrond
van zijn wens het cultuurstelsel af te schaffen en te vervangen door vrije cultuur van gewassen en vrije
handel. Hij volgde hierin de gedachten die door H.J. van de Graaff en G.F. Meijlan in hun rapport van
juni 1821 (“Rapport over de Molukkos. 5den Juny 1821 no 8, van de Graaff & Meijland”, AMvK 1961,
Vb 15 sept. 1849, nr 1) waren neergelegd en die gedeeld werden door gouverneur Merkus, blijkens
diens “Rapport” van 21/5/1823, bestemd voor de GG (secreet), in AMvK 474, nr 3, Vb 6 dec. 1825,
nr 84. Zie hierover GGvNI a. MvK, 8/2/1825, nr 46, AMvK 474, nr 5, Vb 6 dec. 1825, nr 84. De door
de GG Van der Capellen genomen maatregelen betreffende de Molukken zijn vervat in zijn besluiten
van 15 april 1824, nr 1, 29 april 1824, nr 5, en 27 mei 1824, nr 1, opgenomen in het Staatsblad voor
Nederlandsch-Indië 1824, nrs 19a, 21a en 26b.
Voor het oudste schoolreglement van Ambon, zie “Ordonnantie ende regule, waernaer hun de regenten
ende curateurs der respective schoolen inde quartieren van Amboina gedurende haren tijt sullen hebben
te reguleren” (1 aug. 1628), in: Grothe, Archief, VI, 63-69.
Deze bepaling van 25 cent boete per kind per dag voor ongeoorloofde afwezigheid heeft vele jaren
in de Instructie gestaan. Bij een herziening in 1845 verzocht de Subcommissie van onderwijs het gouvernement toestemming de boete te verminderen tot 5 cent. SCO Ambon a. GdME, 7/11/1845, nr 50.
Doch dat verzoek werd van de hand gewezen: “– – – aangezien de in gemeld artikel vastgestelde boete
voornamelijk de strekking heeft, om de ouders onder strenge verpligting te houden van hunne kinderen
ter school te zenden. Ik vertrouw dat de Sub Commissie bij nader overweging met mij zal kunnen instemmen, dat door de voorgestelde vermindering het beoogde doel, hoogstwaarschijnlijk niet zou worden
bereikt, maar dat dezelve welligt zou strekken om de inlanders in hunne laakbare onverschilligheid
in het ter school zenden hunner kinderen, tegemoet te komen.” GdMe a. SCO Ambon, 7/1/1846, nr
14; stukken in AA 1271. In 1855 werd de boete verlaagd tot 10 cent, zie art. 30 van Deel II, document
10.
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d. dat van het bedragen der boeten, en datij gelden bij art. 48 van het Reglement op het
binnenlandsch bestuur, ten behoeve der Scholen toegewezen, zal aangelegd worden een
fonds, het welk zal worden geadministreerd door Schoolopzieners, die daarvan met het
einde van ieder jaar, verantwoording zullen doen aan den gouverneur.
e. dat de bovenstaande bepalingen in alle Christen negorijen behoorlijk zullen worden
bekend gemaakt.
2º.
a. Te arresteren, zoo als gearresteerd word bij deze, de navolgende hier inliggende
instructie voor de Schoolmeesters in de Maleische of negorij Scholen.
b. Te bepalen dat deze instructie, in het Maleisch vertaald, zal worden gedrukt en gezonden aan alle Schoolmeesters en regenten van de Christen negorijen.
Extract dezes zal worden verleend aan den Schoolopzieners tot informatie en narigt.
INSTRUCTIE VOOR DE SCHOOLMEESTERS IN DE MALEIDSCHE OF NEGORIJ’S SCHOLEN355
Art. 1
Niemand zal tot schoolmeester in eene negorij school aangesteld kunnen worden, dan
nadat hij den ouderdom van 20 jaren zal hebben bereikt, en het wijders ten vollen zal
gebleken zijn, dat hij de vereischte bekwaamheden bezit, en van een onbesproken goed
zedelijk gedrag is.
www.cgfdejong.nl
Art. 2
Alvorens tot deze betrekking voorgedragen te kunnen worden, zal de daartoe bestemde
persoon, door de schoolopzieners geëxamineerd, en goed bevonden moeten zijn en
benevens in het lezen, schrijven, rekenen en de Maleische taal, ook volledig ervaren
moeten zijn in de kennis van den Bijbel, de Psalmen en gezangen en het zingen derzelve,
en voorts nog in alle zoodanige godsdienstige kundigheden als in den vervolge in derzelver betrekking te pas kunnen komen, zij zullen tot dat einde zich ook moeten geoeffend
hebben, in al zulke geestelijke werken, als bereids in gebruik zijn, of hun door de Predikanten, daartoe aanbevolen zullen worden.
Art. 3
In plaatsen alwaar geen Predikant aanwezig is, zal de schoolmeester den gewonen Eeredienst, en Gods-dienst oeffeningen, op Zon en feest dagen, in het school of kerk gebouw
355

Soms ook Schoolreglement genoemd, doch strikt genomen was het dat niet. Dat was alleen het Reglement
van orde, tucht en beheer, voor de gouvernements lagere scholen in alle Residentien op Java en Madura
en die der Buiten-Bezittingen van Nederlandsch Indië, met uitzondering van Batavia, Samarang en
Soerabaija, AHCO 8/1 (gedrukt), dat in werking trad op 15 okt. 1832. De hier gegeven Nederlandse
versie van de Instructie voor schoolmeesters is aangetroffen als bijlage bij: J.H.J. Moorrees, J. Kam,
J. Latumahina, J.R. Paape, Schoolopzieners te Ambon, a. J. van der Vinne, Inspecteur van het Onderwijs
te Batavia, 10/1/1827, nr 43, AHCO 14/2. Behoudens enkele aanvullingen en correcties, zoals in
1844/1845, is deze Instructie van kracht gebleven tot 1855 toen ze vervangen werd door een nieuwe,
getiteld Pengatoran pada midras² Malajuw di pulaw Ambon dan sakalijen dairah² jang ada dibawahnja.
Deze werd vastgesteld bij Gb van 28 dec. 1855, nr 2. Een exemplaar van de Nederlandse versie is niet
aangetroffen, een gedrukt exemplaar van de Maleise bevindt zich in de Bibliotheek van de Raad voor
de Zending der NHK, Utrecht, onder nr G-3-225); dit stuk is opgenomen in Deel II als document 10.
Deze Pengatoran bleef van kracht tot de inwerkingtreding in Nederlands-Indië in 1871 van de Nederlandse
liberale onderwijswet van 1857. Wat dit voor de zending betekende, blijkt uit Deel II, document 118.
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moeten verrigten, en wel des Zondags van 9 tot half elf a 11 ure des voormiddags, en des
namiddags van 2 tot half vier a 4 ure; deze dienst zal bestaan uit eene voorlezing van eenig
gedeelte van den Bijbel of eener in het Maleische vertaalde leerrede,356 uit den aan handen
zijnden voorraad, onder den tijdelijken Predikant te Amboina berustende (en daartoe door
de meesters van welmelden Predikant te verzoeken), het uitspreken van een gebed en het
zingen van daar bij toepasselijke Psalmen en gezangen, in welke laatste verrigting, zij de
gemeente zullen moeten geleiden.
Art. 4
Zij zullen almede in hunne negorijen en het ressort van dien, als krankbezoekers357 en
ziekentroosters werkzaam zijn, wanneer zulks door de zieken, of derzelver naastbestaande
verlangd wordt.
Art. 5
Twee malen ter week, des donderdags en zaturdags, na den middag, zal door hem,
kathegisatie in het school, of kerk gebouw gehouden worden, hier bij zullen alle de
schoolkinderen tegenwoordig moeten zijn, en ook andere personen, of ingezetenen der
negorij toegelaten kunnen worden, die daarvan gebruik verkiezen te maken.
Art. 6
Eenmaal om de twee jaren, op zoodanigen tijd, als daartoe door de schoolopzieners nader
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zal worden bepaald, zullen alle de schoolmeesters
zich naar Amboina moeten vervoegen,
ten einde de van ouds gebruikelijke, zoogenaamde kathegisatie Alam, aldaar bij te wonen.
Art. 7
De school zal gedurende de geheele week, met uitzondering van zon en feest dagen, des
morgens van 9 tot elf, en des na middags van 2 tot 4 ure, moeten gehouden worden.
Gedurende dezen tijd zal het den meester, buiten volstrekte noodzakelijkheid, niet vrij
staan, om van de school afwezend te zijn, nog ook zulks zonder gegronde redenen aan
de schoolkinderen te veroorloven.
Art. 8
Hij zal telken reize, wanneer een kind zonder gegronde redenen van de school afwezend
blijft, deszelfs naam en die zijner ouders of voogden, in een afzonderlijk register opteekenen, en daarvan op den zelfden dag schriftelijk kennis geven aan den regent, die verpligt
zal wezen, dadelijk onderzoek te doen, naar de redenen van de afwezigheid.
Art. 9
Geen kinderen zullen door den meester tot het onderwijs op de scholen mogen toegelaten
worden, dan na dat hem gebleken zal zijn, dat dezelve reeds zijn ingeënt, met de koepokken, ook zullen zij zorgen, dat geen kind door eenige huid, of besmettelijke ziekte
aangetast, op de school onderwezen wordt, zullende de zoodanige, welken na derzelver
aanneming eerst met eene dergelijke ziekte besmet mogten worden, dadelijk, en tot aan
hunne volkomen genezing toe, van de school verwijderd moeten worden.
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Vgl. voetnoten 29 en 807.
Zie voetnoot 130.
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Art. 10
De meester zal toezien, dat alle kinderen zindelijk gekleed en behoorlijk gewassen en
gereinigd ter schoole komen, dat zij voorts zich stil en ordentelijk gedragen, en zich op
eene beleefde en bescheidene wijze, onder elkanderen behandelen.
Hij zal vooral niet veroorloven, dat zij in de school, onderling hunne bahasa, of negorijs
taal bezigen, maar zij zullen zich in goed Maleisch moeten uitdrukken, ten einde daar door
deze taal zuiver en meer algemeen gesproken worde.
Art. 11
Zij zullen zich toeleggen om de zoodanigen onder de schoolieren, welke daartoe aanleg
schijnen te bezitten, in het (zoo veel mogelijk) kunstmatig zingen van Psalm en gezang
wijzen te onderrigten, ten einde die gene onder dezelven, welke in het vervolg, het meester
ambt mogten wenschen te aanvaarden, zich daartoe in tijds bekwamen.
Art. 12
Ook zullen zij uit de meest gevorderde leerlingen en die door derzelver goed gedrag
uitmunten, twee jongens en twee meisjes verkiezen, om tot ondermeesters en ondermeesteressen opgeleid te worden, en om hen bij gelegenheid, in hunne werkzaamheden, zoo veel
mogelijk behulpzaam te zijn, dit getal zal steeds uit de meest geschikte leerlingen, voltallig
gehouden moeten worden.
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Art. 13
Alle wreede of der gezondheid schadelijke straffen zijn verboden, de meester zal zoo veel
mogelijk door zagtheid, vermaning en overreding, zijne scholieren tot de uitoeffening van
derzelver pligten, trachten te brengen, en hen door het opwekken van naijver, om elkander
in leerzaamheid en goed gedrag na te streven, aanspooren, om het doel van het onderwijs
spoedig, en aan het oogmerk beantwoordende, te bereiken.
Art. 14
De navolgende schoolwetten, zullen met groote en duidelijke letters, in het Maleidsch,
op een bord geschreven in de school opgehangen, en bij gepaste gelegenheden, vooral
aan ieder nieuw aankomend schoolier, worden voorgehouden, luidende dezelve als volgt.
Schoolwetten
Geen kind mag zonder verlof uit de school blijven.
Geen kind mag te laat in de school komen.
Elk kind moet gewasschen, gekamd en schoon gekleed zijn.
Een kind moet vriendelijk en beleefd zijn jegens ieder een.
Op school moet men stil zijn, niemand stooren en zijne plaats niet verlaten.
Men moet oplettend zijn wanneer anderen leren, en onthouden wat men in de school
boekjes leest of van den meester hoort.
Men moet zijne boeken en papieren zuiver bewaren.
Men mag nooit liegen.
Wanneer men iets vindt, moet men het aan den meester geven.
De kinderen moeten ordelijk uit de school gaan, en zich ook op de straat of bij den weg,
vreedzaam en zedig gedragen.
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Art. 15
De meesters zullen zorg dragen voor de zindelijkheid van het school gebouw, de zuiverheid der school meubelen en de goede bewaring der school boeken en behoeften, zullende
zij voor alle schade, die uit hunne nalatigheid in dezen ontstaat, verantwoordelijk zijn.
Art. 16
De leerlingen zullen, naar mate van derzelver vorderingen, in vier verschillende klassen
verdeeld worden, waarvan de vierde of de laatste klasse, de kinderen zal bevatten, die eerst
op de school komen of nog weinig of geen onderwijs genoten hebben, terwijl uit de eerste
klasse, of verst gevorderde leerlingen, de jongelingen en meisjes in Art. 12 hierboven
bedoeld, gekozen zullen worden. Het doel dezer verdeeling is, om zoo veel mogelijk, den
naijver aan te sporen, en leer lust onder de schoolieren op te wekken; vlijt en goed gedrag
alléén, komen hierbij in aanmerking; alle andere onderscheiding uit gunst of personeel
belang ontstaande, is den meester, volstrekt verboden.
Art. 17
Zoo veel de locale omstandigheden zulks zullen toelaten, zal er in de negorijen onder het
Hoofdkasteel, en in die welke onmiddelijk onder het oog der assistent Residenten gelegen
zijn, van tijd tot tijd, of wanneer door de predikanten school en kerk visitatie gedaan
wordt, een openbaar examen der leerlingen gehouden worden, en daarbij aan de genen
die het meest door vlijt en goed gedrag uitmunten, kleine geschenken ter verdere aanmoediging gegeven worden, waartoe dewww.cgfdejong.nl
kosten zullen gevonden worden uit het geen bij art.
23 hier na bepaald is.
Art. 18
In gevalle van ziekten, of wanneer andere gegronde verhinderingen, den meester beletten
mogten, om gedurende eenen meer of min aanmerkelijken tijd, den dienst te kunnen
waarnemen, zal daarvan aan den regent kennis worden gegeven, die daaromtrent onmiddelijke voorziening bij schoolopzieners, of in de buitendistricten, bij de assistent Resident
zal vragen.
Art. 19
In zaken den dagelijkschen dienst betreffende, en aangaande geringe klagten over schoolieren, kleine verbeteringen, of veranderingen aan het schoolgebouw enz. waarvan de
kosten voor rekening van de negorij loopen, of in al zulke zaken, welke eene spoedige
voorziening vereischen, en buiten bemoeijenis der schoolopzieneren kunnen afgedaan
worden, zullen de meesters zich onmiddelijk aan de regenten moeten wenden; mogten
echter onverhoopt, deze hierin niet kunnen behulpzaam zijn, zullen zij zich aan den
opperschoolmeester van hun district vervoegen, die de zaak onderzoeken en na bevinding
daarvan te Amboina aan schoolopzieneren en in de buiten districten aan de assistent
Resident rapport zal doen.
Art. 20
Het is den meester volstrekt verboden om het schoolonderwijs in eene ander, dan het
school gebouw, te doen plaats hebben, tenzij den slechten staat van dit gebouw, grooten
reparatien noodzakelijk maakt, waardoor het gebruik daarvan, voor een tijd verhinderd
wordt.
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Art. 21
Zij zullen (behalven eenige, door het oud gebruik gewettigde, kleine diensten)358 van de
schoolieren, geene huisdiensten, of werkzaamheden buiten ’s huis, mogen vergen, dan
voor zoo veel zulke, door de ouders wordt toegestaan, en tevens met medeweten van den
regent geschiedt. Deze geringe diensten, zullen zonder dwang en geheel buiten nadeel van
het onderwijs, bewezen worden, zijnde ééns vooral, alle werkzaamheden, die de krachten
en het vermogen der kinderen te boven gaan, verboden.
Art. 22
Eens in het jaar, zal door de meesters, eene opgave gedaan worden, van het aantal schoolkinderen, in den loop van dat jaar, op de school aangenomen, of daarvan af gegaan; hierbij
zal het tevens den meesters vrijstaan, om in eene afzonderlijke kolom, zoodanige aanmerkingen te voegen, als zij omtrent het gedrag en vlijt der leerlingen, mogten noodig
oordeelen; deze opgave, door hen aan den opperschoolmeester ingediend zijnde, zal door
dezen aan de schoolopzieners, worden ter hand gesteld.
Art. 23
De Regent, naar aanleiding der kennisgave van den meester, in art. 8 vermeld, het hem
aldaar opgedragen onderzoek gedaan hebbende, en bevindende dat eenig kind, is van de
school gebleven, door verzuim, of nalatigheid van deszelfs ouders, of voogden, en zonder
gegronde reden, zal hij deze ouders of voogden, eene boete opleggen van vijf stuivers of
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vijf en twintig cents voor ieder kind,
en voor elken dag dat het zelve, de school niet zal
bezocht hebben, zullende, wanneer ouders, of voogden in deze laakbare onverschilligheid
evenwel volharden, na gedane kennisgave aan schoolopzieners, als dan door deze, daar
in zoo veel mogelijk nader voorzien worden.
Uit deze boeten als mede uit de gelden bij Art. 48 van het Reglement op het binnenlandsch
bestuur,359 voor zoo verre de christen negorijen betreft, ten dienste der schoolen aangewezen, zullen eenige der uitgaven tot inkoop van schoolboekjes, schrijfbehoeften en van
kleine belooningen ter aanmoediging van vlijt en leerzaamheid, enz. (hierboven bij art.
17 bereids aangemeld) bestreden worden.
Art. 24
Daar tot nog toe, bij vele negorijen het gebruik bestaat, dat burgers hunne kinderen op
de negorijs school zenden, en hier voor, naar willekeur, aan den meester eenig geld
betalen, waar van de invordering intusschen dikwerf, tot onaangenaamheden tusschen de
burgers en den meester aanleiding geeft, zullen van de invoering van deze Instructie af
te rekenen, alle burgers, welken verkiezen om derzelver kinderen, op de negorijs school
te laten onderwijzen, van alle betalingen, aan den meester bevrijd blijven.
Art. 25
Uit het fonds bij art. 23 vermeld, zullen mede gevonden worden, geringe ondersteuningen
aan de zoodanige meesters, wier bijzondere omstandigheden en toestand, zulks vereischen,
mitsgaders ook zoodanige buiten gewone belooningen, als zij naar billijkheid, mogten
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verdiend hebben, in gevalle schoolopzieneren vermenen, dat er tot de bedoelde uitgaven,
termen bestaan, zullen zij daartoe voordragt doen aan den Gouverneur.
Art. 26
Wanneer een meester, door bijzondere geschiktheid voor zijnen dienst, ijver en goed
gedrag, zich onderscheidt, en door den regent, of den opperschoolmeester, aan schoolopzieners wordt aanbevolen, zal daarop regard geslagen, en hij tot bevordering in klasse en
tractement, aan den Gouverneur worden voorgedragen, en deze bevordering, naar bevindt
van omstandigheden, zoo veel mogelijk, naar den wensch van den meester, in de negorij
zelve, alwaar hij woonachtig is, plaats hebben, alles onverminderd het bepaalde bij besluit
van den Gouverneur der Molukkos dd. 9 Junij 1826 no. 1.
Art. 27
Wanneer daar tegen een meester, door nalatigheid, pligtverzuim, of ongeregeld gedrag
of ander strafwaardige overtredingen zich schuldig maakt, tot klagten aanleiding geeft,
zal de regent, hem de eerste reize, ernstig tot beterschap vermanen, doch zulk meermalen
voorvallende, daar van kennis geven, te Amboina aan schoolopzieners en in de buitendistricten aan de Assistent Residenten, ten einde door dezelve daarin worde voorzien.
Art. 28
In het algemeen is aan de regenten opgedragen, om over het gedrag der meesters, een
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wakend oog te houden, en de bij deze
Instructie bepaalde voorschriften, door dezelven
te doen achtervolgen.
Art. 29
Het is de opperschoolmeesters aanbevolen van tijd tot tijd, in hunne districten, de schoolen
te bezoeken, ten einde zich te verzekeren, dat een iegelijk zijnen pligt vervuld, de vorderingen der schoolieren na te gaan, en voorts alle klagten te hooren, te onderzoeken, en
voor zoo verre zulks doenlijk is, te vereffenen, moetende echter, hierin door hen, met
medeweten en overéénstemming van de regent gehandeld worden, en zij van deze hunne
verrigtingen en bevindingen, aan schoolopzieners rapport inzenden, daarbij zoodanige
opmerkingen en voorslagen voegende, als zij ten nutte der schoolen, en van het onderwijs
zullen noodig oordeelen. In de buitendistricten zullen zij van hunne bevindingen en
verrigtingen, ook nog verslag doen aan de Assistent Residenten.
Aldus gearresteerd te Amboina, den 13 Julij 1826. Behoort bij besluit van den Gouverneur
der Molukkos dd. 13 Julij 1826 no. 1.
ATORAN360
PADA MASA ANTARA GURUW² DERI MIDRAS² MALAJU ATAW MIDRAS² DALAM NEGERIJ.

Perkara 1.
Tijada sawatu awrang sampat de’angkatkan djadi Guruw Midras dalam sawatu midras
Negerij, lebeh dihulu deri dija sudah umur duwa puloh tahon, dan lebeh dihulu deri sudah
njata sapunoh² jang dija ada berguna sampej, dan ada perij kalakuwan jang bajik.
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Perkara 2.
Lebeh dihulu deri mintahan terbowat pada taroh sawatu awrang dalam pangkat itu, harus
itu okhnum jang sudah terpileh akan makhtsud itu, depariksakan, awleh pemariksa² midras,
dan terpandang awleh marika itu seperti ada berguna pada pangkat itu. Okhnum itu haros
tahu batja, tulis, itong, lagi dija haros tahu bahasa malajuw sapunoh². Dija haros ada
peng’atahuwan deri Elkitab, mazmur², dan njanjijan², dan tahu menjanji akan, lebeh
djawoh dija haros ada lagi lajin peng’atahuwan² deri hhal agama jang deri balakan akan
ada guna padanja dalam pangkatnja, akan ber’awleh peng’atahuwan² itu, dija haros sudah
ber’adjar dalam itu kitab² agama jang telah deberikan, ataw akan deberikan akan
pang’adjaran.
Perkara 3.
Di tampat², dimana tijada sawatu Pandita, haros Guruw² midras berbowat pakardja’an²
agama jang bejasa pada harij² ahhad dan harij² rajah dalam rumah² midras, ataw Geredja,
pada harij ahhad pagij harij deri pukol sembilang sampej satenga sabelas, ataw sampej
pukol sabelas, dan tenga harij deri pukol duwa sampej pukol satenga ampat, ataw sampej
pukol ampat: pakardja’an itu adanja: pembatja’an deri barang bahagijan deri Elkitab, ataw
pembatja’an deri sawatu Rewajat jang sudah tersalin dalam bahasa malajuw deri itu kitab²
Rewajat361 jang ada dalam simpangan deri Pandita jang ada bakardja di Ambon: jang mana
Guruw itu haros minta deri Pandita jang tersebut, akan makhtsud itu: lagi pakardja’an itu
ada pembatja’an, sombahjang² penjanji’an mazmur², dan njanji’an², jang kena Rewajat.
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Dalam perkara jang tersebut penghabis
marika itu haros meng’apalakan djama’atnja.
Perkara 4.
Marika itu haros bakardja lagi dalam di’awrang punja Negerij², dan dalam tampat² jang
dibawanja, seperti panghibor awrang sakit, djikalaw awrang² sakit, ataw atsal parentinja
mintah itu.
Perkara 5.
Duwa kali dalam sawatu Dominggo, dalam harij chamis, dan harij sabtu lepas tenga harij,
marika itu haros kaseh pang’adjaran agama dalam rumah midras, ataw Geredja; pada
waktu itu haros berhadap sakalijen anakh² midras, dan lajin padudokh² dalam Negerij,
bawleh pergi lagi disitu, djikalaw marika itu ada suka pada dengar peng’adjaran.

Perkara 6.
Sakali dalam duwa tahon, pada wakhtu jang akan tertantu awleh pemariksa² midras, haros
sakalijen Guruw² midras pergi ka Ambon pada berhadap disitu katagisasi ‘alam seperti
bejasa deri dihulu kala.

Perkara 7.
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Guruw² haros adjar anakh² midras sasaharij, diluwar sadja harij² ahhad dan harij² rajah,
pagi harij deri pukol sembilang sampej pukol sabelas, dan lepas tenga harij deri pukol
duwa sampej pukol ampat.
Salama wakhtu itu sawatu Guruw tijada bawleh geser dirinja deri midras, diluwar kaharosan jang sangat, ataw memberij idzin kapada anakh² midras diluwar sebab jang patut pada
berbowat itu.
Perkara 8.
Sasakali manakala sawatu anakh tijada datang di midras diluwar sebab jang patut, haros
nama deri anakh itu, dan nama deri Ibuw bapanja, ataw deri awrang jang ada kawasa
padanja tertulis dalam sawatu daftar, dan dalam itu harij djuga Guruw haros kaseh tahu
itu dengan tulisan kapada kapala pemarentah dalam Negerij, jang mana dengan segarah
haros bowat kaparisa’an deri apa sebab anakh itu tijada datang di midras.
Perkara 9.
Guruw² tijada bawleh ambil anakh² dalam midras pada adjar, lebeh dihulu deri sudah njata
kapadanja jang marika itu sudah dapat tikam luti², lagi marika itu haros djaga jang djangan
sawatu anakh jang ada dapat barang penjakitan di kulit, ataw penjakitan jang berdjangkit,
dapat peng’adjaran didalam midras. Dan anakh² itu jang dapat bagitu rupa penjakitan, deri
balakan di’awrang sudah djadi ambil dalam midras, haros dengan segarah djadi tergeser
deri midras, sahingga marika itu djadi bajik betul.
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Perkara 10.
Guruw² haros lihat jang sakalijen anakh² datang dalam midras dengan pakejan dan badan
bersi. Di’awrang haros lihat jang marika itu pegang perij jang dijam dan patut, dan sawatu
berkampong dengan jang lajin dengan hadat, dan perij jang lombot dan patut.
Sakali² Guruw² tijada bawleh tinggal anakh² bitjara sawatu dengan jang lajin dalam midras
dengan bahasa Negerij, tetapi marika itu haros bitjara dengan bahasa malaju jang bajik,
agar awleh itu kuliling bawleh djadi bitjara dengan bahasa malaju jang bajik.
Perkara 11.
Djikalaw ada kalihatan pada marika itu jang barang awrang deri anakh² midras ada
berguna pada menjanji njanjian² menurut hhikmet, dan marika itu haros adjar di’awrang
menjanji mazmur² dan njanjijan² barapa bawleh menurut hhikmet, agar itu anakh² jang
deri balakan akan ber’ingin pada djadi Guruw, bawleh bikin berguna dirinja dengan
wakhtu pada menjanji.
Perkara 12.
Lagi marika itu haros pileh deri itu anakh² midras jang ada lebeh pandej dan pegang perij
‘adet lebeh bajik deri lajin, duwa anakh laki² dan duwa anakh parampuwan, akan djadi
adjar pada djadi Guruw jang kaduwa dan djadi tulongan kapada marika itu dalam pakardja’an²nja. Ini djumlat santijasa haros dapat kaponuhannja deri itu anakh² midras jang
terlebeh pandej.
Perkara 13.
Segala sjiksa² jang thlalim, ataw jang bawleh bikin rusakh tuboh ada terlarang. Guruw²
haros barapa bawleh menjuroh anakh² midras dengan lombot, dan mentjenderonkan

Document 45

187

di’awrang pada mempunohkan kaharosannja. Guruw² haros membangonkan hatij² deri
anakh² midras, pada bikin di’awrang dapat kasuka’an pada adjar lebeh radjin, dan pegan
perij lebeh bajikh deri lajin; agar bawleh ber’awleh makhtsud peng’adjaran dengan lakas.
Perkara 14.
Titah² Midras jang tersebut demikijen haros djadi tertulis dalam bahasa malaju dengan
huruf² besar, dan tarang atas sawatu papang, dan tergantong dalam midras, jang mana akan
terbatja pada sakalijen anakh² dengar, manakala ada haros, hanja terlebeh pada anakh²
midras, jang baharu datang, jang mana ada bunji seperti demikijen
TITAH² MIDRAS.
Tijada sawatu anakh bawleh tinggal diluwar midras diluwar Idzin.
Tijada sawatu anakh bawleh datang lalu wakhtu di midras.
Sasawatu anakh haros sudah bikin barsi tuboh, sudah siser rambot, dan berpakej pakejan
jang bersi.
Sasawatu anakh haros pakej perij ‘adet manis, dan berhadat pada sakalijen awrang.
Dalam midras anakh² haros dijam, tijada bikin tapele lajin awrang, dan tijada geser deri
tampatnja.
Sawatu haros taroh kira²an manakala lajin ada adjar, dan anakh² haros taroh dalam kira²an
apa jang di’awrang ada batja dalam kitab² midras, ataw apa jang di’awrang dengar deri
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Guruw.
Anakh² haros simpan kitab²nja dan karthas²nja dengan tjutji.
Anakh² tijada bawleh berkata dusta.
Djikalaw anakh² dapat, ataw punggul barang apa² di’awrang haros berikan kapada Guruw.
Anakh² haros kaluwar deri midras dengan atoran, dan didjalan di’awrang haros pegang
perij jang bajik dan damej.
Perkara 15.
Guruw² haros taroh kira² jang rumah² midras, dan perkakas² midras santijasa tinggal bersi,
marika itu haros taroh dalam simpanan jang bajik segala kitab² midras dan perkakas² tulis;
djikalaw terbit barang karugijan, deri karana di’awrang tijada kalesang dalam perkara ini,
di’awrang haros menjahut itu.
Perkara 16.
Anakh² midras haros terbagej dalam ampat bahagijan, deri jang mana bahagijan jang
ka’ampat, ataw penghabis, akan ada deri itu anakh² jang baharu datang di midras, ataw
jang baharu dapat sedikit peng’adjaran, ataw jang bulom dapat peng’adjaran. Bahagijan
jang pertama akan ada deri itu anakh² laki² dan parampuwan, jang lebeh pandeh deri
sakalijen lajin anakh², seperti sudah de’artikan dalam perkara jang kaduwa belas jang
tersebut dimuka. Makhtsud pembahagijan ini adanja, agar anakh² lebeh radjin, dan marika
itu dapat lebeh ka’inginan pada adjar. Dalam perkara ini usaha, dan kalakuwan jang bajik
sadja haros ter’ambil dalam kira²an, segala lajin bejda jang terbit deri pada anugarah, ataw
per’ontongan sendirij ada terlarang sangat kapada Guruw².
Perkara 17.
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Djikalaw perij ka’ada’an Negerij tijada peleh itu, haros dalam Negerij² jang dibawa kawta
Ambon, dan dalam Negerij jang ada rapat dibawa mata deri Assistent Resident djadi
pariksa anakh² midras njata² pada barang² wakhtu, ataw manakala Pandita² pergi pada
pariksa midras² dan Guruw², pada wakhtu itu akan djadi kaseh bingkis kitjil kapada anakh²
itu jang ada lebeh radjin, dan pegang perij kalakuwan lebeh bajik deri lajin, agar di’awrang
bawleh djadi lebeh radjin. Balandja² jang akan terbowat akan makhtsud itu haros djadi
bajar deri apa jang akan tertantu dibawah ini dalam perkara jang kaduwa puloh tiga.
Di-Ambon kapariksa’an ini akan terbowat berhadapan pemariksa² midras, dan di-Negerij²,
Hila, Lariki, Saparua, dan Haroekoe, berhadapan Guruw besar.
Perkara 18.
Manakala awleh karana kasakitan, ataw lajin kasankutan jang betul, Guruw² tijada bawleh
bowat pakardja’annja dalam sawatu wakhtu jang sedikit lama, dija haros kaseh tahuw itu
kapada kapala pemarentah dalam Negerij, jang mana dengan lekas² haros mintah deri
pemariksa² midras sawatu penggantijan, hanja di-Negerij jang diluwar, mintahan itu haros
terbowat kapada Assistent Resident.
Perkara 19.
Dalam hhal kena pakardja’an sasaharij, dinama’ij: meng’aduwan² jang kitjil kena anakh²
midras, perbajikan, dan perrajinan jang kitjil deri rumah² midras, jang mana punja
balandja Negerij haros pikol, ataw dalam sabagitu rupa hhal², jang mana haros terputus
dengan lakas, dan bawleh terbowatwww.cgfdejong.nl
diluwar kasaduli’an deri pemariksa² midras, haros
Guruw² pergi kapada kapala² Negerij, tetapi djikalaw kapala² Negerij tijada bawleh
menulong di’awrang dalam hhal ini, dan di’awrang haros pergi kapada Guruw² besar deri
di’awrang punja Negerij, jang mana haros memariksakan hhal² itu, dan berij warta deri
pada kadapatannja, di-Ambon kapada pemariksa² midras, dan di-Negerij diluwar, kapada
Assistent Resident.
Perkara 20.
Ada terlarang sangat kapada Guruw² jang di’awrang tijada bawleh kaseh pang’adjaran
kapada anakh² midras disawatu lajin rumah diluwar rumah midras, melajinkan sadja
djikalaw itu rumah sudah tijada berguna, dan haros dekardjakan djadi bajik, dan awleh
sebab itu tijada bawleh djadi pakej pada barang wakhtu.
Perkara 21.
Diluwar pakardja’an² kitjil, jang mana ada dehhalalkan awleh sebab kabejasa’an deri
dihulu kala, ada terlarang kapada Guruw² jang di’awrang tijada bawleh suroh anakh²
midras bakardja kapadanja, bajik didalam rumah, bajik diluwar rumah, melajinkan sadja,
djikalaw di’awrang punja ibu bapa berij idzin itu, dengan katahuwan deri kapala Negerij.
Ini pakardja’an² kitjil akan terbowat diluwar pakhsa, dan tijada bawleh sakali² barang
kasangkutan kapada pang’adjaran. Ada terlarang pada santijasa jang anakh² tijada bawleh
tersuroh bakardja pakardja’an langgar di’awrang punja khowat.
Perkara 22.
Sakali dalam sawatu tahon Guruw² haros bowat bilangan, barapa banjakh anakh² midras
sudah ter’ambil dalam midras, ataw sudah kaluwar deri midras dalam tahon itu. Dalam
bilangan ini, dalam sawatu baris sendirij, di’awrang bawleh tambah lagi sabagitu rupa
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bilangan jang marika itu kira ada haros, kena kalakuwan dan usaha deri anakh² midras.
Ini bilangan Guruw² haros berikan kapada Guruw besar, jang mana haros berikan itu
dalam tangan deri pemariksa midras.
Perkara 23.
Manakala menurut chabar deri Guruw², seperti sudah tersebut dalam perkara jang kadawlapan, kapala Negerij sudah bowat itu kapariksa’an jang ada haros kapadanja, dan dija
dapat njata jang barang anakh² tijada datang dimidras diluwar sebab jang patut, hanja deri
karana kalalejan deri marika itu punja Ibuw bapa, ataw awrang² jang ada kawasa kapadanja, dija haros mendenda’ij Ibuw bapa ini dengan lima stuivers, ataw, duwa puloh lima
cent, pada sawatu anakh, dan pada sasawatu harij jang anakh² itu tijada datang dimidras,
hanja djikalaw Ibuw bapa, ataw awrang² jang ada kawasa marika itu tinggal alpa djuga
pada suroh di’awrang pergi dimidras, dan akan dechabarkan itu kapada pemariksa² midras,
jang mana barapa bawleh haros bowat kapaju’an dalam hhal itu.
Deri ini dendah, lagi deri itu kupang² deri Negerij² saranij, jang mana dalam perkara jang
ka’ampat puloh dawlapan deri atoran kena pemarentah dalam tanah, sudah tertantu akan
perguna’an midras²,362 haros terbowat barang balandja pada bilij kitab² midras, dan
perkakas² tulis, lagi deri itu kupang² haros terbajar itu upahan kitjil pada membangonkan
usaha, dan ka’inginan adjar, seperti sudah tersebut dimuka, dalam perkara tudjoh belas.
Perkara 24.
www.cgfdejong.nl
Sedang sampej sakarang, dalam banjakh
Negerij² ada bijasa jang awrang² bejbas363 suroh
di’awrang punja anakh² pergi dimidras Negerij, atas bajaran barang kupang kapada
Guruw² menurut kahendakh sendirij; dan sedang penontutan deri jang mana, banjakh kali
membawa perbantahan antara awrang² bejbas dan Guruw², maka itu mula’ij deri harij
kanjata’an atoran ini, segala awrang² bejbas jang ada suka pada suroh anakh²nja pergi
adjar dimidras Negerij, tijada usah pada bajar sabarang apa² kapada Guruw.
Perkara 25.
Deri itu kupang² jang tersebut dalam perkara jang kaduwa puloh tiga haros terbajar lagi
barang tulongan kahidopan kitjil pada Guruw² itu, jang mana deri karana perij hhalnja,
ataw perij ka’ada’annja, haros dapat itu, lagi deri kupang² itu haros terbajar kapada
di’awrang itu upahan jang kadang², djikalaw di’awrang bawleh dapat itu turut kabetulan.
Manakala pemariksa² midras kira jang bajaran² jang tersebut di’atas haros terbowat,
di’awrang haros bowat mintahan kapada Gubernadawr pada bikin itu.
Perkara 26.
Manakala sawatu Guruw berkalebehan dirinja dengan sangat kapandejan dalam pakardja’annja, dengan usaha, dan kalakuwan jang bajik, dan kapala Negerij, ataw Guruw besar
memudji dija kapada pemariksa² midras, haros perkara itu ter’ambil dalam kira²an, dan
mintahan terbawa kapada Gubernadawr pada kaseh najik padanja lebeh, dan kaseh lebeh
pembajaran. Ini kanajikhkan akan djadi menurut kadapatan perij hal, dan barapa bawleh
menurut kahendakh deri Guruw, dalam Negerij itu sendirij, dimana dija tinggal, tetapi
dalam perkara ini haros ter’ambil dalam kira²an segala apa jang sudah tertantu dalam
putusan deri Gubernadawr deri pulaw Maloko, terharij pada 9 Januarij 1826. angka 5.
362
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Zie voetnoot 352.
Over de “burgers”, zie document 104.
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Perkara 27.
Hanja djikalaw sawatu Guruw tijada kalesan pada mempunohkan kaharosannja, ataw
pegang perij ‘adet jang tijada patut, ataw bowat barang perkara jang membawa sjiksa, dan
memberij sebab pada membawa meng’aduwan, haros pada bermula kali kapala Negerij
togor dan meng’ingatkan dija pada pegang perij lebeh bajik, tetapi djikalaw dija bowat
sabagitu pada lajin kali, kapala Negerij haros kaseh tahu itu, di-Ambon kapada Guruw
besar, dan di-Negerij² diluwar, kapada Assistent Resident, agar ija bowat kapaju’an dalam
hhal ini.
Perkara 28.
Sakalijen Radja² Pattij ada dapat titah pada taroh mata bajik² atas perij kalakuwan deri
Guruw², dan suroh di’awrang meng’ikotkan segala katantuwan² deri atoran ini.
Perkara 29.
Guruw² besar ada dapat titah pada pergi barang² waktu di midras deri di’awrang punja
Negerij², agar di’awrang bawleh tahu, djikalaw sasa’awrang ada berbowat menurut
kaharosannja, dan agar di’awrang bawleh parikhsa djikalaw anakh² midras ada adjar lebeh
kamuka, lagi agar di’awrang bawleh dengar, memariksakan, dan barapa bawleh bikin habis
segala meng’aduwan², tetapi di’awrang haros berbowat dalam perkara ini dengan
peng’atahuwan dan kasama’an deri kapala² Negerij. Deri pada perbowatan² ini di’awrang
haros berij warta kapada pemariksa² midras, dalam jang mana di’awrang bawleh tambah
www.cgfdejong.nl
lagi sabagitu rupa kira²an dan mintahan
seperti di’awrang kira jang ada haros, akan
perguna’an midras², dan peng’adjaran².
Dalam Negerij² diluwar, di’awrang haros berij warta lagi deri pada di’awrang punja
perbowatan² ini kapada Assistent Resident.
Demikijen sudah tertantu di-Ambon pada 13 Julij 1826.

46. J. van der Vinne, inspecteur van het onderwijs te Batavia,364 aan de schoolopzieners
te Ambon, Batavia, 30 juli 1826, nr 70; AA 1060a.
Ofschoon het my altyd aangenaam is, goede Rapporten over de Scholen te ontvangen, kan
ik UEd365 niet ontveinzen, hoe streelend het my was, UEd geëerde missive ddº 14 Juny
J.L. Nº 20 te ontvangen. Zulke gunstige tydingen te hooren van eene School, de slechts
een groot Jaar bestaan heeft, dat had ik wezenlyk niet durven hoopen. Hartelyken dank
derhalve voor Uw Ede onvermoeide pogingen ten nutte van het onderwys, ik zal van
mynen kant alles aanwenden, wat het onderwys tot nut of uitbreiding strekken kan.

364
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J. van der Vinne was aanvankelijk inspecteur van het onderwijs in Nederlands-Indië. In 1827 werd
deze functie opgeheven en werden de werkzaamheden opgedragen aan de Hoofdcommissie van onderwijs.
Zie Commissaris-Generaal over Ned.-Indië, “Schoolwezen Besluit”, 22/6/1827, AHCO 8/1; en “Instructie
voor de Hoofd-kommissie van Onderwijs, gearresteerd bij Besluit van Zijne Excellentie den Kommissaris
Generaal over Nederlandsch Indië, van den 13den December 1827, nr 22”, AHCO 4/1. Zie ook voetnoot
479.
Voor de schoolopzieners, zie document 35.
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Zoo geheel overtuigd van UEd yver, heb ik dan ook niet geäarzeld, Zyne Excellentie de
Heer Gouverneur Generaal366 met UEd handelingen bekend te maken, welke ik niet twyfel
of zal Hoogst des zelfs hooge tevredenheid aan UEd wel doen kennen.
Byzonder aangenaam is het my ook, dat de geruchten, welke ik ten opzigte van het gedrag
van den onderwyzer Goesdorp367 vernomen had, geheel verkeerd waren, ik heb hem ook
in Zyner Excellenties gunst aanbevolen.
Wat de opleiding van Ambonsche Kweekelingen hier ter plaatse betreft, is het my
wezenlyk onaangenaam te moeten vernemen, dat het UEd goede aangewende pogingen
zoo geheel en al mislukken. Echter doet het my genoegen dat UEd nog steeds trachten
zult, het voorgestelde doel te bereiken, en om hetzelve meerder klem by te zetten kunt gy
den ouders of voogden verzekeren, dat ik myne beste pogingen insgelyks in het werk zal
stellen, om het lot dier Kweekelingen zoo door vrye voeding en huisvesting, als eene
kleine toelage voor kleederen, behalve gratis onderwys, zoo veel mogelyk voordeelig en
aangenaam te maken, zonder ik hier toe echter de heilige verzekering van kan geven, door
de duisterheid der tyden, veroorzaakt door de economische maatregelen, die thans
genomen worden, waarom ik UEd dan ook in overweging geef, of het by Resolutie ddº
8e Febr. 1825 voorgestelde, niet op de Ambonsche School zelve thans zou kunnen bereikt
worden.368
Aangezien er hier tegenwoordig groot gebrek aan onderwyzers bestaat, kan ik UEd geenen
assistent-onderwyzer afstaan, maar verzoek UEd wel de goedheid te willen hebben, om
een eenigzins geschikt persoon op Ambon zelven te zoeken, of UEd met de verst gevorderde leerlingen te behelpen.369 www.cgfdejong.nl
Met deze gelegenheid gewordt UEd tevens eenen tamelyk ruimen voorraad van Schoolboeken, zynde al wat er nog voorhanden was, onder de verschillende Scholen verdeeld.
Met inzigt heb ik er weder eenige boeken voor eerprysen by gedaan, om by gelegenheid
te gebruiken, ter aanmoediging of belooning van een verdienstelyk kind.

47. De kerkeraad der Hervormde gemeente te Ambon, namens deze de predikant C.
Auwerda, scriba, aan de kerkeraad der Hervormde gemeente te Batavia, Ambon, 10
augustus 1826; AK/DB 92.
Zeer aangenaam was het ons, het handboek van Predikanten en Kerkeraads-leden,370 als
ook een exemplaar van de Handelingen van de Algemeene C. Synode in het vaderland
366
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G.A.G.Ph. Baron van der Capellen.
B. Goesdorp; 1826-1833 eerste onderwijzer gouvernements lagere school te Ambon.
Resolutie 8 febr. 1825, nr 17. Zie ook documenten 35 en 48. In november 1826 bleken op Ambon twee
kwekelingen voor vertrek naar Batavia klaar te staan, met name Samuel Laukens en Louis Cornelissen,
om er ten laste van het schoolfonds tot onderwijzer in de Molukken te worden opgeleid. Besloten werd
echter dat de jongens niet zouden komen. Extract besluit lt GGvNI, 10/11/1826, AHCO 31.
Naast de eerste onderwijzer B. Goesdorp werd in 1826 benoemd tot ondermeester op de Europese
gouvernements lagere school J.E.J. Bruijns, voorlezer der Protestantse gemeente te Ambon, Extract
besluit GdME, 1/7/1826, nr 1, AA 1060a; vervolgens 1837-1860 onderwijzer aan de weeshuisschool;
(vanaf 1848: J.E.F. Bruijns, wellicht een zoon). J.E.J. Bruijns werd in 1835 als voorlezer eervol ontslagen,
zonder recht op pensioen. In zijn plaats werd benoemd Joh. Hoedt. Gb van 3 febr. 1835, nr 7, AAS
b337/s101, Bt 3 febr. 1835, nr 7.
Één of meer eerste delen van G. van der Tuuk, Handboek voor hervormde predikanten en kerkeraadsleden,
of Volledige verzameling van wetten en verordeningen op de inrigting en het bestuur der Ned. Hervormde
Kerk verzameld. 4 dln, met 2 vervolgen; Leeuwarden, 1820-1843.
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van het jaar 1816 tot en met 1823371 van UWEerw: te mogen ontvangen; wy betuigen
UWE. onzen hartelyken dank voor deze uwe goedheid.372
Reeds lang hadden wy gewenscht eenen vasten regel en rigtsnoer te hebben, waaraan wy
ten allen tyde en in voorkomende omstandigheden konden houden en waarnaar wy ons
kunnen rigten. Hoogst welkom is dus dit werk voor ons. Wy zullen niet nalaten zo veel
mogelyk ten spoedigsten en met allen ernst, die voorschriften en besluiten, zo noodig voor
het algemeene welzyn, in te voeren en te handhaven.
Zal trouwens de kerk vastigheid krygen, zal er orde in dezelve bestaan, dan is het zo als
UWE. te regt hebt aangemerkt, vooral noodig, dat er eenheid in alle gemeenten besta, dat
overal alles op een en denzelfde voet, zo veel doenelyk geschiede.
UWE. hebben de goedheid gehad, om ons uit te noodigen, om de zwarigheden, die ons
hier of daar in de uitvoering der besluiten en voorschriften mogten voorkomen UWE. te
melden, hiervan maken wy derhalve by deze gebruik. Wat betreft die besluiten der
Synode, die alhier kunnen ingevoerd en bewerkstelligd worden, als b.v. het reglement op
het godsdienstig onderwys, op het avondmaal, de kerkelyke inzegening van het huwelyk,
ook het reglement omtrent de kerkelyke toezigt en tucht, hoewel gelyk het ons met
UWEerw: toeschynt, op eene Al te regterlyke leest geschoeid, vinden wy hier geene de
minste zwarigheid; als ook de vragen by de voorbereiding tot het avondmaal, by de
371
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Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der
Nederlanden, div. jaren.
www.cgfdejong.nl
Correspondentie tussen de kerkeraden
van Ambon en Batavia, zowel vóór als na 1844 (instelling van
het Bestuur over de Protestantse Kerk(en) in Nederlands-Indië (Kerkbestuur)), heeft nauwelijks bestaan,
hetgeen blijkt uit het geringe aantal ingekomen brieven (van Ambon), uit de kopijboeken der uitgegane
brieven (naar Ambon) en uit de indexen en registers der ingekomen en uitgegane brieven van de kerkeraad
van Batavia. In 1825 werd de verslaggeving aangaande de godsdienstige en zedelijke toestand der protestantse gemeenten in Ned.-Indië opgedragen aan de kerkeraad van Batavia, zie hierover Kerkeraad
van Batavia a. HC, 8/10/1825, nr 8, AK/DB 92. Aldus fungeerde deze raad tot op zekere hoogte als
de kerkeraad van geheel Ned.-Indië. Wat de relatie met de Kroon betrof, was de gereformeerde kerk
in Ned.-Indië sedert de kerkorden van Sebastiaan Danckaerts uit 1624 en A. van Diemen uit 1643 geheel
aan de overheid onderworpen. Tot aan 1935 berustte de beslissing in zake aanstelling, plaatsing, schorsing
en ontslag van predikanten, hulppredikers en Kerkbestuursleden bij de gouverneur-generaal, op voordracht
van het Kerkbestuur en met beroep op de Kroon. In de praktijk was het recht om, onder kennisgeving
aan en behoudens goedkeuring van de overheid, predikanten over te plaatsen de kerk reeds toegestaan
in de tweede helft der achttiende eeuw; besluiten van de kerk in dezen stuitten zelden op bezwaar van
gouvernementszijde. “Notulenboek van den Kerkeraad te Batavia 11 December 1828 - April 1833”,
AK/DB 189, sub 10/2/1829, fols. 31-35; ibidem, sub 31/1/1830, fol. 132; ibidem, sub 30/3/1830, fols
147-161; ibidem, sub 10/5/1830, fols. 170-171; ibidem, sub 2/6/1831, fol. 255. Bij art. 24 van het
Reglement op het bestuur der Prot. Kerk in Ned.-Indië (11 dec. 1835, nr 88), vastgesteld bij Kon. Besluit
van 28 okt. 1840, nr 57, Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1844, nr 34, werd bepaald dat het Kerkbestuur
jaarlijks bij de regering (via de Haagse Commissie) een algemeen verslag over de prot. gemeenten in
Ned.-Indië moest indienen. Voor de eerste maal voldeed het Kerkbestuur aan deze opdracht met het
geven van een algemeen verslag over het jaar 1846. De eerste algemene jaarverslagen beperkten zich
tot Java en bevatten zelden iets over de Molukken (ze leverden zelfs geen beeld van de godsdienstige
toestand van geheel prot. Java). Vgl. MvK a. HC, 27/11/1851, AHC 18, bijlage 66. Ook nadien was
de berichtgeving door het Kerkbestuur uiterst summier en beperkte deze zich in de regel tot een korte
opsomming van vacatures in gemeenten, verloven, overplaatsingen, ziekte en dood van predikanten,
aankomst van nieuwe predikanten uit Nederland, de examinering en ordening van zendelingen en andere
formele zaken. Mede naar aanleiding van het verschijnen van Van Rhijn’s Reis in 1851, waarin een
nogal negatief beeld werd geschetst van de Indische Kerk in de Grote Oost, werd het Kerkbestuur door
de Haagse Commissie herhaaldelijk verzocht niet alleen over de “uiterlijke” zaken der Prot. gemeenten
te berichten, maar ook over de “innerlijke”. Deze taak werd opgedragen aan de predikant S.A. Buddingh.
Vgl. Kb a. HC, 4/8/1858, AHC 19, bijlage 140a. In 1895 werd het jaarlijks verslag omgezet in een
tweejaarlijks verslag. Scheiding van Kerk en Staat in Nederlandsch-Indië, 6.
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bevestiging van ledematen, en het verbod op de Privaat-doop, daarin zyn wy met UWE.
het volkomen eens; waaraan wy dan ook letterlyk houden.
Alhoewel de voorschriften met betrekking tot de kerkelyke toezigt, de kerkelyke tucht en
het behandelen van kerkelyke geschillen een voorkomen van al te regterlyk gezag hebben,
zo als wy zo even reeds aanmerkten, zo komt het ons evenwel voor, dat die voorschriften,
hier in Indië, meer dan elders noodig zyn, alhoewel geen byval by de wereld vindende,
daar de zeden der Christenen, vooral der Hollanders hier, geheel UWE. even zo goed en
beter dan ons bekend zyn.373
Wat betreft de afschaffing van de bediening des H: Doops in de weekbeurt, daaromtrent
is hier eene zwarigheid met betrekking tot de Maleische Gemeente, (by de Hollandsche
vindt dit geene de minste zwarigheid), namelyk deze, dat hier de gewoonte plaats heeft
om de onechte kinderen op den eersten donderdag van iedere maand, des nademiddags
te doopen, als wanneer er door den oppermeester voorlezing wordt gehouden, na afloop
van de welke die kinderen als dan gedoopt worden.
De reden van dezen doop in de week zal zyn, dat daardoor de menschen worden afgeschrikt en teruggehouden, om in ontucht en zonde te leven, daar vele menschen uit hoofde
hunner geaardheid jaren lang met elkander leven zonder te huwen en in dien tyd kinderen
verwekken; de doop echter doet hen dus besluiten om te trouwen, en dus is het een middel
ter verbetering.
Daarenboven worden die menschen, welke uit het Heidendom of van elders tot den
Christelijken Godsdienst overgaan, des Zaterdag’s avonds, in een daartoe byzonder
www.cgfdejong.nl
geschikt en ingerigt gebouw, behoorende
aan den Predikant J. Kam, gedoopt.374
Daar wy over deze punten oneenig zyn, hebben wy goedgevonden, dit een en ander ter
uwer overweging en beslissing over te laten.
Verder willen wy UWE. in bedenking geven of op sommige reglementen geene uitzondering behoorde gemaakt te worden met betrekking tot de Maleische Christenen als b.v. het
reglement of besluit op de viering van den Slag van Waterloo,375 de viering van de
kerkhervorming376 enz. van welke dingen die eenvoudige menschen volstrekt niets weten,
en dus nutteloos voor hen zouden zyn en misschien nadeelig.
Zie daar Broeders onze gedachten en inzichten UWE. kortelyk medegedeeld, verders
hebben wy voor het tegenwoordige niets meer aan te merken, als dat het ons verwonderd,
dat het Gouvernement alhier geene officiele aanschryving van de Synodale resolutiën heeft
gekregen, daar het Gouvernement aldus zich niet verpligt rekent zich naar dezelve te
gedragen.377
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374
375
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Ook Reinwardt gaf een negatief oordeel over de Europese christenen die hij in de Molukken aantrof
(1821), [Reinwardt], Reis, 457-459.
Dit wordt ook vermeld door Olivier, Reizen, I, 31, 43, 48.
Die slag vond plaats op 18 juni 1815.
31 oktober 1517.
De verklaring hiervan ligt in de reorganisatie van de betrekkingen tussen de Ned. Herv. Kerk en de
Indische Kerk. Bij Kon. Besluit van 4 sept. 1815, nr 5, werden die geregeld, althans in de considerans
werd meegedeeld dat dat de bedoeling was. Doch in de bepalingen werd de Ned. Herv. Kerk niet genoemd.
De zorg voor de Indische Kerk berustte voortaan geheel bij de Koning, waarbij alle kerkelijke zaken
onder de door hem aangewezen Departementen ressorteerden. Daarnaast werd een adviescommissie
in het leven geroepen, bestaande uit zeven door de Koning te benoemen predikanten, de zgn. Haagse
Commissie, zoals meegedeeld in voetnoot 125.
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48. J. van der Vinne, inspecteur van het onderwijs, Verslag over het Schoolwezen in 1826,
Batavia, 18 november 1826, nr 48; AHCO 33/1.378
–––
Het onderwijs op de buiten Java gelegene plaatsen bevond zich tot in den Jare 1825 steeds
in den aller ellendigsten toestand en vorderde groote verbeteringen. Weliswaar bestonden
in de Moluksche Eilanden een aantal onderwijzers en scholen, dan in dezelve werd geen
ander onderwijs, gegeven dan in het bijbel lezen in de Maleische taal en in Psalmen
zingen, waarvoor die Onderwijzers, alle Ambonezen in dezelfde scholen gevormd, eene
niets beduidende belooning ontvangen. Doordien er echter gebrek in deze gewesten was
aan kundige Onderwijzers heeft men in de behoefte niet kunnen voorzien voor het begin
des verleden Jaars door de aankomst van eenige Onderwijzers uit Nederland. Als toen
werden Amboina en Banda in de eerste plaats van wel ingerigte lagere scholen voorzien
door het benoemen en aanstellen van een Onderwijzer van den 2den rang met name B.
Goesdorp379 voor eerstgemelde school en H. Courtequis380 voor Banda, bezittende deze
eene acte als Onderwijzer van den 3 rang. Naauwelijks was de school te Amboina geopend
of de kosten en moeite van het Gouvernement werden heerlijk vergoed, een zestigtal
kinderen van Europeesche ouders of afstammelingen van dien ontvingen terstond doelmatig en geregeld onderwijs in die kundigheden welke dienen kunnen om hen eenmaal als
nuttige Leden in de maatschappij en als bekwame Gouvernementsdienaren hun bestaan
te kunnen vinden, welk voorregt van beschaving en verlichting tot heden toe aan de
Moluksche Eilanden niet te beurt www.cgfdejong.nl
was mogen vallen. Van dag tot dag neemt het getal
leerlingen steeds toe en toont op de duidelijkste wijze van hoe veel belang die school
aldaar geacht moet worden vooral daar ook steeds de Onderwijzer Goesdorp de noodige
ijver en kundigheid aan den dag legt om de aan hem toevertrouwde jeugd geregeld en
doelmatig te onderwijzen zoodat er zelfs korten tijd geleden reeds een openbaar examen
der leerlingen aldaar plaats heeft gehad waarover de heer Gouverneur der Molukken381
en heeren School-Opzieners,382 hunne uiterste tevredenheid en goedkeuring aan mij
hebben betuigd en het der Ambonsche jeugd tot niet weinig genoegen en aanmoediging
heeft gestrekt om bij die gelegenheid eenige boekgeschenk te ontvangen die ik naar
derwaarts tot dat einde gezonden had als te wel overtuigd van hoe veel nut en voordeel
voor het onderwijs in het algemeen en voor de Onderwijzers in het bijzonder, diergelijke
examina’s strekken.
[Volgen enkele opmerkingen over de school op Banda.]

Zoowel ten aanzien van Banda als op Amboina kan ik niet genoeg lof en goedkeuring
toereiken, aan de ijverige wakkere heeren Schoolopzieners, die steeds met de kundige en
werkzame Onderwijzers alles in het werk stellen, wat het schoolwezen bevorderlijk kan
zijn.
378
379
380
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Dit document is getranscribeerd door drs M. van Selm.
B. Goesdorp; 1826-1833 eerste onderwijzer gouvernements lagere school te Ambon.
H. Courtequis; 1795/1801-1826; in 1825 uit Nederland in de Molukken aangekomen, benoemd tot
eerste onderwijzer op Banda; de onderwijzersakte was hem verleend bij resolutie van 25 jan. 1825,
nr 18; “Algemeen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch-Indië onder ultimo december
1833”, 24/2/1834, nr 9, AHCO 33/2; en Etmans, Bevolking van Banda, 599.
P. Merkus.
Zie document 35.
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Behalve deze beide scholen bevinden zich gelijk boven reeds gezegd is op de Moluksche
eilanden een aanzienelijk getal inlandsche Christen-Scholen, welke alle hoe gering zulks
dan ook moge zijn eenig nut aanbrengen, doch welker verbetering nog een ruim veld open
laat. Daar echter die verbetering hoogst nuttig, ja hoofdzakelijk moet geacht worden heb
ik de Heeren Schoolopzieners van Amboina, Moorrees, Kam en Paape naar aanleiding
eener Resolutie dd. 8 Februarij 1825 ¹ 17 geinviteerd om zoo als ik de eer had hierboven
voorloopig te berigten een vijftal kweekelingen uit de Ambonsche jeugd naar Batavia over
te zenden, ten einde na alhier in de lagere school van Weltevreden genoegzame kundigheden en speciaal eene vorming en beschaving verkregen te hebben die zij op de plaats
hunner geboorte in aanraking blijvende met hunne ouders of voogden niet wel deelachtig
konden worden op Amboina ter verbetering en verbreiding van het nieuwe SchoolOnderwijs met vrucht werkzaam te zijn;383 deze poging heeft niettegenstaande den ijver
daartoe door Heere Schoolopzieners aangewend niet mogen gelukken ten gevolge van
bestaande vooroordeelen en de afkeer en vrees, van de meeste ouders om hunne lievelingen naar het zoo zij meenen, doodelijk ongezonde Batavia, te transporteren. Om de
belangrijkheid der zaak heb ik echter gemelde Heeren nogmaals verzocht hunne beste
pogingen op nieuw in het werk te stellen in de hoop dat dezelve eenmaal bekroond zullen
worden. – – –

49. Reglement op de administratie van het Weeshuis te Ambon en de verzorging der weeswww.cgfdejong.nl
kinderen, 1826; AA 1060a.384
Van het Bestuur in het algemeen
Het weeshuis is gesteld onder het bestuur voor diakenen van de hervormde gemeente, de
buitenregenten, met toevoeging van eenen door den gouverneur te benoemen President,
onder den titel van eerste buitenregent, twee buitenregentessen en een amanuensis mede
door den gouverneur te benoemen.
De eerste buitenregent zal altoos gekozen worden onder de voornaamste ambtenaren of
onder de Predikanten te dezen plaats. Hij zal wettig zijn gehuwd, lidmaat van de hervormde kerk en den ouderdom hebben bereikt van ten minste dertig jaren.
De buitenregentessen zullen worden gekozen onder de aanzienlijkste getrouwde vrouwen,
ledematen zijnde van de kerk.
De buitenregenten en regentessen zijn in het algemeen verpligt zich te regelen naar de
voorschriften van dit reglement, en te zorgen dat alle de daarin voorkomende bepalingen
stiptelijk worden achtervolgd.
383
384

Ibidem.
Dit document is op sommige plaatsen door inktvraat aangetast. Onleesbare tekst is met [– – –] aangegeven.
Ook is hier en daar in het manuscript geen tekst ingevuld. Dat is in het origineel met . . . en . . . .
aangegeven. Dit reglement trad in werking per 1 dec. 1826. Per die datum werden benoemd tot eerste
buitenregent de predikant C. Auwerda; tot buitenregentessen de dames Sara Maria Kam-Timmerman,
de vrouw van Joseph Kam, en S. Paape-Van Schelle, de vrouw van J.R. Paape (Sara van Schelle; 17801846); de binnenregent werd B.E. Bernard, die tijdens de Engelsen secretaris van de Orphans Chamber
was; tot “amanuensis” (huisknecht, boekhouder, fungd. secretaris van het bestuur) werd aangesteld
K.C. Twijsel (1798/9-1856). Het aantal kinderen “binnen en buiten” het weeshuis (zie verderop in
dit document, sub “Van het toelaten van wezen in het weeshuis en het ontslaan uit hetzelve”) bedroeg
per 1 dec. 1826: 33. De oudste was 15 jaar, de jongste 1 jaar. Zie div. stukken in dossier AA 1060a.
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De regenten zullen eenmaal des maands, en wel op den laatsten vrijdag van iedere maand,
des morgens te acht ure, en voorts zoo dikwijls als noodig zal wezen, vergaderen in het
weeshuis om aldaar zoo ten beste van hetgeen te verhandelen valt af te doen, als om de
klagten en verzoeken van de moeder, van de wezen of van de bedienden aan te hooren,
en alle geschillen bij te leggen of uit den weg te ruimen.
Bij dezen vergadering de regentessen des verkiezende kunnen tegenwoordig zijn, en ook
door den eersten regent geroepen mogen worden.
Van het verrigte in deze vergadering zal door den amanuensis aantekening worden
gehouden.
Zij zijn allen verpligt van de buitengewone voorvallen betreffende het weeshuis of de
wezen, onmiddelijk kennis te geven aan den gouverneur.
Van de bijzondere verpligtingen van de buitenregenten
De regenten zijn bijzonder belast met de zorg voor het behoorlijk onderhoud van het
weeshuis en van alle de gebouwen die tot hetzelve behooren. Zij zullen echter geene
kapitale reparatien mogen aanvangen of veranderingen voorstellen zonder voorkennis en
toestemming van den gouverneur.
Zij zullen onder hun beheer hebben alle de fondsen en inkomsten van de diakonij, en alles
aanwenden om dezelve te verzekeren en zoo veel mogelijk te vermeerderen.
Op de aanvragen van het Kollegie van diakenen zullen zij aan hetzelve uitbetalen de
gelden, en verstrekken de goederenwww.cgfdejong.nl
welke door dezelven mogten benoodigd zijn.
Zij zullen de benoodigdheden voor het weeshuis en de wezen op de daartoe gestelde tijden
doen leveren en op gelijke wijze de gewone betalingen doen volgen.
Zij zullen toezien dat geen verspilling van goederen en levensbehoeften plaats zal hebben,
en dat daarmede de grootst mogelijke spaarzaamheid worde in acht genomen, zorgend
evenwel dat de wezen behoorlijk alles bekomen wat tot hun onderhoud en hunnen
vordering noodig is.
De eersten regent en regentes zullen beurtelings, ten minste eenmaal per week, het
weeshuis, op het uur van het middagmaal, bezoeken, om zich te verzekeren dat de
kinderen behoorlijk worden gespijzigd. Van dit hun bezoek zullen zij telkens verslag doen
in de maandelijksche vergadering, bij welke daarvan aantekening zou gehouden worden.
Zij zullen toezien dat de schoolmeester van het huis in alle opzigten aan zijne verpligtingen voldoet, en zich daarvan verzekeren door het van tijd tot tijd bezoeken van de school.
Van alle buitengewone voorvallen binnen het weeshuis, of betrekkelijk de wezen voorvallende zullen zij onmiddelijk kennis geven aan den gouverneur.
Bijzondere verpligtingen van de buitenregentessen
De buitenregentessen zullen in alles communicatief handelen met de buitenregenten, en
aan dezelven overdragen alles wat zij zullen vermeenen ten beste aan het weeshuis en aan
de wezen te kunnen strekken.
Zij zullen toezien dat de inwendige orde, zoo als die hieronder is voorgeschreven, in alle
deelen worde achtervolgd en zorgen dat door de moeders en de bedienden hunne pligten
worden vervuld. De afwijkingen daarvan zullen zij herstellen, en des noods daartoe het
gezag van de regenten inroepen.
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Derzelven zorg zal zich uitstrekken over alle de kinderen, maar bijzonder over de meisjes,
op welker gedrag zij steeds een wakend oog zullen houden, en voorts zorgen dat zij
behoorlijk worden onderwezen, overeenkomstig hetgeen hieronder is bepaald.
Zij zullen het toezigt hebben over de kledingstukken en het beddegoed der kinderen, over
den huisraad en de keukengereedschappen, en over het onderhoud van dezelven. Wanneer
er iets ontbreekt zullen zij de voorziening daarvan aan de regenten voordragen
De benoodigde klederen en beddegoed zullen zij binnen het huis door de weesmeisjes
doen aanmaken.
Zij zullen de rekeningen van aan het weeshuis geleverde goederen nazien en bij de
binnenmoeder vernemen, of die goederen werkelijk zijn ontvangen. Dit bevindende zullen
zij de rekeningen voor goedgekeurd teekenen, en alle ter betaling aan den eersten regent
zenden.
De regentessen zullen, hetzij gezamenlijk, of beurtelings eenmaal ’s weeks, zoo veel
mogelijk op het uur van het ochtend- of middagmaal het weeshuis bezoeken, om na te gaan
of in alles wordt voldaan aan de bepalingen in deze vervat, en of in het een of ander ook
voorziening noodig zij.
Aan de Regentessen blijft de zorg opgedragen voor de begravenis der weeskinderen die
mogten komen te overlijden.
Van de fondsen, derzelver administratie en verantwoording
Het fonds der diakonij bestaat, www.cgfdejong.nl
a. uit het rentengevende kapitaal.
b. uit de opbrengst der kollecten, zoo in de kerken als langs de huizen, en hetgeen gevonden wordt in de armbussen.
c. uit de opbrengst van giften aan de armen bij testamenten of onder de levenden.
d. uit de opbrengst der boetes voor zoover die bij wetten en reglementen aan de armen
zijn toegewezen.
e. uit het een duizendste over den prijs van alle verkochte goederen.
f. uit [– – –] hetgeen van de wezen krachtens de naarvolgende artikelen het weeshuis zal
worden aangebragt.
De diakonij zal mogen behouden, erven en aan zich nemen al hetgeen zal worden nagelaten bij degenen die in het weeshuis opgenomen zijn geweest, hetzij deze bij hun overlijden
nog in het huis zijn of daaruit reeds zijn ontslagen; doch met opzigt tot de laatstgenoemden
alleen wanneer zij geene kinderen, kindskinderen of verdere descendenten nalaten, of
gehuwd zijnde, zonder beschikking ten behoeve van hunne echtgenoten zijn komen te
overlijden, en dit zonder onderscheid op wat tijd of van waar de nagelaten goederen door
voorn. personen zijn verkregen, aangeerfd of aanbestorven.
Het zal echter de weeskinderen die het huis verlaten, vrijstaan, om zich van het regt in het
voorgaande artikel aan het weeshuis toegekend, te ontheffen door de betaling van een
uitkoopgeld van ƒ 25, en afstand van het uitzet in art. . . . hieronder vermeld.
Deze bevoegdheid zullen niet alleen de gewezen weeskinderen ten allen tijde behouden,
maar ook degenen die hetzij bij testament of bij versterf hunne erfgenamen zijn geworden,
mits in dit geval aan de diakonij worde terug betaald het genoten uitzet en de in het
voorgaande art. bepaalde uitkoopgelden, vermeerderd met tien gulden voor ieder jaar dat
na het verlaten van het weeshuis door den overledene is verloopen.
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De diakonij zal de geringe middelen welke de kinderen bij hun opnemen in het weeshuis
bezitten, voor het huis mogen eigenen en behouden, en die doen strekken ten nutte van
de inrigting in het algemeen.
De gelden, bewijzen van eigendom en [– – –] tot het fonds behoorende zullen zijn onder
de bewaring van de eerste regent en regentes gezamenlijk, in eene kist voorzien van twee
sloten, de eene van welker sleutels zal verblijven onder den eersten regent, de andere
onder den presiderenden diakon.
De eerste regent zal evenwel steeds voorzien worden van de noodige gelden voor de
loopende uitgaven. Die gelden zullen niet meer dan ƒ 500 mogen bedragen en daarvan
zal bij elke maandelijksche vergadering verantwoording moeten gedaan worden.
Van alle inkomsten en uitgaven zal door den amanuensis behoorlijk boek worden gehouden. Bij elke vergadering zal worden nagegaan of de boeken zijn bijgehouden, en ingevalle hierin verzuim mogt bevonden worden, zal worden gezorgd, dat hetzelve onmiddelijk
en zonder verwijl worde hersteld.
De regenten zullen geene vastigheden, obligaties of andere eigendommen mogen alieneren
of verpanden, noch ook beleeningen opzeggen en invorderen, zonder voorafgaande
toestemming van den gouverneur.
Wanneer debiteuren van het fonds nalatig zijn in de voldoening van hunne verpligtingen,
in het afdoen van [– – –] of in het betalen van renten, zal daarvan kennis gegeven worden
aan den gouverneur, die de behartiging der belangen van het fonds, des noods, zal
opdragen aan den fiskaal bij den Raad van Justitie, evenals in gevalle van wegen den
Lande civiele vervolgingen moetenwww.cgfdejong.nl
plaats hebben.
Zoodra zich in kas meer dan ƒ 1000 zullen bevinden en deze voor de gewone uitgaven
niet zijn benoodigd, zullen dezelve worden belegd in bonds obligaties, wanneer die te
verkrijgen zijn, dan wel op goede hijpotheek, verzekerd door twee gegoede borgen.
In den loop van de maand Januarij van ieder jaar zal door de regenten ten overstaan eener
Commissie door den Gouverneur te benoemen, en van eene Commissie uit den kerkenraad, rekening en verantwoording worden gedaan van het diakonijfonds; van deze
rekening zullen twee afschriften worden gezonden aan den gouverneur, waarvan een zal
blijven berusten ten kantore van het gouvernement en de ander dienen voor de Algemeene
Rekenkamer.
Van het toelaten van wezen in het weeshuis en het ontslaan uit hetzelve
Van alle de wezen welke in het weeshuis worden opgenomen en ontslagen, zal worden
gehouden een naauwkeurig register, met de vermelding van
a. den datum der inname.
b. hunne namen, voornamen en ouderdom.
c. de namen en voornamen van hunne overleden ouders, van hun laatste beroep en
woonplaats.
d. van de verdere familiebetrekking der opgenomen kinderen.
e. van hetgeen door dezelven wordt aangebragt.
f. van het beroep of het ambacht waartoe zij worden opgeleid.
g. van den datum van het ontslag.
h. van de redenen van het ontslag.
Geene weeskinderen zullen vermogen aan- of ingenomen, noch ook uit het weeshuis
ontslagen te worden, zonder voorafgaande goedkeuring van den gouverneur.
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Om in het weeshuis te worden opgenomen moeten de kinderen zijn
a. ouderloos.
b. van genoegzame middelen ontbloot om door de weeskamer op een andere wijze te
worden verzorgd en opgevoed.
c. zonder magen of vrienden, die zich vrijwillig met de zorg en de opvoeding van dezelve
willen belasten.
In gevalle magen of vrienden zich met de verzorging en opvoeding van een wees belasten,
zal deze echter blijven onder toezigt van de regenten, die verpligt zijn, wanneer door de
gemelde magen of vrienden niet naar behooren aan hunne pligt wordt voldaan, op de klagt
of aangifte van wien het ook zijn mag, na gedaan onderzoek, de overbrenging van den
wees in het weeshuis te vorderen.
Ofschoon ingenomen, zullen kinderen nog géén drie jaren oud zijnde, buiten het huis
kunnen worden besteed. Dien ouderdom bereikt hebbende, zullen zij, wanneer zich
niemand daarmede vrijwillig belast, in het weeshuis kunnen verblijven.
De weeskinderen den ouderdom van twintig jaren bereikt hebbende, zullen geen verder
onderhoud en huisvesting genieten, maar verpligt zijn zich zelven met het aangeleerde
ambacht of handwerk, of op een andere betamelijke wijze te erneren en hun bestaan te
zoeken.
Aan de jongens zal ook vroeger, wanneer regenten oordeelen dat zij in staat zijn om op
zich zelven te staan, kunnen vergund worden het weeshuis te verlaten, doch zullen zij in
dat geval evenwel tot hun twintigste jaar blijven onder het toezigt van de buitenregenten.
www.cgfdejong.nl
De meisjes den ouderdom van vijftien
jaren bereikt hebbende, zullen door de regentessen,
met voorkennis van de regenten, bij deftige, voorname of ordentelijke burgerlieden,
besteed worden zoo daartoe gelegenheid zal worden verleend, om dezelve, voor kost,
klederen en eene geringe toelage in geld te dienen. Over de aldus besteedde meisjes, zullen
de regenten en vooral de regentessen toezigt blijven oefenen en nagaan, of de verpligtingen ten aanzien van dezelve worden vervuld.
Een jongeman en of meisje uit het weeshuis wenschende te trouwen, zal daartoe verlof
moeten bekomen van de buitenregenten, die ten aanzien van de meisjes daar omtrent
zullen handelen in overeenstemming met de buitenregentessen.
Aan de weeskinderen dien het weeshuis met hun twintigste jaar, of vroeger, verlaten zal
behalve de klederen die zij dragen, een uitzet worden gegeven, hetwelk voor de jongens
zal bedragen ƒ 25, en voor de meisjes ƒ 20.
In gevalle de meisjes ook het huis verlaten in de wijze bij art. . . vermeld, zal hun uitzet
niet worden betaald voor derzelver twintigste jaar of vroeger aangegaan huwelijk.
Bijaldien de wezen, gedurende den tijd dat zij in het weeshuis verblijven, goederen hetzij
bij ervenissen, legaten of giften bekomen, door middel van welke zij den onderstand van
het huis kunnen missen, zullen zij worden gesteld onder het toezigt van de weesmeesteren
of voogden die voorn. goederen administreren. Wanneer echter die middelen niet geheel
toereikende zijn, zullen de kinderen in het weeshuis gelaten worden, aan hetwelk dan de
inkomsten van voorn. goederen zullen moeten uitgekeerd worden.
Over het onderhoud der weeskinderen
De voor het weeshuis benoodigde rijst, het zout, en de lijnwaden, voor zoo verre die
voorhanden zijn, zullen uit ‘s lands pakhuis tegen inkoopsprijs worden geleverd. De
geneesmiddelen zullen ten behoeve der wezen, voor niet worden verstrekt.
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Voor ieder in het weeshuis aanwezig kind, zal aldus door den eersten regent worden
aangeleverd
. . . . lb rijst
. . . . lb zout
Voor verdere kost en bezorging van benoodigdheden ten behoeve van de wezen, zal aan
de moeder van het weeshuis uitgekeerd worden ƒ 6. voor ieder kind.
Uit hetgeen van de verstrekkingen ten behoeve van de weeskinderen overschiet, zal het
onderhoud van de huisbedienden kunnen worden gevonden.
Voor de aankoop van olij, brandhout, kaarsen, naaigaren, zeep en andere kleinigheden
zal niet meer mogen worden te goed gedaan dan ƒ . . . . ’s maands.
In gevalle van ziekte zullen de weeskinderen binnen het huis komen onder behandeling
van den plaatselijken geneesheer.
Voor klederen zal ten behoeve der weeskinderen jaarlijks in twee termijnen worden
verstrekt,
aan de jongens
....
aan de meisjes
....
Over het onderwijs der weeskinderen385
[Art. 52]
De weeskinderen zullen zoo vroegwww.cgfdejong.nl
als hunne vermogens het toelaten, binnen het huis
worden onderwezen in het lezen, schrijven, rekenen en in de grondbeginselen van den
christelijken godsdienst.
[Art. 53]
Wanneer jongens zich mogen onderscheiden door bijzondere leerlust en geschiktheid om
met nut meer onderwijs te genieten dan in de school van het weeshuis kan gegeven
worden, zullen regenten aan den gouverneur voordragen om de zoodanige tot de lagere
gouvernementsschool toe te laten.
[Art. 54]
De jongens in ouderdom van twaalf a veertien jaren bereikt hebbende, zullen worden
onderrigt in nuttige ambachten, als het timmeren, metselen, zeil maken, kuipen, kleder
maken, schoen maken en dergelijke, alles naar aanleiding der genegenheid en geschiktheid
der kinderen.
[Art. 55]
De meisjes zullen worden onderwezen in het naaijen, breijen, in handwerken, en alle de
kundigheden die in eene geregelde huishouding nuttig kunnen zijn. De oudste zullen de
jongste moeten onderrigten.
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In het “Verslag van den staat van het schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt tot de sedert
het herstel van het Ned. gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van 1820, 1823,
1826, 1831, 1834 en 1845”, fols 339 ff (AHCO 342/1), dat waarschijnlijk een kladversie is, zijn enkele
artikelen uit dit reglement opgenomen, die een nummer hebben. Dit nummer is, v.z.v. aanwezig, beneden
cursief en tussen vierkante haken ingevoegd.
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Van de orde welke in het weeshuis zal worden in achtgenomen
De slaapvertrekken van de jongens zullen geheel afgezonderd zijn van die der meisjes.
Hoe jong de een of de ander ook moge zijn, zullen zij nimmer in elkanders kamers mogen
komen.
Voor de zieke meisjes en jongens zullen mede afzonderlijke vertrekken bestemd zijn.
Alle de kinderen zullen aan dezelfde gemeene tafel spijzen, doch aan dezelve zullen ook
de jongens van de meisjes afgezonderd zitten.
De gebeden zullen bij beurten gedaan worden. De kinderen zullen aandachtig en eerbiedig
mede bidden.
De kinderen zullen op dezelfde wijze met eenvoudigheid, maar tevens met netheid zijn
gekleed.
Des morgens te half zes uur zullen de kinderen worden gewekt. Zij zullen onmiddelijk
opstaan en na zich te hebben gereinigd en gekleed, het morgen gebed moeten bijwonen.
Iedere dag zullen drie malen worden verstrekt; als het eerste des morgens te zeven uur,
het tweede te twaalf uur, en het laatste des avonds te acht ure.
Uiterlijk te negen uur zullen de kinderen, na het avondgebed te hebben bijgewoond, zich
ter rust begeven. Zij zullen zich in hunne slaapvertrekken stil en bedaarlijk moeten
gedragen.
www.cgfdejong.nl
Van acht tot elf uur zullen alle de kinderen,
doch ook des namiddags van twee tot vijf uur
de jongens de school bijwonen. Zullende de meisjes des namiddags met naai- en handwerken bezig gehouden worden.
‘s Woendag en Zaterdag zullen de kinderen den namiddag tot den zelver eigen beschikking hebben.
De jongens die tot het leeren van ambachten buiten het huis gaan, zullen voor twaalf uur
des middags en des avonds voor zes uur weder te huis zijn.

Geene der weeskinderen zullen buiten het huis mogen vernachten
Het zal hun niet geoorloofd zijn hunne vrienden te bezoeken, zonder toestemming, voor
de jongens van de regenten, voor de meisjes van de regentessen. Zij zullen in allen gevalle
des avonds voor half zeven weder te huis moeten zijn.
Geene verkeering van de meisjes met uitzigt om een huwelijk aan te gaan, zal in het huis
worden toegestaan, zonder voorkennis en goedkeuring van de regenten. In geen geval zal
dezelve anders dan onder het oog van de moeder plaats hebben. Door vrienden kunnen
de kinderen worden bezocht, mits die geen hinder veroorzaken in hun werk of leeren.
Ter door de Predikanten bestemder tijd, zullen de kinderen zich naar de Categisatie
begeven.
Des Zondags zullen alle de kinderen gezamenlijk de godsdienst oefening bijwonen, des
morgens in de Nederduitsche en des namiddags in de Maleidsche Kerk.
Wanneer de jongens door middel van hun ambacht en de meisjes door dat van hun
handwerk, eenig geld verdienen, zullen zij dit voor zich mogen behouden, mits het tot
goede einden gebruikende en daarvan verantwoording doende aan de moeder van het huis.
Het is verboden sterke drank binnen het huis te brengen, zoomin om te dobbelen, zullende
de spelen alle alleen tot strekking mogen hebben het onschuldig vermaak der kinderen.
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Van de binnenregentes of moeder
Tot het inwendig bestuur van het weeshuis onder toezigt van de buitenregenten en
regentessen, zal op voordragt van de laatst genoemde door den gouverneur worden
benoemd eene binnenregentes onder den titel van moeder. Zij zal lidmaat moeten zijn van
de hervormde kerk, en eenigzins bejaard.
Behalve de huisvesting en het dagelijks onderhoud zal zij genieten een tractement van ƒ
18 ’s maands.
Zij zal niemand, wie het ook zijn moge, in het weeshuis kunnen opnemen, huisvesting
verleenen of van de aldaar verstrekt wordende spijzen onderhouden.
Zij is verpligt aan de buitenregenten en buitenregentessen alle informatie te geven die zij
verlangen te bekomen, en getrouw ter kennis van dezelven te brengen alles wat buitengewoon in het huis is voorgevallen of nog voorvalt, als mede alle de klagten en verzoeken
die de kinderen mogten willen inbrengen.
Zij zal de kinderen van het huis liefhebben, niet als vreemde kinderen maar als de hare
eigene en dezelve alzo bestieren als eene regt geaarde moeder.
Zij zal [– – –] zorgen, dat alle de bepalingen bij dit reglement gemaakt zullen worden
nagekomen, [– – –] worden gevolgd. Zonder de voorschreven [– – –] pligt om alle
afwijkingen daarvan voor te [– – –].
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Aan haar is opgedragen de bezorging
en [– – –] binnen het huis. Zij zal de daartoe
bepaalde gelden ontvangen en de [– – –] onder hare bewaring nemen. Zij zal dezelven
aan de kinderen [– – –].
Bij het eten van de kinderen zal zij tegenwoordig zijn en toezien dat alles behoorlijk
toegaat.
Zij zal gedurig, zelfs onder de speeltijden zoo veel mogelijk het oog over de kinderen
houden, [– – – ] ongeregeldheden [– – – ] voorvallen [– – –].
Bijzonder zal zij toezien dat de kinderen, zoowel ten aanzien van hun ligchaam als van
hunne klederen zindelijk zijn en zich ten allen tijde [– – –] voordoen.
Zij zal naauwkeurig toezigt houden, over de kleding stukken, de bedden, [– – –] meubelen,
keukengereedschappen, [– – –] over het huis zelve, en zorgen dat alles zuiver en zindelijk
worde onderhouden, evenals in eene geregelde huishouding moet plaats hebben.
Zij zal eene lijst houden van alle de meubelen, keukengereedschappen en goederen
behoorende tot het huis, als mede van de goederen die zij ten behoeve van de kinderen
ontvangt en [– – –] derzelven klederen stukken.
Tot hare administratie zal zij altoos twee of meer van de oudste en bekwaamste meisjes
kunnen kiezen, welke alsdan [– – –] toezigt zullen oefenen als zij zelve.
[Art. 86]
Zij, zoo wel als de schoolmeester, de kinderen en bedienden die in hunne pligt te [– – –]
doen [– – –], zachte vermaaning en mondelinge bestraffing [– – –], doch zij zal zich
onthouden van schelden, veel meer van slaan of [– – –]. Wanneer hare vermaningen
zonder gevolg zijn en zij vermeent [– – –] noodig is, zal zij dat aan de regenten overdragen. [– – –].
[Art. 87]
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De moeder zal onder haar bestuur hebben de bedienden die voor het huis noodig zullen
worden geoordeeld. Zij zal echter de kinderen manen om zoo veel mogelijk zich zelve
te helpen.
Van den schoolmeester
[Art. 88]
Tot schoolmeester zal door den gouverneur worden gekozen een persoon die in staat is
de kinderen het bij art. [52] bepaalde onderwijs te geven.
[Art. 89]
Hij zal genieten een tractement van ƒ [30] ’s maands.
[Art. 90]
In zijn onderwijs zal hij zich zooveel mogelijk rigten naar de wijze, welke op de gouvernements lagere scholen wordt opgevolgd.
[Art. 91]
Hij zal onder geen voorwendsel zich gedurende den tijd voor de school bepaald, zich van
dezelve verwijderen.
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[Art. 92]
De schooltijden zal hij doen aanvangen met het gebed, hetwelk daartoe door hem zal
worden opgesteld, en tot het doen van hetwelk hij eenige van de oudste en bekwaamste
kinderen zal gebruiken.
[Art. 93]
Ten aanzien van het godsdienstig onderwijs zal hij zich regelen naar de voorschriften
welke hem door de Predikanten zullen worden gegeven.
[Art. 94]
Hij zal de kinderen voorhouden godsnaam niet ligtvaardig te gebruiken, niet te vloeken
of te zweren, hen tot de vreze gods aanmanende. Mogelijk zal hij zich moeten toeleggen
om bij alle bekwame gelegenheden vrees in te boezemen, eerbied en hoogachting voor
de overheden des Lands, daarbij voor hunne leeraren, de regenten, regentessen, hunne
moeder en hunnen meester, hun doende gevoelen wat dankbaarheid, verpligting en
gehoorzaamheid zij aan dezelve schuldig zijn en voorts alles aanwenden wat mogelijk is
om de jeugd te beschaven, goede zeden, burgerlijke beleefdheid en gedienstigheid in te
prenten.
[Art. 95]
Hij zal de kinderen naar de kerk en kategisatie begeleiden, en daarbij eene behoorlijke
orde in acht doen nemen.
[Art. 96]
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Hij zal in de school geene andere boeken gebruiken, dan die welke hem door den schoolopziener386 worden gegeven of aangewezen of goedgevonden.
[Art. 97]
Ten aanzien der bestraffingen zal hij zich rigten naar het bepaalde bij art. [86]. Van dit
reglement, wordende hem voorts aanbevolen om zich van zoodanige te bedienen die hem
door gevoel van schaamte het kwaad doen vermijden en het goede zoeken.
[Art. 98]
Hij zal eindelijk de benoodigdheden voor de school bij de regenten aanvragen en voor
dezelve den uitersten zorg gebruiken.

50. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 9 januari 1827, nr 4; AA 1056b.
Gelezen eene missive van Schoolopzieneren te Amboina ddº 29e December jl: Nº 41,
daarbij te kennen gevende, dat zich in de negorij Makrikij op de binnenkust van Ceram
eene School bevindt, waarvan de meester387 tot nog toe door het hulp zendeling genootschap is onderhouden,388 doch dat het in het belang van het onderwijs der jeugd van deze
negorij, welke nu reeds uit 300 Zielen bestaat, en door deszelfs voordeelige ligging389
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waarschijnlijk in bevolking zal toenemen,
wenschelijk ware dat de Schoolmeester aldaar
van Gouvernementswege bezoldigd wierd, hetwelk hem naauwer aan zijne pligten zoude
verbinden, zoo door het beter opzigt, hetwelk als dan over denzelve zoude kunnen worden
gehouden, als door zijn eigen voordeel, uit eene geringe verhooging van bezoldiging
voortspruitende, stellende derhalve Schoolopzieneren voor, om de thans aldaar reeds
sedert 1823 werkzamen meester H. Latumarissa, welke van zijnen ijver en geschiktheid
reeds blijken heeft gegeven, tot Schoolmeester der 3 Klasse met ƒ 8 ’s maands aan te
stellen.

Is goedgevonden en verstaan:
1º Te bepalen dat de school te Makrikij op de binnenkust van Ceram, welke tot nog toe
door het hulp zendeling genootschap in stand is gehouden voortaan van Gouvernementswege zal worden bestuurd, en derhalve de aldaar geplaatste meester de bevelen van
Schoolopzieneren te Amboina, mitsgaders zijne bezoldiging uit ’s Lands kas zal erlangen.
386
387
388
389

Zie document 35.
J. Latumarissa (ook: Latumaerijsa, Latumaerisa).
Zie voetnoot 188.
Het door gouverneur Merkus met instemming ontvangen “Rapport over de Molukkos. 5den Juny 1821
no 8, van de Graaff & Meijland” (AMvK 1961, Vb 15 sept. 1849, nr 1) drong aan op een ingrijpende
wijziging van het cultuurstelsel. Een van de voorstellen, die in dit verband gedaan werden, was het
vestigen van een Europese kolonie op een of meer der grote eilanden der Molukken, met het oog op
het vinden van nieuwe middelen voor belastingheffing, ter verlichting of ondervanging van de tekorten
die ongetwijfeld in de aanvang het gevolg zouden zijn van de (gedeeltelijke) opheffing van het
cultuurstelsel. Men had daarbij vooral het oog op Ceram, dat over bijna onbegrensde natuurlijke
rijkdommen beschikte. Makariki zou, wegens zijn beschutte ligging aan de Baai van Elpaputih, een
der belangrijkste afscheephavens zijn. Zie over deze kwestie ook Reenders, Heldring, hfdst. 5.1 en
5.2.
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2º Tot Schoolmeester der 3 klasse te Makrikij op de binnenkust van het eiland Ceram te
benoemen en aan te stellen H. Latumarissa onder het genot der aan dezen rang verknochte
bezoldiging van ƒ 8 ’s maands.
Extract dezes zal worden verleend aan de Schoolopzieneren tot informatie en narigt.

51. Fragment uit het Dagboek van zendeling H.A.F. Wieënkotter,390 Batavia/Ambon,
1826-1827; ARvdZ 29/5/C.
Op 6 januari 1827 arriveerden de zendelingen Wieënkotter met echtgenote, Dommers,391 Luijke
en Gützlaff392 vanuit Rotterdam te Batavia. Wieënkotter en Gützlaff bezochten daar de predikant
Lenting.

– – – Na eenige oogenblikken staande voeds bij Ds Lenting doorgebragt en ten slotte nog
het verzoek ontvangen hebbende, dat wij op den volgenden dag des nademiddaags om
5 uur, met al onze overige Broederen tot zijn WelEw komen zouden, zoo begaven wij ons
naar Ds Roorda van Eijsinga. Bij onze aankomst hield zijn WelEw een middaagslaapje,
maar bij het hooren van onze vreemde stemmen (want de zwarte dienaren wilden Ds
Roorda van Eysinga niet wakker maken) kwam Domine uit zijne slaapkamer ten voorschijn en na het nodige gezegt hebbende, ontving zijn WelEw ons zeer vriendelijk.
Onder het gebruik van een glaasje wijn, verhaalde zijn WelEw ons het een en ander van
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zijne reis, die Domine door de Moluken
gemaakt had.393 Hij vergat bij deze gelegenheid
ook niet, ons een verslag van ieder zendeling en deszelfs werkzaamheden te geven; en van
Ds Kam op Amboina, waarvan op dit oogenblik een zoontjen van 7 jaren,394 met nog eene
zwarte vrouw die ook haren zoon bij zich had, hier gelogeerd en vervolgens naar Holland
bestuurd waren, sprak zijn Weleerwaarde in den eersten opslag met veel lof, maar
beschouwde zijne werkzaamheden als niets beduidend en hier voegde Ds Roorda van
Eijsinga bij dat de berigten welke Ds Kam gedurig naar Holland zond omtrent den
toestand der heidenen meest leugens waren, en niets anders ten doel hadden, om zich maar
eenen naam in Holland te maken. Maar als ik in Holland kome (zoo sprak zijn WelEw
verder) zoo zal ik de Heeren (bedoelende de Directeuren van het N.ZG.) wel de oogen
openen.
B. Gützlaff en ik hoorden alles met de grootste gedult en oplettendheid aan, maar zwegen
ook op alles doodstil; merkten tevens spoedig, dat zijn WelEw zich zelven nu en dan
390
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H.A.F. Wieënkotter; 1792-1828; NZG-zendeling; op 11 sept. 1826 in gezelschap van zijn vrouw en
de zendelingen Gützlaff, Luijke en Dommers uit Rotterdam vertrokken; 6 jan. 1827 aankomst te Batavia;
1 april 1827 aankomst te Ambon; 1828 te Serwaru (Leti), alwaar overleden; zijn echtgenote Geesjen
Wieënkotter-Sieborgh overleed in 1829. Neurdenburg, “W. Luijke en de Zending op de Zuidwesteren Ambonsche eilanden”, 71. Dagboeken gepubliceerd in: De Jong, “Uit de Dagboeken 3, 4 en 5 van
H.A.F. Wieënkotter”.
A. Dommers; ca. 1797-1841; NZG-zendeling; 1827 te Ambon; 1828 te Kisar; 1829 te Damar; 1834
te Moa.
K.F.A. Gützlaff; 1803-1851; 1826-1828 Riau, werk onder Chinezen, tevens wnd predikant; 1828-1831
te Bangkok (Thailand/Siam); 1831-1851 te Macao/China/Hongkong. Zie over hem: P. Hofstede de
Groot, De zending in China: volgens ’t geen dr. K. Gützlaff, den 18 April 1850 daarvan te Groningen
meedeelde benevens eenige woorden over de noodwendigheid der zending, vooral over die in China
in onzen tijd. Groningen: Scholtens, 1850.
Bezoek aan de Molukken in: Roorda van Eysinga, Reizen, 84-186.
J.K. Kam, geb. in 1820.
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tegensprak en dus aan alles geen geloof sloegen. Hartelijk verblijde het ons, dat de Heer
Roorda van Eijsinga de goedheid had, zich terstond aan ons te openbaren, dus behoefden
wij niet lang te pijnzen over zijn WelEw of wij wisten met wien wij te doen hadden. – –
–

52. C. Auwerda, predikant te Ambon, aan de Commissie tot de Zaken der Protestantse
Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië te ’s-Gravenhage, Ambon, 16 januari 1827;
AHC 13, bijlage 233.
Na vooraf aan U Hoog Eerwaardens, mynen opregten dank te hebben betuigd voor al het
geen U Hoog Eerwaardens aan my en de mynen hebben bewezen, voldoe ik by dezen
volgaarne aan myne U Hoog Eerwaarden gedane belofte, om U namelyk den toestand
myner gemeente te melden: – ik was niet in staat dit eerder te doen, dan nu, uit hoofde
ik gedurende den tyd van 11 maanden provisioneel op Batavia ben geplaatst geweest,
alwaar ik beurtelings met myne waardige ambtgenoten Roorda van Eysinga en Lenting
den dienst heb waargenomen.
Den 10 januarij 1826 werdt ik benoemd tot Predikant te Amboina en onderhoorige
plaatsen; werwaards ik dan ook den 14 Maart vertrok en den 25 April gelukkig en wel met
myne vrouw en twee kinderen aankwam: – en zeer wel door den Heer Gouverneur der
Moluccos, P. Merkus,395 en liefderyk door mynen ambtgenoot J. Kam, werdt ontvangen.
Wat dan nu myne gemeente betreft:www.cgfdejong.nl
– dezelve is gemengd, dat is, bestaat uit Amboinezen
en Hollanders, zoodat er in die beide talen wordt gepredikt: – Ik neem tot nog toe, den
dienst waar in het Hollandsch, en collega Kam in het Maleisch, ik hoop weldra ook in die
taal werkzaam te zyn, en dienst te doen.
Het getal der Maleische Christenen alhier is zeer aanzienlyk en bedraagt naar gissing 4
duizend. De Hollandsche gemeente is veel kleiner, bestaande uit de aanzienlykste Amboinezen, die eenigzins Hollandsch spreken en verstaan, en uit de Hollanders, die alhier by
het Gouvernement geplaatst zyn.
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De rol van gouverneur Merkus (1822-1828) bij de bevordering van het christendom in de Grote Oost
is aanzienlijk geweest, al voerden politieke overwegingen bij hem de boventoon. Hij was het die het
initiatief nam tot de reis van de gewapende brik van oorlog, de Dourga, onder luitenant D.H. Kolff
in de maanden mei tot okt. 1825 naar de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden. Deze reis had ten doel
de politieke, sociale, godsdienstige en militaire situatie van het gebied in kaart te brengen, ten einde
het Nederlandse gezag in dit sedert de ondergang van de VOC verwaarloosde eilandenrijk te herstellen.
De planting en uitbreiding van het christendom was voor hem synoniem met het creëren van een bevolking
die loyaal was aan het Ned.-Indische gouvernement. Merkus dacht niet zozeer aan de plaatsing van
(Europese) zendelingen, maar eerder aan de uitbreiding van het aantal inheemse schoolmeesters. Er
waren in 1825 reeds zeven van hen werkzaam in het gebied, namelijk drie op de Aru-Eilanden, één
te Kisar, één te Banda, één te Damar en één te Leti. Doch hun aantal moest volgens hem worden uitgebreid
met één te Aru, twee te Leti, één te Moa, één te Wetar, één te Lakor, één te Luang, één te Sermata,
één te Babar, en één of twee op de Tanimbar-Eilanden, althans indien daar het Nederlandse gezag
daadwerkelijk mocht worden gevestigd. Van de Nederlandse zendelingen verwachtte Merkus niets,
daar de meesten gehuwd en daardoor ongeschikt waren om zich op afgelegen eilanden te vestigen.
Tegen het einde van zijn termijn verschoof de voorkeur van Merkus naar versterking van de zending
in de Minahasa. Desondanks slaagde Kam er in 1830 in twee onderwijzers (der 3º klasse) in de ZuidwesterEilanden geplaatst te krijgen, P. Huwae op Babar en C. Tanasale op Sermata. Gb van 20 febr. 1830,
nr 1, AA 1056b. Zie ook document 39 en de daar gegeven aantekeningen; en J. Kam a. D. Lenting
te Batavia, 25/4/1828 (ARvdZ 18/24) over de koerswijziging van Merkus.
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De godsdienstoefeningen zoowel des Zondags als in de week, worden door de Maleische
Christenen, met de grootste naauwkeurigheid, ik mag wel zeggen overdrevenheid, uiterlyk
bygewoond: – Zy zyn zeer aandachtig en eerbiedig onder de verkondiging van Gods
woord: maar verstaan niet een vierde van hetgeen gesproken wordt: een algemeen en
treurig gebrek onder alle de Inlandsche Christenen, voornamelyk voortspruitende, uit het
Hoog Maleisch, waarin gepredikt wordt, hetgeen de menschen niet verstaan: en gebrek
aan genoegzame middelen en gebrek aan lust, om het Hoog Maleisch te leeren; de
Amboinezen trouwens, en meest al de Aziatische volken, zyn van natuur, trots, lui, en
onverschillig: – en zeer tot rust, en gemak geneigd: – die zy dan ook zoo veel en zoo lang
mogelyk zoeken!
En wat den toestand der buitengemeenten, op de andere eilanden betreft, het smart my
dit te moeten melden, maar de stelregel by my aangenomen om altyd de waarheid te
melden, dringt my er toe: dezelve is beklagenswaardig: het getal der Christenen wordt
vermeerdert, maar zy zyn en blyven diep onkundig en dom. Deze gemeenten worden
jaarlyks eenmaal door Dom. Kam bezocht, als wanneer de kinderen gedoopt, de ledematen
(volgens opgave der meesters) aangenomen worden, en het avondmaal uitgedeeld en
getrouwd wordt: – dit alles geschiedt al naar de grootheid en talrykheid der gemeenten,
in een halve dag of in één à twéé dagen op zyn hoogst: verders krygen zy onderwys van
inlandsche onderwyzers, die byna even zoo onkundig als de leerlingen zelve zyn: – Oude
leerredenen van eenen Kroon,396 en hoogst gebrekkige en onvolledige vraagboekjes, zyn
de voornaamste bronnen hunner godsdienstige kennis: ook gebruiken zy de psalmen, in
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het Maleisch: die zy zeer wel en byna
den geheelen dag opzingen, zonder echter byna een
woord, laat staan de zin te verstaan, van hetgeen zy zingen.
Alles is werktuiglyk, hetwelk dan ook de reden is, dat zy in kennis en verlichting, als ook
in verbetering van zeden, niet het minste toenemen: – maar op dezelfde hoogte blyven.
Ja, daar zyn gemeenten, alwaar men heden J.C. belydt, en den Eenigen Waarachtigen God
aanbidt, en morgen, ja den zelfden dag den afgoden offert, en voor hen nederknielt; en
niettegenstaande zy Christenen zyn, alle de afgodische gewoonten nog blyft aankleven:
– wat zeg ik, op het Eiland Groot Ceram, vindt men Christen gemeenten, die nog blyven
voortvaren, om koppen der menschen te snellen, en dezelve ten geschenk aan hunne
geliefden te geven: – om zich met dezelve te versieren.
Zoodanig Hoog Eerwaarde Heeren, is naar waarheid, de toestand der Christenen hier in
den Grooten Oost: en dit gebrekkige kan niet anders verholpen worden, dan door zoodanige Zendelingen uit te zenden, die kundig zyn niet alleen, maar die in plaats van hun eigen
welzyn, gemak en beurs, te behartigen, meer de verlichting, verbetering, en het geluk dier
onkundigen, ongelukkigen beöogen: – indien dit geschiedt, dan kan men hoop voeden,
dat het Christendom meer invloed op de Heidenen zal hebben, en zuiverder en duidelyker
geleerd worden.
Wat nu de Hollandsche gemeente betreft, dezelver toestand is ook alles behalven voordeelig en gunstig: – daar het grootste gedeelte, eenige weinige nog brave Christenen uitgezonderd, die men nog, Gode zy dank, hoewel dun zeer dun gezaaid aantreft, zich om den
godsdienst weinig of geheel niet bekreund, en met dezelve openlyk den spot dryft – dit
is dan ook de reden, dat de kerken op Betawi zelve, hier en elders van zeer weinige wordt
bezogt: en naar het getal der Christenen gerekend byna ledig blyven.
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Met “Kroon” is waarschijnlijk bedoeld het predikatieboek van Caron, zie voetnoot 29.
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Geduld, en vlyt, en vooral een goed, deugdzaam gedrag, der Leeraren, is het eenigste
middel, dit zich meer en meer verspreidend vergif, paal en perk te stellen, en van lieverlede te verzwakken: en uit te delgen.
Zie daar, Hoog Eerwaarde Heeren, voor het tegenwoordige, zoo veel my mogelyk was
aan myne belofte voldaan: – deze schets van den toestand der Christenen alhier in Indië,
(op Java is dezelve nog erger) zal ongetwyfeld bedroevend voor U allen, en voor Uwe
regt Christelyke zielen zyn: – zy is desniettemin enkele, zuivere waarheid: – en daarom
zyn alle berigten, die men zoo schandelyk naar Europa en Holland zendt, omtrent de
gunstige gesteldheid des Christendoms, en van de verbreiding van hetzelve alhier, zeer
verre beneden de waarheid: en uit eerzucht gedreven, wil men hierdoor eene groote
vertooning en zich eenen naam maken: – Zoodra ik echter alles, zoo God my het leven
en de gezondheid spaart, en ons de moed niet te veel benomen wordt, in persoon en met
myn eigen oogen zal hebben onderzocht, en naauwkeurig opgenomen, zal ik, indien het
U Hoog Eerwaarden niet onaangenaam en onwelkom zy, U een naauwkeurig en onpartydig verslag van het Christendom in de Groote Oost mededeelen.397
Wat verder de levenswys hier te Amboina betreft, dezelve is verre van genoeglyk te zyn:
– Amboina is een by uitstek gezond eiland: bergachtig, en zandig zynde, heeft het heerlyk
drinkwater, hetwelk zeer veel tot de gezondheid toebrengt: – het kan hier somtyds vooral
in de maanden January en February onverdragelyk heet zyn, zoodat de thermometer des
’s morgens om 6 uur in de schaduw reeds staat op 75º en tot den middag klimt tot 94 à
95 graden: – Deze hitte zoude aldus onverdragelyk zyn, by aldien dezelve niet gematigd
www.cgfdejong.nl
en verkoeld werdt, door de liefelyke
winden die van de bergen, en uit de zee komen: –
zoo niet de in de lange nachten menigvuldige vallende daauw het dorstend aardryk
verfrischte.
De levensmiddelen echter zyn hier bitter duur: Europesche produkten zyn byna niet te
krygen: – drooge ryst met een klein vischje is alhier de hoofdschotel: aardappels is meer
eene zeldzaamheid: de groenten die hier zyn, verdienen deze naam niet, daar het een
397

Vgl. het “Algemeen jaarlyksch verslag van den Staat der Kerken in Neerlands Oost- en West-Indien
en van de verrigtingen der Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Neerlands Oost- en
West-Indien, op den 2 Juny 1828”, AHC 13, bijlage 234. In het volgende jaarverslag werd melding
gemaakt van de dood van de predikant Auwerda, kort na terugkeer van een tournee langs een aantal
gemeenten. “Algemeen jaarlyksch Verslag van den Staat der Kerken in Neerlands Oost- en West-Indien,
en wegens de verrigtingen der Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in genoemde kolonien,
op den 14 Juny 1830”, AHC 14, bijlage 269. De opvolging van Auwerda kostte veel tijd en moeite.
In het eerstvolgende jaarverslag van de Haagse Commissie werd meegedeeld wie Auwerda zou opvolgen:
“Voorts is berigt ingekomen, dat D:s Lammers van Toorenburg als Predikant geplaatst is te Amboina,
zoodat de Nederlandsche Gemeente dáár weder van eenen eigen Leeraar bediend wordt, gelijk Ds Kam
in de Maleische taal het evangelie blyft verkondigen, doch, daar hy oud is en zyne vermogens afnemen,
was het wenschelyk om bij tyds aan eenen jongen Leeraar te denken, die, zich oefenende in de landtaal,
hem als opvolger kon toegevoegd worden”, in: “Algemeen jaarlyksch Verslag van den Staat der Kerken
in Neerlands Oost- en West-Indien, en wegens de verrigtingen van de Commissie tot de Zaken der
Protestantsche Kerken in Neerlands Indien, op den [?/?/1831]”, AHC 14, bijlage 278. Doch die benoeming
ging niet door, Lammers van Toorenburg werd te Makassar geplaatst. “Algemeen jaarlyksch Verslag
over den Staat der Indische Kerken en de werkzaamheden der Commissie tot de Zaken der Protestantsche
Kerken in Neerlands Oost- en West-Indien, gedaan den [?] 1832”, AHC 14, bijlage 288. Na zijn repartiering
in 1835 heeft Lenting, tot dan predikant te Batavia en een der belangrijkste correspondenten en bronnen
van kerkelijke informatie uit Ned.-Indië van de Haagse Commissie, nog aandacht aan deze vacature
geschonken, met succes, zie document 81. C.P. Lammers van Toorenburg; 1794-1866; 1816 proponent
te Den Haag; 1816 predikant te Serooskerke; 1820 te Dreischor; 1821 te Cadzand; 1827 te Domburg;
1829 naar Indië; 1830 predikant te Batavia; 1831 te Surabaya; 1832 te Makassar; 1836 te Semarang;
1860 gerepatrieerd wegens verlof, waarna in 1862 eervol ontslag.
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mengelmoes is van allerlei bladeren enz. door elkander. Zo kost de boter, van 4 tot 7 ropy
of guldens het pond en dan nog geen beste: – en zoo alles wat men in de huishouding
noodig heeft: – zoodat ik U Hoog Eerwaarden op myn woord betuig, dat, wil men
fatsoenlyk overeenkomstig onzen stand leven, men zyn tractement wel besteden kan, en
de maand is niet om of het geld is tevens op: zoodat men niet behoeft te denken, om geld
weg te leggen of te vergaderen.398 – – –
53. J. Kam aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 10 maart 1827;
ARvdZ 18/24.
Ik heb hierbij het genoege om de Leden onzes Genootschap bij deze over te leggen, een
Generaal verslag van mijne bezoekrijze, en overige werkzaamhede geduerende 1826 en
het begin van 1827 tot dato hier boven bekentgestelt.
Nittegenstaende het smartelijk verlies onzer drie Broederen Zendelingen Bornmeister,
Lammers en Muller,399 zo was nogtans het aantal onzer gedoopte uit de Heidenen bij het
slot van verleden jaar een honderd en agt personen van beider kunne, bestaande in Huisinborelingen, en ook volwazsen personen, zowel alhier te Amboina, als ook op de buiten
Eilanden.
Bij mijne aankomst op het Eiland Ceram in de gekombieneerde Negerijen Pirow en
Tanuno vond ik onzen Inlandsche onderweizer D. Oenepoetie ijverig werkzaam in deszelfs
betrekking, waarvan dan ook het gevolg was dat zig enige uit het Heidendom haden
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aangemelt, om den H: doop te mogen
ontfangen waar over ik zeer verbleid was, ook heden
de Schoolkinderen geduerende den loop des verleden jaar schone voorderingen gemaekt
in leze schrijven en het leren hunner vragen, waarover ik nu mijn genoegen konde betonen
in het uitdelen van enige N: Testamenten kleine tractaten en school prenten aan de kleine
kinderen in zoverre dezelve nog niet lezen kunnen.
Onze Br: Vonk te Kaijbobo vond ik met deszelfs Egdgenoot in volkomen welstat. Deze
plaats legt slechts een halve dag rijzens van de voorgemelde Negerijjen, di hij dus van
teid tot teid zeer gemakkelijk bezoeken kan, hij beklaagden zig intusschen zeer over den
inlanschen onderweizer die aldaar met hem werkzaam is, die dan ook reeds zeer bejaart
en onkundig is, evenwel haden de Schoolkinderen aldaar onder het opzigt van onze
gemelde broeder fraje vorderingen gemaekt, niet tegenstaande den tragen aard der
ouwders met opzigt tot het belang hunner kinderen.
Broeder Vonk beklaagde zig mede zeer over de ongenegenheit des volks tot hem als mede
over het gedrag van het opperhooft dezer Negerij, wat hier van de rede zij weet ik niet,
temeer kwaam mij zulks vreemd voor, daar het volk met de oudste dezer Gemeente
398
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Bij Gb van 13 aug. 1827 werd het traktement van de oudste predikant (in rang) te Ambon, tevens
verantwoordelijk voor de buitengemeenten, vastgesteld op ƒ 8.400,- per jaar. Daarnaast had hij recht
op een toelage voor huishuur van ƒ 480,- en voor reiskosten van ƒ 600,-. De tweede predikant, zo die
er was, ontving ƒ 6.000 per jaar aan traktement en een toelage voor huishuur van eveneens ƒ 480,-,
doch geen reisgeld. Joseph Kam ontving van gouvernementswege geen inkomen. Het traktement van
de zendeling te Banda, J. Finn, dat hij van het gouvernement ontving uit hoofde van het feit dat hij
tevens wnd predikant was, bedroeg ƒ 3.000,-; hij genoot verder een toelage voor huishuur van ƒ 480,-.
Zijn collega-zendeling te Ternate, J.C. Jungmichel, ook wnd predikant, ontving hiervoor ƒ 2.400,per jaar van het gouvernement. De oudste predikant te Ambon was evenwel na de gouverneur (ƒ 28.800,-),
de residenten van Ambon, Banda (ƒ 16.000,-), Ternate (ƒ 14.000,-) en Manado (ƒ 12.000,-) en de
hoofdadministrateur (ƒ 9.600,-) de best-gesalarieerde gouvernementsdienaar in het Gouvernement der
Molukken en Onderhorigheden. AMvK 606, bijlage 18, Vb 14 maart 1828, nr 61.
Zie voetnoot 102.
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terstont na het vertrek van den Zendeling Akersloot, bij herhaling verzogt heeft om weder
een andere Zendeling leraar – zo als zij dat gewoon zijn in hunne taal uit te drukken
hebben mogten.
De volgende plaats Hatusuwa is tans wederom voorzien van een goede onderweizer uit
ons Ambons Institut,400 waar door dan ook reets enige verandering ten goede in deze
andersins zo ruwe en onbeschaafde Negerij plaats vond; Br. Vonk heeft ook reets deze
plaats bezogt die maar agt en 9 meilen oostwaard van zijne stand-plaats verweidert is.
De Regent van Waij-Same, die in 1823 gedoopt is en waardoor wij veel hoop hadden, dat
ook spoedig enige van de inwoners zijners Negerij tot het Christendom zouwden worden
toegebracht is niet lange daar na door zijn eigen volk moordadig omgebracht.401
In de Negerijjen verder oostwaards op langs den zuijdelijken oever van dit Eiland zijn
de uitzigten nog zeer donker in de bevordering van goede zede gepaart met geest en leven
dat wij zoeken op te wekken in de harten der ruwe menigte die deze kust bewonen en
veelal door gebrek aan goede en bekwame onderweizers, en de medewerking der opperhoofde die zeer veel invloed hebben op het volk nog niet zien doorbreken.
Dit was echter het geval niet in de Negerij Tihulale, alwaar de Regent met den onderweizer tezamen werkzaam zijn, om zoveel mogelijk de goede zede te bevorderen, en de
afgoderei te weeren, waardoor ons verblijf voor enige dagen in deze beide Negerijjen zeer
aangenaam was, en zo wij hopen – ook onze poging tot stichting en opwekking door den
bijstent onzer Heilands, en de medewerking van zijnen goeden Geest, niet geheel vruchteloos zal geweest zijn.
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Voor de Negerij Elpapoetie gekomen
zijnde, na dat wij reets een gehelen nagt in onze
open barkas402 hadden doorgebracht, zo konden wij van wegen de hoge zeeën die aldaar
op strant liepen niet aanlanden, als zijnde een zeer steile slegte ankergrond langs dit gehele
strant, wij zagen wel veel volk bij onze aannadering digt aen strant daar zij ons vaartuig
reets van verre konde zien, om ons in te wachten, wij hielden dus ook nog enige ogenblikken af en aan, om hun te doen weten wat de rede was dat wij ditmaal niet landen konde,
maar dat wij bij ons retoer van Amaheij bij stil weer hoopten te zullen kunnen doen, waer
mede zij dan ook voldaen waren.
Omtrent op den middag kwam den zuijdosten wind zo sterk door dat wij maar wijnig zeil
konde voeren en werd ons daar bij maar ongunstig, hetwelk mij deed vrezen, dat wij ook
dien nacht nog in zee zouwden moeten hebben doorbrengen, evenwel zo werd den wind
aan den avond weer its ruijmer, zo dat wij de plaats onzer begeerte zijnde de Negerij
Makrikij weer konden beleggen, alwaar wij hoewel laat in den avond evenwel vijlig
aankwamen, en terwijl aan de west zeide nabij deze Negerij een zware Rievier in zee valt,
zo konden wij aldaar zeer gemakkelijk nabinnen komen.
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Zie voetnoot 324.
Zie over dit hoofd ook document 23.
In 1826 had Kam grotendeels voor eigen rekening een schoener laten bouwen, de Amboyna, die behalve
voor eigen gebruik ook voor handelsdoeleinden bestemd was. J. Kam a. Hb NZG, 15/4/1827, ARvdZ
18/24. In 1827 kocht hij bovendien een barkas, die hij gebruikte voor bezoeken aan dorpen langs de
baai van Ambon en aan nabijgelegen eilanden. De Amboyna verging in mei 1829 op de kust van het
eiland Kisar en werd vervangen door een paduakang (scheepstype uit Z.-Celebes). Het NZG was financieel
niet bij Kam’s maritieme ondernemingen betrokken. Enklaar, Joseph Kam, 141-144. Nadat de bevolking
van Kisar onder leiding van haar hoofd, die tevens priester was, de Amboyna na haar stranding geplunderd
had, werd het eiland gedurende geruime tijd geteisterd door droogte en ziekte. Het hoofd kreeg via
een bepaald ritueel, mawi of mavi genaamd, van de goden te horen dat die droogte en ziekte straffen
waren voor hun wandaden jegens de zending. Sub 17 febr., Bär, Uittreksel Dagboek 1 juli 1829 - 1
maart 1830, ARvdZ 18/1.
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De onderweizer en het opperhooft van deze Negerij ontfingen ons zeer minzaam en
hadden ook reets een nacht verblijf voor ons in gereetheit gebracht.
Den volgenden dag in het Schoolonderzoek, bevonden wij dat de Kinderen aldaar grote
voorderingen gemaakt hadden onder het opzigt van onzen braven onderweizer Johannes
Latumaerisa die nog maar onlangs ons Ambons Institut als inlandsche medehelper verlaten
heeft.
De Gemeente aldaar was ook zeer wel over hem voldaan, zo dat wij veel rede haden om
ons te verbleiden. Ledematen zijn er nog maer weinig in deze nieuwe Gemeente, maar
zeer veel lust tot oeffening in de H: waarheden 23 zijn reets comunikanten, die ook het
H: Bondzegel bij deze gelegenheit zijn delachtig geworden.
Het aantal der Schoolkinderen was toen reets tot 56, en het gehele aantal, dat zig aldaar
bevond tot 297 zielen toegenomen, ook is men alhier bedagt om een niewe kerk te
bouwen. De Gemeente van Amaheij was voor dit maal alhier gecombineert, om de beide
Bondzegelen te ontfangen en hoewel deze Negerij hier zeer nabij ligt, en veel meer
bevolkt is dan die van Makrikij, zo kwamen echter maar weinige door gebrek aan ware
honger en dorst naar het woord des levens en de gemeenschap der Heilige.
Den volgenden nacht vertrokken wij wederom van daar, om den landwind waar te nemen
die ons na de Negerij Elpapoetij moest overbrengen het welk ons dan nu ook wel gelukten
om aldaar te landen.
De overblijfzelen van den arbeid die Br: Starink aldaar verricht heeft, was ook zigtbaar,
en vooral in de Schoolkinderen blijkbaar, evenwel aan de andere zijde zo was de heidenwww.cgfdejong.nl
sche ruewheit, en de neiging tot afgoderij,
onder het volk weer sterk toegenomen waar
over vele welgezinde zig ook zeer beklaagde, en treurde over het gemis van Br: Starink.403
Vele der Gemeente als ook de beide opperhoofden dezer Negerijjen Samsurij en Paulohij,
welke beide onder Elpapoetij behoren betuigden hunne begeerte en verlangen met den
onderweizer dezer plaats, om wederom een Zendeling Leraar in hun midden te zien, daar
deze beide dorpen reets in zig bevatten 79 Ledematen en 160 Schoolkinderen met 969
Zielen groot en klein die tot dezer combinatie behooren.
De onderweizer die tot dezer Gemeente behoort is nog zeer onkundig, hij is geen desiepel
van ons Institut,404 maar was reets voor mijn teid als medebestuerder van het schoolwezen
aldaar geplaetzt maar daar deze onderweizer, David Tomasouw405 genaamd, nog niet te
zeer bejaard is, zo zouwde hij onder het opzigt van een Zendeling broeder, nog veel
kunnen aanleren, waar na hij ook zeer begerig was.
Wij brachten aldaar een paar dagen door met zeer veel genoegen, ook was de woning van
Br: Starink en de kerk aldaar nog in een goeden staat, en het volk kwam geduerende ons
verblijf aldaar ook vlijtig op tot de openbare Godsdienstoeffening.
Op het einde der Maand November vertrokken wij van daar en zetten onzen koers na het
Eiland Noesalout, door tegen wind en stilte moesten wij nog een nagt in zee doorbrengen,
en kwamen eerst den 29ste des avonds in een flauwe bogt voor de Negerij Sila aldaar ten
anker. Wij werden door deze gemeente aan het strant zeer minzaam ontfangen, en namen
onzen intrek bij den onderweizer van dezelve die reets zeer hoog bejaart is. Zij bestaat,
met die van een klein gehucht hetwelk zeer nabij lugt, uyt 106 Ledematen 56 Schoolkinderen, tezamen ruym 180 ziele in aantal. De overige zes gemeenten van dit schone Eiland
alwaar geen Heiden nog mahomedaan meer te vinden is, bezogten wij met geen minder
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Zie voetnoot 292.
Zie voetnoot 324.
Ook: D. Tomasouwa.
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genoegen, en wij werden overal met dezelfde gewone geestdrift en toegenegenheit des
harten ontfangen, en overal was de opkomst tot het gehoor der prediking, als ook tot het
genot der H: Bondzegelen zeer talrijk, deze overige zes gemeentens bevatten nog in zig
een aantal van 914 Ledemaaten 534 Schoolkinderen van beider kunnen, en tweduizend
driehondert twe en zeventig ziele met elkander. In de onderscheiden Gemeente die tot dit
Eiland behoren, zijn ruijm 130 N: Ledematen aangenomen. Na onzen arbeid aldaar in
vrede en met bleidschap verricht te hebben, verlieten wij] dit lieve Eiland, alwaar de Here
reets zovele ziele tot zig getrokken heeft. Dit Eiland dat door zijne zo gunstige ligging
ver afgescheiden is van de slegte voorbeelde der Heidenen en Mahomedanen, en voral
van de zo diep bedorven zede der zogenaamde uiropesche christenen, heeft in deze
opzigten ook zeer veel vooruit in vergelijk van de overige Negerijjen die in onzen omtrek
liggen; uit de jonge en veelbelovende inwoonders van het zelve zijn er ook reets vele
inlandsche medehelpers of natieonale onderweizer door ons opgeleit, die zowel op Timor
Kupan bij onze brave Broeder Lebruijn,406 als ook op andere plaatschen, onder inwachting
van des Heren Zegen tot hier aan toe zeer wel voldaan hebben aan onze verwachting.
Nadat wij in de Negerij Ameth onzen last en arbeid verricht hadden, namen wij vandaar
afscheit, terwijl de Gemeente ons nog vergezelde tot aan het Strant van hunne Negerij.
Niet lange na ons vertrek vandaar, vernamen wij dat de onderweizer van de Negerij
Titawaij met genoegzaam al het volk dat zig bij hem in zijn vaartuig bevond verdronken
is, dit ongeluk vond plaats na zijn terugkomst van het Eiland Saparua, in het einde der
Maand Februarij, wanneer de Noorde winden vooral aan den avond nog sterk doorkomen.
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Hij was reets zeer nabij het Eiland
Nusalout, zodat zig nog vier man met zwemmen
konden redden, die van dit ongeval dadelijk kennis gaven, maar alle poging die men
aanwende om de overige met den onderweizer te redden waren geheel vrugteloos door
de sterke stromen, die langst deze Eilanden heenlopen, voral in den teid van N: en volle
maan.
Wij hebben intuschen veel reden om het verlies van dezen braven onderweizer Jacob
Manupassa genaamt zeer te betreuren, daar hij zeer vlijtig was in zijne bediening en daar
bij een goed zedelijk voorbeeld paarde, zijne gemeente bestont uit 271 Ledematen 162
schoolkinderen en 618 ziele in de gehele bevolking dezer Negerij.
Bij mij laste bezoek aldaar had ik het genoegen om ook aldaar ene niewe kerk in te weiden
waar van het muurwerk geheel tot aan het dak met klipstenen was opgemetzelt, van ruijm
85 voet lengte bij 45 brete.
De bevolking dezer Negerij is geduerende mijn verblijf te Amboina zeer toegenomen, ook
is het opperhooft zeer behulpzaam in de bevordering van het schoolonderweis, en voor
de instant houwding van den Christen Godsdienst.
Onze overvaart van dit Eiland na Saparua was ditmaal met een ruijme bakstag wind, en
geen extra hoge zee gelijk tusschen deze beide Eilanden veelal kan plaats hebben voral
wanneer de stromen in den wind oplopen.
Bij onze aankomst in de beide Negerijjen Ouw en Ulat die maar cirka ¼ uer gaens van
elkander liggen zo wierden deze bei Gemeente op de eerstgemelde plaats bedient, te meer
daar op de laast gemelde de kerk die in 1817 verwoest is nog niet herbouwt is.407 Deze
beide bevatten in zig 469 Ledematen 309 Schoolkinderen met een aantal van 1133 ziele.
De beide onderweizers van deze Gemeenten, Mezak Manusama, en Jacob Siwalette, zijn
mede zeer naarstig in hunne betrekking, hoewel de eerst gemelde weinig bekwaamheit
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Zie voetnoot 100.
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bezet evenwel hadden de Schoolkinderen van beider plaatzen goede voorderingen
gemaakt, ook hadden de niewe Ledemaaten 27 in aantal zig vrij wel bevlijtigt in de
oeffening der H: waarheden, in zoverre de kennis daar van vereist word in diegenen welke
zig tot het H: Avondmaal willen begeven – en bij sommige van hun kon men ook bespeuren, dat de kracht van de zelve indruk maakte op hunne harten.
Men vind ook veel beschaving gepaart met industrie in deze beide Parochien, hier vind
men de Pottebakkers die genoegzaam alle overige Eilanden voorzien van deze produkte,
het welk evenwel meestal door de vrouwen bewerkt word. Ook wordt hier veel sterke
drank gestookt, die den naam van koolwater draagt en uit de palmwijn getrokken word,408
en van alle andere plaatzen aldaar word opgekogt, dezen arbeid word evenwel meest door
het manvolk verrigt.
Wij vertoefden alhier voor cirka drie daagen met zeer veel genoegen, en hadden reden
om ons over velen te verbleiden.
Van daar vertrokken wij weder op den 23 November na de Negerij Sirrijsorrij alwaar ons
de Regent van die plaats met zeer veel toegenegenheit in zijne woning verzogt in te keren.
Deze brave Regent is mede zeer bevorderlijk in het voortzetten van het schoolonderweis,
en ook zo in de instanthouwding van goede orde en zede onder zijn volk, waar door ook
de beschaving onder zijn gebied onderscheide is van die der andere Negerijjen, het welk
ook een gevolg behoort te zijn van den Christen godsdienst, zijn Vader Kesaulij was een
Ouwderling onzer Gemeenten onder de Residentie Saparoea, onder wiens opzigt ook de
kerk in deze Negerij gebouwt is, en wel in dier voegen als er nergens buijten deze in onzen
omtrek gevonden word, alwaar ookwww.cgfdejong.nl
de ledemaaten van de overige gemeente in deszelfs
Parochie tezamen kwamen om het H: Avondmaal te genieten.
De onderweizer dezer Gemeente is nog pas onlangs in dien post aangestelt, en nog zeer
jong in jaaren, van wien wij echter vertrouwen moogen dat hij een man is die den Here
vreest met zijn gehele Huis, en zig daarbij toelegt op de kennis en beoeffening der H:
waarheden.
De Ledematen dezer Gemeente zijn ongeveer 200 in aantal, waarbij voor ons vertrek van
daar nog 12 niewe Ledematen zijn toegevoegt.
Het Schoolonderweis word gegeven aan 141 kinderen ter dezer plaats, waar onder enige
geduerende het afgelopen jaar goede voorderingen gemaakt hadden; het gehele aantal der
Gemeente alhier bestaat tans uit 661 zielen.
Geduerende ons verblijf van 3 dagen lang, hadden wij veel genoegen op deze plaats, ook
nog 16409 Ledematen werden door het afleggen van belijdenis des geloofs tot deze
gemeente toegevoegt.
Van daar bezogten wij de Negerijjen Tuhaha, Ihamahu, Noloth en Itawaka, dewelke in
ene regte strekking ten N:O: van voorgemelde plaats slechts ½ en sommige maar ¼ uer
gans van elkander verweidert zijn, en hoewel elk derzelver hunne eige kerken hebben,
evenwel op twe plaatschen zeer wel gecombeneert kunnen worden, met opzigt tot de
bediening der H: Bondzegelen.
Deze opgenoemde Negerijjen bevatten met elkander 527 Ledematen, 333 Schoolkinderen
en 1973 Christenen groot en klein, onder welker aantal slechts 3 inlandsche onderweizers
werkzaam zijn, onder dit aantal Comunikanten waaren wij verplicht enige van wegen
wangedrag zig voor ditmaal van de Tafel des Here te onthouwden, en daar in tegen
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wederom enige aan te nemen die zig door het nalaaten van hunne voorgaande ergerlijke
levensweise na de weize hunner blinde voorvaderen, konden toegelaten worden.
De bewoners vooral van dit Eiland Honimoa – anders Saparoea genaamt410 – zijn veelal
gewoon bij het voltrekken van een christelijk huwelijk grote onkosten te maaken door het
aanleggen van grote maaltijde op hunne weize & &, en indien dan imand onvermogend
is, om hier in andere te evenaren, dan is veelal het gevolg, dat sommige in hoererij en
overspel bleiven voortleven, andere ook wel in dronkenschap daar vooral op dit Eiland,
vele hun eigen sterken drank stoken, die met zeer eenvouwdig gereetschap van aardenwerk
uit de zogenaamde Palmwein getrokken word.
Omtrent 30 kinderen van beider kunne uit deze vier Parochien zijn overgebracht van het
Schoolonderweis onder de Avondmaals kandidaten, dat is met betrekking tot zulke
kinderen die den ouwderdom van 14 of 15 jaaren berijkt hebben, deze zijn dan onder de
verplichting gebracht, om zig nog geduerende een jaar twe of 3 maal in de week aan het
Huis van den onderweizer der Gemeente te vervoegen, om aldaar afzonderlijk in de H:
waarheden opgeleid te worden, in welken teid zij dan ook nog bevreid zijn om enig
Negerij werk te verrichten.
Maar onder deze afdeling vind men zomtijds ook enig die zig volstrekt niet bevleitigen,
om de nodige ervarenheid in de H: Bijbel waarheden te verkreigen, die tot het doen van
bleidenis des geloofs gevordert worden, waardoor wij ons zomteids dan ook zeer teleurgestelt vinden in de verwachting die wij van de zodanige hebben, evenwel zo waren er ook
ditmaal enige ouwden van dagen, zelfs hoog bejaarde die zig nog bevlijtigt hadden om
deelgenoten te worden aan het H:www.cgfdejong.nl
Avondmaal, waar na hun verlangen uit het regte
beginzel scheen voort te komen, en daardoor vele die nog in het best hunner levensdagen
verkeren en veelal met minder belang bezield zijn tot beschaming dienen.
Een der Regente of opperhoofden der Negerij Ihamahu is slechts medewerkende met den
Onderweizer dezer Negerij Leonard Tanasalej genaamd die medewerkt tot opbouwing
en stigting in zijne Gemeente, als mede ter bevoordering van het Schoolonderweis.
Die van Noloth en Itawaka daarintegen waren door een geheel andere geest bezield, en
dulden dat er op den Zondag openbare vreugde bedreiven en ligtzinnige gekkernijjen
plaats vinden, niet zo zeer van hun eigen volk, maar van de zodanige die van elders
inkomen, waarom ik verplicht was, om hun beide wel ernstig te onderhouwden. Dit gebrek
van den Rusdag niet te vieren gelijk het den Christenen betaamt, heeft ook nog wel plaats
onder sommige alhier te Amboina, alwaar door kopen en verkopen en door meer andere
ligtzinnige bedreiven, den Christen Sabbad411 zomtijds zeer ondheiligt word.
Na onzen arbeid rustig in deze Parochien verricht te hebben, staken wij over na de
zuijdelijkste landtong van dit Eiland om de beide Negerijjen Boij en Papero te bezoeken.
Deze beide Negerijjen worden bedient door de onderweizers Adrian Risakotta en Matheus
Anakotta, en bevatten in zig 274 Ledematen, 189 Schoolkinderen, en 838 Christen zielen.
De Regent der eerst gemelde Negerij, is de ouwderling van het Eiland Saparoea, en bezit
schone gaven, waar door hij in staat is, om bij voorkomende gelegenhede een redevoering
voor zijn volk te houwden die hem veel achting toedraagen, hij heeft daarbij een zeer
deftig voorkomen, zijnde reets een grijsaart van nog maar middelbare ouderdom.
Zijne aanspraaken aan jonge en ook bejaarde lieden bij het doen van bleidenis des geloofs
zijn somtijds zeer gevoelig en ook niet minder doelmatig, ik rijsde dus voor omtrent een
maand met hem met zeer veel genoegen vergezeld met den Regent van de Negerij
410
411

Zie voetnoot 133.
Zondag.

Document 53

215

Nalahija, zijnde mede in de zelfde betrekking mede een zeer vroom en godzalig man,
hoewel niet zo vrijmoedig en welsprekend als de eerst gemelde, deze beide brave Regenten rijsde met mij voort tot aan de beide Negerijen Poorto en Haria, zijnde deze de uiterste
Negerijjen ten weste, op de westkust van het Eiland Saparua.
De onderweizers der beide Negerijjen al waar wij tans verblijf namen, waren getrouw op
hunne posten. Vooral de Schoolkinderen der eerst gemelde Negerij hadden seder het laast
verloopen jaar goed voorderingen gemaakt, in lezen, schreiven, zingen en het aanleren
hunner vraagen.412
Zo ook in de laast gemeld Negerij Paparo, haden wij mede veel reden van voldaan te zijn,
hoewel dezelve zig nog maar sedert 1818, dat is na den opstant in 1817,413 zig aldaar
gevestigt heeft. De N: Ledemaaten die bij deze gelegenheit alhier der Gemeente zijn
toegevoegt, waren 18 in aantal.
Vandaar begaven wij ons na de hooft Negerij onder het kasteel op het Fort Saparua414
gelegen, met de Negerij Tiouw, al waar de opper onderweizer H: Risakotta zig bevind,
die dan ook het toezigt heeft over alle de verdere onderweizers die zig onder het resort
dezer Resiedentie bevinden, onder wins opzigt ook deze beide Parochijen gestelt zijn, zo
ten aanzien van het school opzigt, als ook in de uitoeffening van den Christen Godsdienst.
Ook zijn alle de overige onderweizers in dezen omtrek gehouwden om zig op elken eersten
woensdag des Maands, zig te vervoegen ten zijnen Huize te begeven om hunne Maandelijksche bezoldiging te ontfangen, als ook om van het een of ander dat in hunne gemeenten
voorvalt kennis te geven, waar van deze dan ook gehouwden is, om daar van aan het hogen
www.cgfdejong.nl
school-bestuur alhier kennis te geven.
De kerk op deze hooftplaats die nu seder 1817 nog niet herstelt was, vonden wij dat nu
met allen ernst ondernomen was om weder te herbouwen, waartoe een grote kalk-oven
nabij den bouwgrond nu reets in zoverre gereet was, om ondstooken te worden, waartoe
nu de beide Regenten berijds bezig waaren om de verdere bouwstoffen die daartoe vereist
worden in gereetheit te brengen.415
Deze plaats is evenwel niet zeer bevolkt, wat aangaat het gene dat deze beide kampongs
of gehugte behoort, als bestaande slechts in 45 Ledemaaten 48 Schoolkinderen en 294
zielen.
De beide Negerijjen Porto en Harija zijn daarintegen weer vrij groter, en leggen maar
ruijm een uer gaans van hier verweidert, deze bevatten in zig niet minder dan 430 Ledemaaten, ruijm 200 Schoolkinderen en 1248 Christen zielen; deze waren reets enige
maande vroeger bezig met het bouwen hunner kerk, maar door ene werving van Natjonale
troepen, die aldaar plaats vond,416 waar door vele die daaraan werkzaam waaren zig lieten
engageren, dat scheen dan ook de rede waarom dit werk voor enige maanden geen voortgang gehad heeft.
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De beide opperhoofden dezer zo volkrijke Negerijjen zijn na den opstant in 1817, die ook
aldaar deszelfs aanvang nam, in een zeer treurigen staat van werkeloosheit vervallen in
zonderheit wat aangaat de beoeffening hunner godsdienst plichten, warom zommige
hunner Ledemaaten, reets verscheiden jaaren, de bediening des H: Avondmaals in andere
Negerijjen hebben moeten waarnemen, door gebrek aan een daartoe geschikte plaats in
hunne eigen Negerij.
Het is ruijm vier jaar geleden na dat zij enige materialen hebben aangebracht tot het
opbouwen hunner kerk, maar daar is het dan ook voor enige jaaren bij gebleven, waarom
wij dan ook dit maal het volk met de beide Regenten zeer ernstig vermaanden, om zo
spoedig mogelijk voor het opbouwen hunner Kerk te zorgen, en onzen zo heerlijken
Godsdienst niet langer blood te stellen aan de versmaading der Heidenen en mahomedanen
zo dikwils als zij deze plaatzen doorrijzen, ik doopte daar ook nog hunne kinderen ruijm
60 in aantal, en daarna onderzogten wij de Schoolkinderen, die maar zeer weinig voorderinge gemaakt hadden geduerende het laast verlopen jaar. Zo verlieten wij met zeer veel
smart deze beide Negerijjen daar weleer veel meer lust en opgewektheit in het beoeffenen
van den Christen Godsdienst plaats had dan nu.
De verflawing in deze opzigten die wij aldaar aantroffen is ook veelal toe te schreiven aan
den onderweizer Andris Huka, die het wel niet aan de nodige bekwaamheit in dien post
ondbreekt, maar door hoge jaare en verval van krachten bijna niet meer instaat is om
deszelfs bediening in zulk een volkrijke plaats waar te nemen gelijk het behoort, evenwel
hoopen wij, dat er zig eerlang een middel zal opdoen, om de zodanige die, door ouderdom
www.cgfdejong.nl
of zwakheit niet meer in staat zijn van
langer te kunnen dienen, hun onderhouwt te kunnen
geven, en zulke plaatzen met bekwame voorwerpen te voorzien.
In de Negerijjen Hulaliuw en Cariuw, bestaande uit 246 Ledemaaten 153 Schoolkinderen,
en 614 Christen zielen, de beide onderweizers Joseph Manupasa en Jacob Wattimena, zijn
beide zeer naarstig in het waarnemen hunner bediening, in zonderheid die van de eerst
gemelde plaats, die ook het meest bevolkt is, en alwaar het door de genade des Here ook
niet ondbreekt aan begeerte na Christelijk onderweis, zo wel onder bejaarde, als ook onder
het aankomend geslacht. De kennis die tog den Mensch verkrijgt door een gestaadige
oeffening in de H: waarheden des Bijbels, is ontegenzeglijk het ware middel, om het
gestelijk leven in de Harten van dode zondaars op te wekken.
Wij vonden tot onze bleidschap het volk van de Negerij Hulaliuw ook eiverig bezig aan
het opbouwen ener Niewe Kerk, waar van het muerwerk reets tot aan het dak was opgetrokken. Met veel genoegen bedienden wij ook de beide gemeenten te dezer plaats met
de H: Bondzegelen, met bij voeging van 14 N: Ledemaaten.
De Kerk die men hier bezig is te voltoojen zal ik bij leven en welzijn, welligt het volgende
jaar bij mijne aankomst alhier, tot een Godsdienstig gebruijk kunnen inweiden.
Bij ons vertrek van daar bezogten wij nog in het voorbijgaan de beide Negerijjen Aboro
en Wazu, maar konden niet lange aldaar vertoeven, zijnde reets in het begin van December, wanneer de N:N:W: winden reets sterk beginnen door te breken, die ons dan ook den
overtogt van dit Eiland na Ambon zeer moejelijk en gevarelijk maakt.
Deze beide Negerijjen met die van Oma welke mede aan den zuidoever van dit Eiland
ligt bevatten nog in zig 434 Ledemaaten, 294 Schoolkinderen, 1190 zielen, wij hebben
ook reden om voldaan te zijn over de onderweizers dezer Negerijjen di van Aboro alleen
uitgezondert Abraham Ferdinandus die reets hoog bejaard zijnde, maar weinig lust en
vermoogen heeft tot het Schoolonderweis en den kerkdienst, zoals die beide behoren
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waargenomen te worden, niettegenstaande er tog door des Heren goedheit nog veel lust
tot die beide onder de inwonders dezer plaats gevonden word.
Op het volk van deze Negerij gevoel ik nog steets een sterke betrekking, daar zij niet vele
jaren geleden, uit eige beweging en overtuiging des harten de afgooden hunner voorvaderen verworpen hebben, waar van ik desteids kort na mijn vertrek van daar met zo veel
genoegen als ook dankzegging tot hem die machtig is de werken des Duijvels te verbreken,
de bleide teiding melde, ook alhier vonden wij nog enige Ledemaaten, die zig hadden
voorbereid om beleidenis van hun geloof af te leggen, die dan ook nog tot deze Gemeente
werden toegevoegt.
Op den 15de December moesten wij reets het Eiland Haruko verlaten daar de Noorde
winden reets hevig doorbraken, en de overtocht dan zeer moejelijk is, daar men slechts
N:N:W: kan aanleggen, om het Eiland Amboina weder te bereiken, het welk ons dan ook
nog zeer wel gelukte, om dan ook nog voor het Kersfeest de nieuwe Ledemaaten ook
alhier te kunnen aannemen, waartoe wij dan ook nog vroeg genoeg aankwamen en vonden
dan ook tot onze bleidschap omtrent 80 personen van beider kunne, waaronder ook enige
ouwde van dagen, die zig reets een geruijmen teid voorbereid hadden, om mede deelgenooten van het H: Avondmaal te worden, tot welker opname dan ook den 21 dezer maand
bepaalt was in het lokaal van onze N: kerk, bij welke gelegenheit veel aandoening des
Herten blijkbaar was, welke H: Plechtigheit met dankzegging tot hem die Zijne Gemeente
vergadert, uit alle geslagten, talen, Natien en volken der Aarden, en met Psalm gezang
als ook met een liefdemaal na de weize der voorbeeldige en navolgingwaardige Evangelische Broeder Gemeente beslootenwww.cgfdejong.nl
werd.417 En op dinsdag den 26ste daaraan volgende,
werd het H: Avondmaal bedient aan ver boven duizend Comunikanten.
Geduerende de Maand Januarij hadden wij buitengewoon veel aanvraag na Malijtsche
Bijbels N: Testamenten, en Psalmboeken, van welk laast genoemde artiekel wij reets in
de Maand Julij niets meer overhadden, dan alleen 50 Exemplaren, die wij voor onzen
brave Broeder Lebruyn (die om 200 Exp: verzogt hat) bewaart hadden, ook hebben wij
tot hier aan toe dat is op het einde van April 1827, geen enkel Exemplaar malijtsche
Psalmboeken meer ontfangen, en ofschoon de zelve ook te Batavia mogten zijn aangebracht het welk ik geenzins betweifel, maar daar de Z:O: winden tans sterk doorkomen,
zo hebben wij zeer weinig hoop om daar van voor Sept: of Oct: 1828 its te zullen ontfangen.
Van Bijbels en N: Testamenten wären wij tot dusverre nog voorzien, en hebben dus daar
van nog in genoegzame ruijmte kunnen mededelen, evenwel vonden wij ons bij de laste
aanvraag van het medewerkend Bijbel genootschap alhier aan dat van Batavia zeer teleurgestelt, want in plaats van 500 Bijbels en 200 N: Testamenten met de Rom: Letter te zende
zo heeft men ons omtrent 1000 Exemplare eerste en twede gedeelte van het oude testament
met Arabis Carakter toegezonden, en bijna ook een gelijk aantal N: Testamenten met het
zelfde Carakte waar van wij nog rijkelijk voorzien waren.
Voor omtrent een Jaar geleden, werd ook het N: Testament onder de Slamsche of Muhamedaansche opperhoofden en enige andere die lezen konde volgaarne en dankbaar
aangenomen, maar nu seder een geruijmen teid, hebben wij daar van weinig aanvraag
gehad, welligt hebben hunne zogenaamde Hedjaas418 en zijts,419 (dat zijn onderweizers
en priesters in onze taal) dat Boek namelijk het N: Testament onder het volk zeer verdagt
417
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weten te maaken, evenwel hebben wij veel hoop, dat de beide gedeeltens van het Oude
Testement, beter opgang onder hun maken zal, vooral te Ternaten en in deszelfs omtrekt
alwaar dezen zo ongelukkigen Godsdienst (indien hij dien naam draagen mag) het meest
in zwang gaat, die ons zulk een sterken hinderpaal is in de uijdbreiding van Christus Reijk
onder de volken der Aarde die daar mede bezmet zijn.
Inden loop dezer Maand Januarij ontfingen wij ook bericht van onzen Br: Jungmichel te
Ternaten, die aldaar nog met veel getrouwheit en ook niet zonder vrucht werkzaam is,
evenwel was de zwakheit zijner borst, geduerende zijn laaste schreiven aan ons meer toe
dan afgenoomen, waarom hij zig voral in den predik-dienst wagten moet, om zijnen eiver
in dat gedeelte zijner bediening telkens te bedwingen. Hij is intuschen van een ider zeer
geacht en bemind, van wegen Zijn waardig carakter, het welk ik veel maal met bleidschap
vernomen heb van sommige persoone die van daar na herwaarts vertrokken zijn, en wij
hopen dat de tans plaats hebbende veranderingen, geen invloed op zijn verblijf aldaar
hebben zullen, gelijk zulks het geval was met Buttenaar te Makasser.
Br. Finn te Banda was volgens Zijn laste schreiven van daar nog vrij welvaarende met
zijne Egdgenoot en Huisgezin, en hoewel hij tot hier aan toe niet veel bijval in zijne
gemeente gevonden heeft, en de opkomst in den openbaren Godsdienst zomtijds zeer
gering is, zo is hij des niettegenstaande met vleid werkzaam, om ook de beigelegen kleine
gemeenten in zijnen omtrek waar te nemen, en de zelve van de benodigde boeken in de
Mls: taal te voorzien, ook is hij altijd bereid om onze onderweizers of inlandsche medehelpers, die na de Eilande in de Bandasche Zee bestemt zijn, of van derwaarts terugkomen,
behulpzaam te zijn, zoo ook voor www.cgfdejong.nl
Br: Bär te Makisser indien er enige gelegenheit van
Banda is om aan hem te schreiven of its toe te zenden dat hem ondbreken mogt waar bij
wij veel belang hebben, evenwel vallen zulke gelegenheden vandaar meer zeer zelden
voor.
Van Br: Bär ontfingen wij onlangs ook een ampel relaas van zijn verbleif te Makisser en
werkzaamheit aldaar, en de goede uitzigten die hij heeft om met de hulp zijnes Here, het
zijne te mogen bij draagen ter uitbreiding van Christus Reijk onder deze afgelegen volken
der Aarde.420 Ook heeft hij reets tot dat gewenst einde, een kleine uitstap gedaan op de
nabij gelegen Eilanden, hetwelk echter met te veel gevaar vergezelt is, om zulks meer male
te beproeven, door gebrek aan bekwaame vaartuigen, warin men veilig kan overkomen.
Wij hebben in het begin van Nov: 1826, een schoener van meer cirka 50 ton grote na hem
en Br: Lebruijn te Koepan afgezonden, belaaden met die noodwendigheden, waaraan wij
begrepen dat hij gebrek kon hebben, maar hebben – helaas – tot hiertoe niets van dat
vaartuig vernomen, waar bij ook enige brieven en paketten, die wij van teid tot teid voor
deze beide ons zo waardige Broeders ontfangen hadden gevoegt. Wij leven evenwel als
nog in hoop, dat dit vaartuig niet geheel en al verloren is, maar zig welligt op de een of
andere plaats langer zal hebben moeten ophouwden dan wij dachten.421
Van Br: Lebruijn ontfingen wij ook onlangs een zeer ampel berigt, aangaande den
voorspoed die God hem geeft op zijne zo getrouwe als onvermoeide poging, ter bevordering en uidbrijding van ’s Heilans Rijk in zijnen omtrek, ongetwijfelt heeft hij reets een
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ampel raport aan u toegezonden,422 waarover wij ons zeer verbleiden, garene wilde wij
hem meer hulp toebrengen, dan tot hier aan toe kon plaats hebben, zo wel door gebrek
aan een bekwaam vaartuig, als aan een genoegzamen voraad van Psalmboeken waar aan
hij zeer veel gebrek heeft, en ijndelijk met zulk een aantal inlansche medehelpers, als er
in zulk een grooten oogst als er (door Gods zegen) bij hem plaats heeft, toe te zenden,
waar in wij volgarene en met blijdschap willen dienstbaar zijn.
Broeder Hellendoren schrijft ons van zijn behouwde aankomst te Menado, alwaar wij
onlangs tot onze smart de beide Zendelingen L: Lammers en Jacob Muller door den dood
verloren hebben.423
Zijn kort maar zeer belangrijk schreiven was mij regt aangenaam, daar hij reets bij zijne
aankomst aldaar en korte doortocht, op zijne landrijze van Kema na Menado, onder de
Alvoersche operhoofden, begeerte na Christelijk onderwijs mogt ondekken, gelijk ik bij
het doorrijze van de Menahaze en ook onder het verder resort van Menado ondervonden
heb, en waarvan ik ook de beide broederen Lammers en Muller bij hun vertrek van
Amboina verzekering gaf, ter aanmoediging in hunne voorgestelde loopbaan. Wij ondbreken aldaar slechts een genoegzaam aantal bruijkbare medehelpers, zonder welke, een a
twe broeders Zendelingen op zulke plaatzen maar weinig kunnen uitrichten, waarvan wij
reets veel ervaring hebben, warom ook Br: Hellendoren verzogt heeft, om hem hoe eer
hoe beter, twe welgeoeffende Ambonsche onderweizers toe te zenden, waaraan wij ook
zodra mogelijk hopen te voldoen. Het is echter moeijelijk, om bestendig van zulk een
aantal welgeoeffende jonge liede voorzien te zijn, als er ter aanvulling der vakante
www.cgfdejong.nl
plaatschen en op nieuwe Gemeenten
gevordert word, en ons gehele Institut bestont op het
einde des verleden jaars slechts uit tien personen, vele die wel bekwaamheit bezitten om
verder opgeleid te worden, vrezen echter om zig te laten angeven uit vreze van dit Eiland
te zullen moeten verlaaten en na ver afgelegen Eilanden gezonden te worden, hetwelk zij
evenwel moeten ondertekenen voor en alleer zij tot het nader onderweis worden toegelaten.
De Zendeling Broederen Finn, Bär, Lebruijn, Jungmichel, en Hellendoren, die in onzen
omtrek werkzaam zijn, hebben mij dringend verzogt, om een genoegzaam aantal Malijtsche Psalmboeken die zij aan geheel onvermogende gratis kunnen uitgeven, en om aan
zulk een billijk verzoek te voldoen, zal het Hoofd-bestuur waar aan dit mijn algemeen
verslag gericht is, wel de goedheit willen hebben, om dit verzoek in Consederatie te willen
nemen, en tot dat einde bij uw of door mij, twe a drie duizend Exemplaren daar van voor
gemelde Broeders en ook voor ons alhier disponibel te stellen, om aan dit verlangen te
kunnen voldoen, van welke ontfang een ider na rato zijner behoeften, ik u de beweize van
den ontfang dezer boeken, door gemelde Broederen getekend zal toezonden.
Onze fonds424 alhier is daartoe te zwak en reikt niet verder dan ter nawernood, de van hier
vertrekkende Inlandsche onderweizers nabehore te klede en verder uit te rusten, en die
geheel voor onze rekening werkzaam zijn met ƒ 72 des jaars, dat is maar zes gulden ’s
maands te bezoldigen, en zo ook is het gelegen met onze Br: Lebruijn op Timor die mij
om 4 a 500 Exemplaren verzogt heeft.
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Zie dossier-Le Bruijn, 1824-1828, ARvdZ 64/4/5.
Zie voetnoot 102.
Het Hulpzendelinggenootschap, voetnoot 188.
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Met opzigt tot een zeeramp die ons onlangs trof, heb ik reets aan onzen waardigen mede
bestuerder de Heer Ledeboer425 kennis gegeven, namelijk het verlies van een kist met
boeken, onze Drukpers, met nog een Paket, al het welk door Cap: Crosier te Batavia in
de schoener de Latona was ingenomen en door zijn volk is omgebracht, en gemelde
vaartuig vervolgens geheel is afgeloopen, waar van Gouvernementswege alhier de officiele
teiding ontfangen is.426
In het begin der Maand Februarij 1827 deed ik met onze inlansche ouderling Johannes
Frans Defretes genaamt, zijnde het opperhoof der Negerij Ema een bezoekrijs op het
zuijdelijk gebergte van dit Eiland, die nog met de overige Negerijjen in deszelfs nabijheit
in zig bevatten 444 Ledematen, 308 Schoolkinderen en 1336 zielen. Op dit gebergte vind
men geen Heidenen nog mahomedanen, omtrent 50 niewe Ledematen hebben het bovengemelde aantal door het doen van beleidenis tot op 358427 gebracht.
Op dit gebergte vertoefden wij veertien daagen met zeer veel genoegen, hoewel den weg
daar heen zeer moejelijk en niet minder gevaarlijk is. Van de Negerij Ema gingen wij af
na de Zuijdelijke Strant Negerijjen alwaar wij ook nog zes Gemeenten te bedienen hadden
die met elkander berekend worden op 611 Ledematen, 503 Schoolkinderen en tezamen
1899 zielen.428
In de Negerij Hoetoemurij hadden wij een zeer aangenaam verblijf van drie daagen, in
het Huis van het opperhooft aldaar genaamt Jan Tehupeorij, die een zeer vroom man is,
wel ervaren zijnde in de H: waarheden des Bijbels is reets een grijsaart van tuschen
seventig en tagtig jaar, die ook in vroeger teide veel met mij rond gerijst heeft als ouderwww.cgfdejong.nl
ling van dit Eiland zijn gemeente alleen
bestaat uit 210 Ledemaaten, die bij onze aankomst
nog met enige persone uit de Candidaten vermeerdert zijn, daar in tegen werden ook
wederom twalef personen die den ouwderdom van 14, 15 jaaren berijkt hadden, tot het
aantal der overige Candidaten die nog niet zijn aangenomen toegevoegt.
Wij hadden boven dat ook nog het genoegen om twe bejaarde personen de ene uit de
Heidenen en de andere uit de Mahomedanen, op hun geloof beleidenis in Jesus onzen
gezegenden verlosser door den H: Doop in onze gemeenschap op te nemen, zijnde de ene
een vrouspersoon uit Negerij Tawirij en de andere een van ons bootsvolk die met ons
rijsde en tot onze Huisinborelinge behoort, deze laaste zijnde een jongeling van cirka 18
a 20 jaren was door zijne Moeder een geruijmen teid terug gehouden, toen hij reets
volkomen overreed was van de hogere waardij van den Christen Godsdienst boven den
blinde dwaal begrippen der Mahomedanen, het operhooft van deze Negerij was zijn
doopgetuigen,429 en was zeer verbleid over deze zijne stantvastigheit, wetenden dat zijne
ouders hem lang verhindert hadden, om zig te laten dopen, hij gedraagt zig ook na dien
teid bezonder wel, en onthouwt zig van alle gemeenschap, en slegte zeden der Mahomedanen en Heidenen. Bij onze terugkomst waren zijne beide zusters, genaamt Sara en
Elisabeth, die reets lang te voren door den H: Doop in onze Gemeente waren ingeleift niet
425
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B. Ledeboer; 1764-1848; koopman te Rotterdam; medeoprichter en bestuurslid van het NZG (1797)
en van het Rotterdams Bijbelgenootschap.
Dat was gebeurd op 26 okt. 1826, vgl. J. Kam a. B. Ledeboer, 15/4/1827, ARvdZ 18/24; Enklaar, Joseph
Kam, 77, 119.
Bedoeld zal zijn 494.
De kustdorpen nabij Ema waren (van noordoost naar zuidwest): Hutumuri, Rutong, Leahari, Hukurila,
Kilang, Mahia.
De verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding en vorming van een gedoopt kind berustte
in eerste instantie bij de ouders. Doopgetuigen dienden erop toe te zien dat de ouders hun verplichtingen
nakwamen en moesten, indien deze in gebreke bleven, passende maatregelen nemen.
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weinig verbleid, over den overgang van haren broeder Anthonij die mede deelgenoot
geworden was, van zulk een groot voregt, als het welk de Christenen boven dat der
Mahomedanen genieten.
Na de bediening des H: Avondmaals in deze Parochie volbracht te hebben, vertrokken
wij des nachts met onze Barkas na den N:W: oever van het Eiland Haroeken, en kwamen
den volgenden dag met hoogwater gelukkig in den mond der Revier nabij het fort Nieuw
Zeland430 nabinnen, en dus bevrijd voor de hoge zééen di in deze teid des jaars aldaar op
strant oplopen, hier haden wij nog twee Gemeenten te bedienen, bestaande uit 400
Ledemaaten, 258 Schoolkinderen, en 1185 Zielen. Ook dit aantal Ledemaaten, is door
het doen van beleidenis aanmerkelijk vermeerdert geworden, uit het getal der Candidaaten,
in het Schoolonderweis hadden sommige onzer kinderen aldaar ook goede voorderingen
gemaakt zodat wij onzen arbeid met genoegen konden voortzetten, en de nodige prijsen,
bestaande in kleine boeken ingericht na de vadbaarheid der kinderen, en Schoolprente aan
die gene di nog niet lezen kunnen, met genoegen konden uiddelen.
Op den 10 Maart verlieten wij weder dit Eiland en staken over na de oostkust van Ambon
alwaar ook nog vier Negerijjen op onzen dienst wagtend waren bestaande uit 300 Ledemaaten 277 Schoolkinderen en 1201 ziele. In een dezer Negerijjen genaamt Waaij vonden
wij veel reden tot misnoegen, over de nalatigheit van den Regent in de goede orde die hij
met de ouwdsten van de Gemeente behoort in agt te nemen, met opzigt tot het Schoolonderweis en het onderhouwd van het Schoolhuis, als mede de woning van den onderweizer,
zo ook het kerkgebouw, al het welk wij in een zeer vervallen staat hadden aangetroffen,
www.cgfdejong.nl
ook hadden de Schoolkinderen maar
zeer geringe voorderingen gemaakt gedurende onze
laste visitatie aldaar, waarover wij aan de Regent en ook voral den onderweizer liefderijk
vermaanden om in deze met de oudste der gemeente, een beter voorbeeld aan de inwoners
hunner Negerij te geven, het welk zij dan ook beloofden foortaan te zullen doen.
De zelfde vermaning waren wij verplicht te doen in de Negerij Pas-baguwala, alwaar vele
kinderen in het School Onderweis ondbraken, en den Onderweizer zig zomwijle in
dronkenschap zeer te buiten ging en al het overige mede in een zeer vervallen toestant
scheen geraakt te zijn, waar over wij zeer veel reden vonden om ons te bedroeven, voral
over de onverschilligheit dergene die daar over waken moeten.
In de Negerij Soelie vonden wij daarintegen, ene grote verandering ten goeden, na het
overleide van de ouwde Patij of Regent dezer Negerij, hadden de oudste der Gemeente
zig zeer bevlijtigt om al wat tot den Godsdienst en het Schoolonderweis behoort, in
goeden staat te brengen waardoor dan ook den lust der Gemeente niet weinig was opgewekt om van beide een beter gebruijk te maaken dan wel tot hier aan toe had plaats gehad.
De Onderweizer Josijas Kajado scheen ook met meer vlijd en voorspoet werkzaam te zijn,
dan zijn voorganger, die nog maar onlangs van daar verplaast was, zodat wij veel oorzaak
vonden om ons in deze zeer te verbleiden, in hoope dat deze gunstige verandering onder
Godes zegen verder van goede gevolgen zijn moge.
Nu bleven nog voor ons overig de verdere Negerijjen in onze binne baaij die wij ook op
het einde dezer Maand bezogt hebben bestaande uit 411 Ledemaaten 362 Schoolkinderen,
en 1782 zielen.
Ook dezen lasten tocht hebben wij met zeer veel genoegen volbracht daar wij op vele
plaatzen rede vonden om ons te verbleiden, deels van wegen de goede voorderingen die
onze Schoolkinderen gemaakt hadden in het lezen schreiven & & en wel in zonderheid
430
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van wegen de vele N: Ledemaaten die zig met veel ernst bevlijtigt hadden om deelgenooten des H: Avondmaals te worden, waar onder op sommige plaatzen zig ook reets enige
hoog bejaarde persone bevonden, die zig met berouw over hunne zonde met smart en
schaamte herinnerden aan den zo ver verlopen teid hunnes levens, dit zijn dan ook nog
voor ons aanmoedigende beweizen, dat den Geest des Here nog werkzaam is tot overtuiging, onder de predeking van het woord des kruijzes.
Op het einde des verleden Jaars was het aantal onzer gedoopte uit de Heidenen honderd
en agt personen van beider kunne, zowel Huis inborelingen of lijfeigenen, als ook uit de
Heidenen die zig vrijwillig aanboden.
Het aantal kinderen waar onder ook wel enige bejaarde uit Christen ouders geboren, was
nagenoeg elfhondert zowel alhier te Amboina als op de buijten Eilanden, waar onder
echter niet begrepen is Banda Makisser Timor Ternate of Menado.
Dit bepaalt zig slechts tot onze 78 Dorpen of Negerijjen in en onder het resort van
Amboina.
Het aantal onzer niewe Ledemaaten was op het einde der verleden Maand nagenoeg 600
personen, bestaande uit bejaarde personen als ook uit onze School Candidaten.
De bediening des H: Avondmaals heeft plaats gehad aan nagenoeg 4600 personen waar
van het meerder gedeelte door deszelfs verren afstant slechts maar een maal des jaars
gebruijk kunnen maaken.
In den H: Huewelijkenstaat zijn verbonden 326 paaren, en ijndelijk zo blijft het gehele
totaal der Christen in onzen omtrek op 45 en 50.000 zielen balanseren. Uit dit aantal
www.cgfdejong.nl
worden nagenoeg 4500 kinderen gevonden,
die verplicht zijn om van het Schoolonderweis
gebruijk te maaken, en wier ouwders of diegene welke met de opvoeding derzelve belast
zijn en nalatig bevonden worden om hunne kinderen ter Schoole te zenden, tans door ene
kleine geld boeten voor elken dag verzuijm, daar toe genootzaakt worden, evenwel zo
heeft dit alleen zijne betrekking tot het Natjonale onderweis waar in tot nu toe nog een
aantal van 56 Natjonale Onderweizers werkzaam zijn, welker aantal bij voorkomende
vacature uit ons Ambons institut word gekompleteert. In het institut zelve bevinden zig
tans nog maar een aantal van tien personen, welker aantal wij echter hopen dat spoedig
zal vermeerdert worden, deze worden nu ook in de gronbeginzelen der Rekenkunde
onderwezen, het welk te vooren geen plaats vond, tot dit alles hoopen wij dat des Heren
Zegen niet zal ondbreken, ter instaat houwding en uijdbreiding van Zijn rijk, en het heil
van deze zo ver afgelegen volken der Aarden.431
Op Zondag voormiddag den 2den April,432 kort na het eindige van den Godsdienst, werden
wij zeer onverwagt verast en verbleid met de behouwde aankomst van onze geliefde
Zendeling Broederen Wienkotter met deszelfs Egdgenoot, Br: Dommers, en Luijke, dit
was nu voor het eerste maal dat wij ook een Zendeling Zuster van wegen het hoofd bestuer
uit ons dierbaar Vaderland onder ons mogten zien verscheinen, dit was dan ook voor mijne
waardige Egdgenoot een zeer aangename verassing, wij ontdekten en angevoelden al
aanstons, dat deze lieve vrinde met den echten Zendelingsgeest bezield zijn.
Wij hadden juijst door het vertrek van Br: Hellendoorn van hier na Menado met zijn
Huisgezin overvloedige ruijmte om dit gezelschap in te nemen als ook de overige vijf
Broederen Zendelingen die wij nog verwachten en hoopen dat ook al spoedig volgen
zullen.
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Zie voetnoot 324.
Ten rechte 1 april.

Document 53

223

Wij vinden al mede het ontwerp433 van het hoofdbestuer door hun aan ons vertoond zeer
doelmatig, voral om niet een Broeder alleen maar liever twe of drie op enen post te
plaatzen om dan van daar uit hunnen arbeid onder de Heidenen en op de nabij gelegen
Eilanden en omliggende Dorpen of Negerijjen zig te verdelen, bij weize van bezoekrijzen
te doen.
Wij hebben ook ingevolge hunnen instruktie gezorgt, dat zij zo spoedig mogelijk, hunne
Huishouwding en levensweize kunnen inrigten na den inhoud daar in vervat.
Ook zijn zij reets werkelijk bezig om zig met allen vleid, op het aanleren der landtaal toe
te leggen, waartoe wij zo veel mogelijk volgarene het onze willen toebrengen, om daar
in zo veel mogelijk goede voorderingen te maaken, waartoe het ons aan gene middelen
ondbreekt.
De Eilanden om de Z:O: of de Aroesche Eilanden genaamd zo ook de Zuijdwester
Eilanden in de Bandasche Zee als mede de Zanger Eilanden om de Noord,434 die met
elkander een aantal van niet minder dan 15 Eilanden uit maken, en nog steets rijk halzend
wachten op die zalige Hemelleer van Hem die gekomen is, om op te zoeken en zalig te
maaken dat verloren was, liggen nog alle voor deze bezending open en alwaar zij in geen
de minste aanraking komen, nog met de vorige Broederen zendelingen, nog met enige
Civiele of Militaire Ambtenaren, de bewoonders dezer Eilanden erkennen echter hunne
onderwerping aan het Nederlands Gouvernement en vinden in teide van gevaar bij het
zelve bescherming, deze Eilanden zijn nog 15 in aantal. Zij liggen 8 grade uijtterlijk
zuijderbrete, en onze uijterste om de Noord (dat zijn de Zanger Eilanden) op 5 graaden
N:B:, en indien men nu de kaart www.cgfdejong.nl
van ons wereld deel in een grote, of slechts in een
middelbare schaal voor zig heeft, dan zal men al aanstons kunnen ondekken, dat Timor
Koepan (dat zig zover om de Z:W: van Ambon uitstrekt) onmogelijk het middenpunt van
vereniging zijn kan, evenwel zouw onzen brave, en zo eiverige Broeder Lebruijn, volgarene berijd zijn, om jarelijks ene rijs na herwaarts te doen ter bevoordering van het werk
des Here in deze zo uidgebrijden Archipel, indien wij slechts een vaartuig hadden van
cirka 80 a 100 ton ruijmte, die tans voor een lagen prijs te Surabaija te verkrijgen zijn,
en waarvoor een stuerman met het benodigde zeevolk te Amboina wel te vinden zijn, en
het welk volstrekt vereist word, om de Broeders op afgelegen posten van al het nodige
te kunnen voorzien, ook is het nodige dat het hoofd bestuer een vertrouwman uitzend, die
bij wijze van een agent zijn bestendig verblijf te Amboina heeft, en ervaren is in den
handel, om alle uijtwendige zaaken wel te bestieren, en indien God ons Zijnen zegen en
hulp tot dat alles schenken mogt, dan zouw deze Missie in de grote oost zig binnen
weinige jaren, gelijk die der Broeder Gemeente in Z: Africa,435 zig zelve (zo niet geheel)
echter voor een groot gedeelte kunnen mentineren. De voorlopige uitgave voor een
dergelyk vaartuig word tans begroot op omtrent zes a zeven duizend gulden met een Brits
tuyg, de berekening van zulk een onderneming, is wel zo zeker, dat ik garene met het
hoofdbestuer wil contrakteren, om voor myn aandeel en risiko, als parsiepant, de helft van
hetzelve te aanvaarden, indien zulk een agent waarin het Genootschap vertrouwen stelt,
op zig wilde nemen om ook als superkargo kleine tochten van twe a drie maanden met
433
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Bedoeld is de instructie voor Wieënkotter, Dommers, Luijke en enkele andere voor de Zuidoosteren Zuidwester-Eilanden bestemde zendelingen, G. Heijmering, J. Verhaag, J.C. ter Linden (Terlinden),
J.E. Höveker en F.W. Karbe. Deze staat afgedrukt in EA 1826, 249-268.
Bestaande uit de Kleine Zangers – Tahulandang en Siau, en de Grote Zanger – Sangir (of: Sangihe).
Alle gelegen ten noorden van Celebes.
Zie voetnoot 192.
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hetzelve te doen, terwyl het bestek myner werkzaamheden niet toelaat, om my meer dan
indirekt met de bezorging en het gehele bestuer daarover in te laaten.
Ook hebben wy niemand voor zover my bewust is in ons medewerkend hulp-genootschap,436 die berekend is, om zig daarmede in te laaten, evenwel zo zyn de lede van
hetzelve in allen opzigten bereid het hunne by te draagen, wat ter bevoordering dezer
Missie zal kunnen dienstbaar zyn. De kas van dit kleine Ligchaam is ook veel te zwak,
om meer dan de gewone uitgaaven te doen, bestaande in het uitrusten van inlansche
onderweizers, en in het onderhouwd van sommige die geheel voor onze rekening werkzaam zyn.
Het zal derhalve volstrekt nodig zyn (voral by myn overleide), dat het Genootschap by
het Gouvernement een Crediet opend, met verzoek om zodanige gelden die hier ten
behoeve van deze Missie getrokken worden in Nederlans Treasurie te mogen storten.
Van contante penning, kunnen de Broeders op hunne aanstaande posten evenwel geen
gebruyk maaken, dan alleen in geval dat er zomtyd een of ander handelaar of kustvaarder
deze Eilanden aandoet, en dan nog met een verlies van ten minste 50 Prosent dat zulke
goederen duerder of hoger aangerekend worden dan wy instaat syn om die van hieruyt
aan hun toe te zenden, en de kleine behoeften die men in het dagelijks leven nodig heeft
aan te koopen, en de zodanige Eilanden opleveren, alwaar zy zig metderwoon gevestigt
hebben, kan alleen by wyze van toekering437 plaats hebben.
En yndelyk een andere behoefte die het in werking brengen dezer Missie vergezeld, en
volstrekt vordert, is het maaken van hunne wooninge, voor en alleer zy van hier vertrekwww.cgfdejong.nl
ken, deze woninge noemt men Regel-huizen,
waarvan de leden in elkander passen by wyze
van een Lediekant, of om groter bestek op te geven, by wyze van een waafelkraam, met
uitzonderin van deszelfs meerder ruymte die het in zig bevatten moet, en het plaatzen van
een genoegzaam aantal vengsters, met het gebruyk van zulke Huizen kan men zig ten allen
teide verplaatzen werwaards men wil – Zy kunnen onder ons opzigt op myn eigen Erf
gemaakt en opgezet worden, de kosten daarvan zullen ook niet te hoog loopen, maar
kunnen evenwel nog niet naauwkeurig worden opgegeven.
Men zal het noodzaakelyke hier van gevoelen, indien men zig voorstelt, dat de bewooners
dezer Eilanden meestal, – of in zeer lage hutte wier dak van beide zyde byna aan den
groond raakt – of op enige staeken van 8 a 10 voet in de hoogte hunne zogenaamde
Huizen geplaatst hebben, di veelal de gedaente hebben van een groot Hoenderhok, of van
een Duivenvlugt, waar zy des avonds op entere gelyk het Pluymvee na hunne nesten,
terwyl zy des daags zeer weinig gebruyk van dezelve maaken.
Zoveel heb ik gedacht nodig te zyn voorlopig ter uwer en onzer gouvernor mede te delen,
temeer daar ik in eigen persoon alle deze Eilande bezogt, en daardoor Locale kennis van
dezelve verkregen heb, alsmede van de geaartheit der volken die dezelve bewoonen, en
in hoever men zig veilig onder hun waagen kan en onder verdere aanbeveling van het zo
belangryk werk des Here alhier en in onzen omtrek, zo heb ik de eer met zeer veel
hoogachting te zyn uwen liefhebbende medebroeder.

54. P. Merkus, gouverneur der Molukse Eilanden, aan L.P.J. burggraaf du Bus de
Gisignies, commissaris-generaal over Nederlands-Indië, Batavia, 31 maart 1827, La B;
AMvK 606. Verbaal 14 maart 1828, nr 61.
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Om te voldoen aan het mij door Uwe Excellentie mondeling438 te kennen gegeven verlangen zal bij deze worden gehandeld,
in de eerste plaats, over de onderscheidene punten, vervat in de stukken van het Ministerie
voor Marine en Kolonien, welke mij door Uwe Excellentie zijn medegedeeld bij missive
van den 11en November ll No 21,439
in de tweede plaats, over de wijze van uitvoering der maatregelen, welke in overeenstemming met Z.M.s bedoeling, uit voornoemde stukken blijkbaar, ten aanzien der Moluksche
Eilanden zullen moeten genomen worden.
§ 1. De leiding volgende van den brief door den Minister440 den 13en Mei 1826 geschreven,
komen al dadelijk in aanmerking de bepalingen door Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal in het jaar 1824 tot stand gebragt, met betrekking tot het Justitie wezen en het
binnenlandsch bestuur in de Molukkos.441 Die bepalingen, voor zoo verre de regterlijke
inrigtingen betreft, nagenoeg geheel, en voor zoo verre de administratieve gedeeltelijk
door mij voorgedragen zijnde geweest, strekt het tot mijn innig leedwezen te ondervinden
dat dezelve de goedkeuring van Z:M: niet hebben mogen wegdragen.442
438
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Merkus verbleef in 1827 enige tijd te Batavia. Hij keerde op 24 okt. 1827 te Ambon terug.
Een afschrift bevindt zich in ditzelfde verbaal. Zie ook de beide volgende noten.
Mr T.C. Elout; 1767-1841; 30 maart 1824 - 1 okt. 1829 minister van Marine en Koloniën.
AMvK 606, Vb 14 maart 1828, nr 61. Deze brief bevatte behalve de wensen der regering ten aanzien
van bestuurlijke zaken (zie volgende noot) ook voorschriften voor handelsaangelegenheden voor de
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Moluksche eilanden. Die voorschriften
hielden in dat 1. het bestaande monopolie in de specerijen volledig
gehandhaafd diende te worden; 2. de handel en vaart van vreemde schepen diende te worden tegengegaan;
3. bevorderd moest worden dat op die eilanden der Molukken waar het monopoliestelsel niet bestond,
dat zou worden in gevoerd “om den handel en het fabriekwezen van Nederland op de best mogelijke
wijze te bevorderen.” GG Van der Capellen had juist de afschaffing of op zijn minst een krachtige
versoepeling van het monopoliestelsel in de Molukken bepleit en het toelaten van vreemde schepen
in de havens in de Grote Oost, ter bevordering van handel en welzijn van de bevolking. Vgl. voetnoot
352. Vgl. “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”, 299-301;
prov. dir. van ’s Lands Middelen en Domeinen, J. Kruseman, “Nota voor de Generale Directie van
Finantien”, 16/5/1827, nr 555a, AMvK 606, Vb 14 maart 1828, nr 61.
Met die “bepalingen” is bedoeld de in 1824 tot stand gebrachte verordeningen op het Justitiewezen
en het Binnenlands Bestuur, waaronder het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien
op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824). De regering was bang “dat het Europeesch bestuur
zich daarbij, zonder noodzakelijkheid, te veel met de huishoudelijke inrigtingen van den inlander zoude
inlaten”, onder meer omdat dat alleen maar geld zou kosten en niets zou opleveren. Na aanvankelijk
bezwaar evenwel ging de regering met de voorgestelde regelingen akkoord, waarbij de in dit stuk door
Merkus naar voren gebrachte argumenten de doorslag gaven. Behoudens een aantal aanbevelingen
voor bezuinigingen en vereenvoudigingen van het bestuur, is voor de positie van de kerk in de Molukse
samenleving tot aan de Japanse tijd van doorslaggevend belang geweest het in deze jaren omarmde
beginsel “dat in de Moluksche Eilanden, meer dan elders, eene dadelijke bemoeijenis van het Gouvernement
met de Inlandsche huishouding noodzakelijk is, en dat zonder die bemoeijenis het Inlandsch bestuur
zonder klem zou zijn, en regeeringsloosheid, onderlinge oorlogen, en de daaruit voortvloeijende armoede
en ellende er aldra eene staat van zaken zouden doen geboren worden, die evenmin met 's Lands financieel
belang als met de zedelijke verpligtingen van een Europesch bestuur zou zijn overeen te brengen. Al
hetgeen daaromtrent door den Gouverneur der Moluksche Eilanden wordt aangevoerd is der Regering
voorgekomen zeer gegrond te zijn”. LtGGvNI, H.M. de Kock, a. comm.-gen. over Ned.-Indië, L.P.J.
burggraaf du Bus de Gisignies, 27/7/1827, nr 1211, AMvK 606, Vb 14 maart 1828, nr 61; vgl. Comm.-Gen.
over Ned.-Indië, L.P.J. burggraaf du Bus de Gisignies, a. MvMK, T.C. Elout, 10/9/1827, La H, AMvK
606, Vb 14 maart 1828, nr 61; Secr. van Staat a. MvMK, 18/3/1828, nr 19, AMvK 606, Vb 14 maart
1828, nr 61. Over de achtergrond van deze kwestie, de deplorabele toestand van de financiën van Ned.-Indië
en de rol van GG Van der Capellen en minister Elout hierin, zie: Van der Kemp, “Mr. T.C. Elout als
Minister van Koloniën, in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal
baron Van der Capellen. Blijkens onuitgegeven stukken”.
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Ofschoon niet geroepen om de maatregelen door Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal in der tijd daargesteld, te verdedigen, zal het mij, al ware het alleen om het deel
hetwelk ik daarin door het geven van aanleiding tot dezelve heb gehad, zoo ik hoop
geoorloofd te zijn, aan te voeren al hetgeen kan dienen om die maatregelen in een gunstiger daglicht te doen voorkomen, dan waarin zij in het Moederland schijnen te worden
beschouwd.
Wat aangaat het politiek bestuur moet ik aanmerken, dat in het algemeen bij de besluiten
door Zijne Excellentie den Minister aangehaald, geene aanmerkelijke veranderingen zijn
ingevoerd in hetgeen door Kommissarissen Generaal in het jaar 1816 en 1817 is verordend. Te Amboina moest weliswaar een Resident en een assistent Resident, boven het
bestaande personeel worden geplaatst, doch daartegen de post van Hoofd administrateur,
die thans den Gouverneur opvolgt, vervallen. Te Banda is de post van Hoofd Administrateur, welke sedert het jaar 1822 was onvervuld gebleven, hersteld, en is denzelven een
Pakhuismeester in Stede van een’ Kommies toegevoegd, terwijl de Politie aan eenen
Magistraat443 is opgedragen; doch hiertoe bepalen zich de vermeerderingen van personeel;
want in de Residentiën van Ternaten en Menado zijn buiten de reeds aanwezenden, geene
andere ambtenaren aangesteld.
Uit het Schrijven van Zijne Excellentie den Minister moet worden afgeleid, dat Hoogst
Dezelve van oordeel is, dat de bemoeijingen der Regering thans de strekking hebben om
zich in alle huishoudelijke inrigtingen der Inlanders te dringen, en de aartsvaderlijke
eenvoudigheid derzelven te doen vervangen door een meer ingewikkeld zamenstel,
www.cgfdejong.nl
berekend voor eene veel hoogere mate
van beschaving en welvaart dan die volken nog
hebben bereikt.
Alleen op de Residentien Amboina en Menado kunnen deze aanmerkingen toepasselijk
zijn, daar in die van Banda en Ternaten het bestuur niet dan zeldzaam in aanraking met
den Inlander komt. Wat intusschen Amboina aangaat, kunnen de reeds sedert twee eeuwen
uitgevaardigde bevelen en reglementen ten volle bewijzen, dat onder het bestuur der voormalige Oost Indische Kompagnie, de bemoeijenis met de inlandsche huishouding, zoo
al niet verder gegaan is dan de tegenwoordige, dezelve in allen gevalle niet minder is geweest.444
Gemoedelijk moet ik hierbij voegen, dat die bemoeijenis hoogst noodzakelijk is, want
worden de negorijen meer aan haar zelve overgelaten, zal het zeker gevolg daarvan zijn
onderlinge twisten, wanorde en ongehoorzaamheid, niet alleen aan de bevelen van het
Gouvernement, maar aan die van de inlandsche hoofden, welke niet gelijk op Java een
onbepaald gezag oefenen, maar in het oostelijk gedeelte van den archipel nagenoeg geene
magt bezitten over de bevolking.
Geen sprekender bewijs van den weldadigen invloed van het onmiddellijk Europeesch
bestuur in de negorijen, zal worden gevonden, dan in de vergelijking van hetgeen te
Amboina en in de eilanden waar ambtenaren zijn geplaatst voorkomt en wat op andere
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Het toezicht op de politie was bij de Derde Afdeling, art. 120 en volgende, van het “Reglement op de
Zamenstelling en de Regtsmagt van de Raden van Justitie, de Regtspleging voor dezelve en het Bestuur
der Policie in de Moluksche Eilanden”, vastgesteld bij Gb van 29 nov. 1825, nr 14, aan ambtenaren
onder de titel van magistraat opgedragen, onder toezicht van de hoogste bestuursambtenaar ter plaatse.
In de residentie Ambon waren de assistent-residenten met deze functie belast, vandaar ook: “AssistentResident magistraat”, zie sub “Policie”, in: A.A. Ellinghuysen, “Algemeen Verslag van het Gouvernement
der Moluksche Eilanden over den jare 1833”, ult. juli 1834, AA 1101.
Zie Mijer, Verzameling van Instructien, Ordonnancien en Reglementen, 1-116.
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eilanden, die of te ver gelegen of te onbelangrijk zijn, om daaraan kosten te besteden,
wordt ondervonden.
In de eerste ontstaan weliswaar van tijd tot tijd onaangename geschillen over de geringste
zaken, doch deze worden spoedig uit den weg geruimd, zoodat zij geen hinder veroorzaken aan de gewone bezigheden door welke de ingezetenen zich een redelijk bestaan en
matigen graad van voorspoed verzekeren.
Geheel anders gelegen is het in de negorijen, waar het Europeesch gezag zich niet dadelijk
doet gevoelen; het inlandsche zonder den minsten klem zijnde, heerscht hier de schadelijkste regeringloosheid. Vandaar het volslagen gebrek aan veiligheid en de daaruit voortvloeijende armoede en ellende; vandáár het gemis van allen handel, de oorlogen niet alleen
tusschen de negorijen onderling, maar zelfs van de ééne wijk tegen de andere van dezelfde
negorijen, waaraan geen einde komt, zoo niet van tijd tot tijd een ambtenaar gezonden
wordt om de twistende te bevredigen; vandaar eindelijk de zeeroverijen, die zoo menigmalen de wateren en stranden hebben onveilig gemaakt en niet dan kortelings, nadat de
banden die oudtijds hebben bestaan eeingzins naauwer zijn toegetrokken, zijn afgenomen.
Bij de eilanders in de Moluccos wordt nog wel gevonden hetgeen Zijne Excellentie de
Minister eene aartsvaderlijke eenvoudigheid noemt, doch deze eenvoudigheid bepaalt zich
tot hunne behoeften, die gering zijn en weinig omslag vorderen, en men zoude zich
aanmerkelijk bedriegen met de gedachte, dat diezelfde eenvoudigheid eenen gunstigen
invloed oefent op het karakter, de zeden en gewoonten der bevolking. Nergens wordt dit
hier ondervonden en welligt kan men tot het tegendeel besluiten, wanneer men ziet dat
www.cgfdejong.nl
deze aan den natuurstaat grenzende
lieden, niet tegengegaan wordende, zijn ruwe en
wreedaardige rovers, zonder trouw, zonder goedwilligheid en ongeschikt voor de vriendschappelijke betrekkingen welke de geregelde handel vordert. Door den Europeschen
invloed alleen, en het indringen in huishoudelijk bestuur, wordt deze eenvoudige of liever
onbeschaafde bevolking getemd en werkelijk verbeterd, niet alleen in den zedelijken zin,
maar gelijk dit van zelf spreekt, ook uit een politiek oogpunt beschouwd, doordien buiten
zoodanige verbetering aan geene voordeelige betrekkingen met dezelve te denken kan zijn.
Volmondig moet ik bekennen, dat het indringen in de huishoudelijke inrigtingen van een
volk, dat, ofschoon eenvoudig, gelijk de Javaan, tot eenen zekeren maatschappelijken
stand is geklommen, en reeds aan een geregeld bestaan is onderworpen, nadeelig, ja
gevaarlijk kan zijn; maar het is te bekend dat de eilanders in de Moluccos ver van dien
Staat verwijderd zijn en dat zij daartoe nog moeten worden geleid. Kan dit nu, en kan aan
die leiding zoodanige wending gegeven worden, dat de inlandsche bevolking zich schikke
naar de gebruiken, zeden en zoo mogelijk den godsdienst van de Europesche overheerschers, moet dit naar mijn inzien, niet dan de wenschelijkste gevolgen te weeg brengen.
Bijzonder is deze aanmerking mede toepasselijk op de Residentie Menado. Maar ook hier
zijn de bemoeijingen in de huishoudelijke inrigtingen geene nieuwigheden. Voorheen
hebben de Residenten zich evenzeer met de inlandsche zaken ingelaten dan thans, doch
dit was onbekend, omdat zij belang hadden dit onbekend te houden; vandaar alle de
misbruiken en schandelijke wandaden welke te Menado hebben bestaan.
Thans zijn de omstandigheden beter bekend; de bemoeijing van een enkelen Europees
zonder regel of toezigt is veranderd in de beschermende bemoeijingen van het Gouvernement zelf, ten gevolge waarvan het goede is blijven bestaan en de verkeerdheden hebben
opgehouden.
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Of de in het jaar 1824 ingevoerde regterlijke inrigtingen omslagtiger zijn en uitgebreider
dan voorheen, is noodig bevonden, zal Uwe Excellentie uit het volgende kort overzigt
kunnen beoordeelen.
Onder het bestuur der O:I: Compagnie hebben steeds, zoowel te Banda en Ternaten als
te Amboina Raden van Justitie bestaan, zelfs nadat deze eilanden onder het gezag van
eenen enkelen ambtenaar zijn gesteld.445 Bij deze Raden werd eene manier van procederen
gevolgd, geschoeid naar die, welke in vroegere tijden bij het Hof van Holland werd in acht
genomen en waarvan nog veel overgebleven is in de instructien welke op Java in werking
zijn. Van deze regtbanken kan worden geappelleerd aan den Hoogen Raad te Batavia, bij
welken dezelfde omslagtige procedures moesten plaatshebben. Behalven den Raad van
Justitie te Amboina, was aldaar nog opgerigt een landraad, te zamen gesteld uit de leden
van het zoo even genoemde kollegie, en eenige inlandsche regenten.
Aan deze regtbank was de kennisname van alle civiele geschillen tusschen inlanders
opgedragen.
De Engelschen welke in 1796 en 1808 van de Moluccos bezit verkregen, maakten in deze
inrigtingen aanmerkelijke veranderingen.446 De Raden van Justitie te Banda en Ternaten,
alsmede de landraad te Amboina werden afgeschaft; in de eerstgemelde plaatsen werd,
hoezeer dit niet stellig was voorgeschreven, alles aan de beslissing overgelaten van de
residenten, die van hunne magt niet zelden willekeurig misbruik maakten; te Amboina
werd een ambtenaar, onder den naam van superintendent over de negorijen belast met de
afdoening der zaken van inlanders.447
www.cgfdejong.nl
Na de terugname van deze bezittingen
werd door Kommissarissen Generaal voor alle de
Moluksche eilanden een Raad van Justitie te Amboina opgerigt; deze was belast met de
afdoening van alle civiele en criminele zaken, zoowel voor de vreemde bevolking als voor
de inlandsche. Bij deze regtbank moest worden gevolgd de manier van procederen, welke
thans nog bij de Raden van Justitie en het Hoog Geregtshof op Java in werking is.
Bij mijne komst in de Moluccos in 1822, bespeurde ik de nadeelen van deze inrigting.
De geringste zaken van de Inlanders moesten op eene omslagtige wijze worden geïnstrueerd, en geene procureurs voorhanden zijnde, kon het niet anders of deze instructie was
allergebrekkigst.
Wanneer het geschil over meer liep dan ƒ 500:- werd altoos appel aangeteekend, doch
zeer zelden vervolgd, omdat meestal, noch de winnende noch de verliezende partij
betrekkingen te Batavia hebbende, en niet genegen zijnde de voorschotten te doen, welke
tot de procedures voor het Hof worden gevorderd, liever de zaken lieten onafgedaan
hangen, dan te wagen in aanzienlijke uitgaven te vervallen.
Te Banda en Ternaten was het nog erger gelegen. Sommige debiteuren maakten misbruik
van de onmogelijkheid om tegen hen regt te verkrijgen.
Wie toch zoude hen te Amboina hebben vervolgd, daar niemand in staat was om een
behoorlijk proces te voeren en waar enkel door het laten gaan van defauten, jaren tijds
konde worden gewonnen.
445
446
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Bedoeld is waarschijnlijk de instelling van het Gouvernement der Molukse eilanden en de residenties
Banda, Ternate en Ambon in 1824. Zie voetnoot 106.
Zie hierover Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817”, I, 383-387,
die, uitgaande van de memorie van overdracht van de Engelse resident W. Byam Martin aan de
Commissarissen tot de Overname der Molukse Bezittingen van 14 april 1817, een overzicht geeft van
de veranderingen die de Engelsen in het bestuur aanbrachten.
Voor de superintendent der negorijen, zie voetnoot 83.
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Deze en andere in het oog loopende gebreken vereischten ten hoogste voorzieningen;
dientengevolge werden op mijne voordragt de oude landraden en de voormalige Raden
van Justitie te Banda en Ternaten hersteld en eene manier van procederen ingevoerd, in
welke alle langwijlige proceduren zijn vermeden en door middel van welke een ieder, niet
alleen in de Moluccos, maar ook in appel te Batavia in den kortst mogelijken tijd regt kan
verkrijgen.
Eene enkele vergelijking van de reglementen welke voorheen onder het bestuur van de
Compagnie, de thans nog op Java gevolgd wordende en die welke in het jaar 1825 zijn
ingevoerd, zal Uwe Excellentie kunnen overtuigen, hoeveel de procedures in de Moluccos
in eenvoudigheid hebben gewonnen, en hierbij mag ik voegen in de ondervinding het
bewijs te hebben gevonden, dat de nieuwe wijs van instrueren veeleer te beknopt is dan
te omslagtig, daar het mij menigmalen is gebleken, dat door het weglaten van menige
voorschriften welke in andere reglementen voorkomen, de regter in de verpligting geraakt,
om het ontbrekende aan te vullen.448
Het mag mogelijk zijn, betere inrigtingen voor het inlandsch bestuur en voor de bedeeling
van het regt daar te stellen; doch ik mag Uwe Excellentie de verzekering geven, dat de
tegenwoordige geregeld werken, dat zij bij den inlander alom bijval en nimmer tegenstand
hebben gevonden, en dat de inwendige rust en de billijke onderwerping der negorij-volken
voornamelijk is toe te schrijven aan eenige der in het jaar 1824 gemaakte bepalingen.
Alle deze redenen doen mij van gevoelen zijn, dat de bedoelde inrigtingen behooren te
worden gehandhaafd, te meer, omdat dezelve door de kracht van gewoonte, dag aan dag
beter zullen dienen ter bereiking www.cgfdejong.nl
van het doel, hetwelk de Regering zich in den tijd
daarmede heeft voorgesteld; verzekering namelijk van rust en veiligheid, bescherming
van eigendommen en personen tegen knevelarijenen willekeur, alles ter bevordering van
algemeene welvaart en bloei van cultuur en handel.
[Vervolgens gaat Merkus in op de aanleg van nieuwe tuinen, de lage prijzen voor de
nagelen en de teruglopende oogst, en herhaalt hij, met redenen omkleed, zijn pleidooi voor
de opheffing van het monopolie en de introductie van vrije handel.]

55. Fragment uit de Dagboeken van zendeling W. Luijke, Ambon, 2 april 1827; ARvdZ
18/34.
De NZG-zendelingen H.A.F. Wieënkotter en echtgenote, W. Luijke en A. Dommers arriveerden
op 1 april 1827 op Ambon. Ze namen hun intrek bij Kam. De volgende dag, een maandag,
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De uitoefening van de civiele en criminele rechtspleging was te Ambon opgedragen aan een Raad van
Justitie, die bij Gb van 4 nov. 1823, nr 5, bestond uit een president en drie leden, geassisteerd door
een fiscaal en een griffier. De president was meestal de hoofdadministrateur, die in de regel geen jurist
was. Aan de rechtsmacht van deze Raad waren alleen onderworpen de Europeanen en hun afstammelingen,
Chinezen, Arabieren en andere vreemdelingen. De Raad was de bevoegdheid toegekend om kennis
te nemen van misdaden door ambtenaren begaan in de waarneming van hun ambt, aanmatiging van
gezag door particulieren en verzet tegen het openbaar gezag. Alle condemnatoire vonnissen van de
Raden van Justitie te Banda en Ternate waren ter beoordeling aan de raad te Ambon onderworpen.
De vonnissen door deze Raad gewezen werden ter herziening gezonden aan het Hoog Gerechtshof te
Batavia, ingevolge het “Reglement op de Zamenstelling en de Regtsmagt van de Raden van Justitie,
de Regtspleging voor dezelve en het Bestuur der Policie in de Moluksche Eilanden”, vastgesteld bij
Gb van 29 nov. 1825, nr 14.
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bezochten ze een dienst in het kerkje van de Maleise gemeente, dat naast het huis van Kam
stond.449

–––
[fol. 43] 2 April. – – – om 3 uren begon de kerk om biduur te houden voor de uitbreiding
van het Evangelie onder de Heidenen.450 Daar hadden wij dan ook bijzonder belang in om
bij te zijn, ofschoon het in het Maleisch was. En o hoe eene stigtelijke vergadering zag
men daar in die kerk verzameld, welke bestond uit inlanders op het huisgezin van Vader
Kam en nog een Amsterdams heer na. De vergadering was dan van meer als 200 menschen
en om 3 uur op den dag. [fol. 44] En onder het zingen speelde een 6 tal jongelingen op
de galderij op de fluit.451 Elke Inlander was daar in het zwart gekleed en zoo eerbiedig en
stil, dat onze gemeenten in het vaderland zich wel dikwijls zouden moeten schaamen als
zij dit zagen. En er werd nogal vrij wat gekolekteerd. Vader Kam deed het godsdienstig
betoog en berigt lezen in het Maleisch. En zoo in allen deelen is het hier grootelijks en
beter onderscheiden als in de geheele Nederlandsch Oost Indiën, zoo van beschaving,
vreden en ijver: ik bedoel den inlander.452 – – –

56. Fragment uit het Dagboek van mevr. Geesjen Wieënkotter geb. Sieborgh, februari augustus 1827; ARvdZ 29/5/C.
www.cgfdejong.nl
–––
13 [April]. Met blijder harten vierden wij heden de dood des Heeren en wel dezen avond.
De gepastheid van den tijd, het verlangen naar hetzelve, alles werkte mede. De gasten
waren weinige, en onzen vrindelijken gastheer (mag ik dit zoo eens zeggen) mogt ook wel
zijne dienstknegten op de wegen en straten zenden dat zijn huis vol werd. Voor ons die
het leven zoeken in Zijn dood is ons de tafel in de wildernis een Elim.
15 [April]. Dag des Heeren, heden vierde de Maleische gemeente gedagtenis van den dood
des Heeren. Dit was voor ons een roerend gezicht, er waren 6 tafels en aan iederen tafel
zaten 64. Allen waren zeer net gekleed, geheel in het zwart, en zij onderscheiden zich bij
andere dagen inderdaad zeer zonderling. Dit is nog een overblijfsel van de roomsche
gewoontens zegt Ds Kam. Hunne haren zijn met zulk een milde hand gezalfd dat het de
gehele kerk door ruikt. De vrouwen kauwen zoo druk dat zij naar de kerk een menigte van
deze voorraad medenemen, hetwelk een zeer onaangenaam gezicht opleverd. Eenige zijn
hier zoo aan verslaaft, dat zij iederen dag voor vier tot zes stuivers nodig hebben van hun
stoffie waarmede zij ter kerk komen, en wat zij zich al laten nadragen wil ik niet melden,
zoo als ik veel voorbij gaa dat al ampel en breed door anderen gemeld is.
449
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Zie voetnoot 139. Vgl. sub 2-7 juli 1827, “Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 57], ARvdZ 18/34; sub
1 april, Luijke, Journaal 6 febr. - 30 juni 1827, 1/8/1827, ARvdZ 25/5.
Direct na aankomst op Ambon introduceerde Kam maandelijkse zendingsbidstonden die hij bij de
Evangelische Broedergemeente te Zeist had leren kennen. Deze “Bidstonden voor de uitbreiding van
het dierbaar Evangelie onder Joden, Mohamedanen en Heidenen”, zoals ze meestal genoemd werden,
werden elke eerste maandag van de maand om 3 uur ’s middags in de Kleine of Nieuwe Kerk gehouden.
Zie de “Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 57], ARvdZ 18/34. Vgl. sub 2 april, Luijke, Journaal 6 febr. 30 juni 1827, 1/8/1827, ARvdZ 25/5.
Zie voetnoot 221.
Uit het Dagboek van H.A.F. Wieënkotter over 1827 (ARvdZ 29/5/C) sub 2 april blijkt dat noch
Europeanen, noch de medebestuurders van het Ambons Hulpzendelinggenootschap zich ooit op deze
biduren lieten zien.
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16 [April]. Tweede Paasdag en er is voor de Maleische gemeente gene godsdienst. Veel
dagt ik heden aan het lieve vaderland en de genoegens van den godsdienst daar genoten.
–––
30 [Mei]. Heden bezogten wij de doeson of buitenplaats van den Heer Kam. Deze plaats
wordt door eenige menschen bewoond. Deze menschen zijn bijna naakt. Men vind noch
huisraad, noch eenig beddegoed, ze zitten den gehelen dag als ledig op de markt, hebben
bijna gene behoeften, en dit maakt dat hun leven iets heeft van de beesten, geheel dor
geloof; men zegt wel een die het minst behoefte heeft is in deze wereld het gelukkigste,
gaat dat daar, dan zijn het deze menschen in de volste zin van het woort.
Deze doeson leverd niets als boomvruchten op, klappers, pisan, canarie, sagoweer, houd
en wat is meer is. Ten twalf uur verlieten wij deze plaats en bezogten Amahusu eene kleine
negerij; den regend en schoolmeester453 ontvingen ons zeer vrindelijk. Deze gemeente is
herderloos en den schoolmeester leest hen op den dag des Heeren iets voor. Het is zeer
digt bij Ambon en kunnen daar wel ter kerk komen. Toen wij alles gezien hadden werden
wij door de schoolkinderen, die uit een getal van twee en tachgentig bestond, uitgeleid;
toen wij reets een entweegs van strand waren, hoorden wij hen nog zingen. Het zien van
deze kinderen was op een afstand een aandoenelijk gesicht. Geheel in het zwart gekleed,
en ieder hunner had een prend die zij meestal voor de borst hielden, hen door Ds Kam
geschonken. Dit was inderdaad een vreemd gezicht. Ten acht uur keerden wij tot onze
woningen weder en hadden eene aangename dag door gebragt. – – –
17 [Juni]. – – – Des Zondag avond ten half zeven leest Mevr. Kam met haar volk in de
www.cgfdejong.nl
kerk. Dit woon ik stipt bij en is mij
van nut voor de taal. Daar worden hen de hoge
woorden die zij geen een van allen verstaan, in het laag Maleis overgebragt, want zij lezen
den Bijbel als of er een papegaaij klapt en zoo gaat het meestal met het preken, zij
verstaan weinig of niets, dat zeggen allen. Dit maakt de taal moeijelijk maar met de
goddelijke bijstand zullen wij trachten dezelve zoo machtig te worden, dat wij door een
ieder verstaan worden, en zoo wij hopen voor velen nuttig mogen zijn tot hun eeuwigheid.
–––

57. Fragment uit de Dagboeken van zendeling W. Luijke, Ambon, 23 en 26 juni, 22-28
juli, 23 september en 10 oktober 1827; ARvdZ 18/34.
–––
[fol. 55] Zaterdag [23 Juni]: laatsten dag der week en lessen in het Maleisch ontvangen,
7 in het geheel, 1 door Ds Kam, 4 door zijne echtgenoote en 1 door de meester. Des
avonds bij dominee gekerkt in de katigecatie, alwaar twee kinderen gedoopt werden, van
zijne knechten of slaven. Het eene meer door dwang van dominee geschied, dan door
overgevenheid der ouders, welke nog Mohamedanen zijn. Er werd ook gezegd door
Buttenaar aan Wieënkötter, dat de ouders van dat kind dominee gebeden hadden dat het
toch Mohamedaan mogt worden, maar neen, daar hielp niets aan, te meer daar dat het
lijfeigene waren van eene tante zijner echtgenoote. Tot doopgetuigen werden twee
meesters gekozen, die zeer jong waren en in kost van hier gaan, en twee meisjes ook uit
de dienstbare van dominee, jong en ijdel, die niets dan lachen deden, toen zij naar [fol.
56] en van de doopplaats kwamen en zoo gebeurd dit doopen dikwijls ook van bejaarde
453

I. Haurisa.
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Mohamedanen, die noch wat kennen noch verstaan, maar dominee zegt zij geloven alles
wat in den bijbel staat en dat is genoeg: eene ellendige stelling. Het gaat met dominee
bijna gelijk met de doctoren in ons vaderland, die gaan kinderen tracteeren om veel op
de lijst te hebben. Wat het doopboek betreft worden de dopelingen wel opgeschreven dat
zij en wanneer zij gedoopt zijn, maar niet hoe oud zij waren, want er worden vele kinderen, die wel ibu of moeder zoude kunnen zeggen, gedoopt, en vele der Inlandsche Christenen weten op 10 jaren na niet hoe oud dat zij zijn. – – –
Den 26 spraken wij nog bij gelegenheid met Ds Kam over het verstaan der Instructie. Ds
en Wienkotter zeiden dat de benoeming van Ds Kam, Br. Lebruin, twee bestuurderen en
eenige Br. tot een plaatzelijk blijvend bestuur ook zijn betrekking heeft op het kiezen waar
de plaats en de werkkring der Br. zal zijn. Doch Br. Dommers en ik zeiden dat dit niet zoo
was, maar dat dit degelijk in art. 13 wel anders aangewezen werd, dat dit in vereeniging
van alle in de Instructie benoemde bestuurderen en zendelingen moesten zijn.454 – – –
[fol. 59] 22-28 Juli. In dezen week heeft Ds Kam ook huisbezoek gedaan, hetgeen in
navolging was van Ds Ouwerda, want Ds Kam had zulks nog niet gedaan, zoo lang hij
hier gestaan heeft. Ds Ouwerda heeft dat aangevangen, scheen wel om Ds Kam een weinig
in het vaarwater te zitten, doch hoe het zij, hij is ijverig. Deze twee dominees harmoniëren
volstrekt niet. – – –
[fol. 66] Zondag 23 September. ’s Namiddaags werd de godsdienst in het Maleisch door
de Maleische oppermeester verrigt, bestaande uit een predikatie uit een boek voor te lezen;
454
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Bedoelde instructie is die van Wieënkotter,
Dommers en Luijke. Deze staat afgedrukt in EA 1826,
249-268. Vgl. ook J. Kam a. B. Ledeboer, 15/4/1827, ARvdZ 18/24 (document 53). Art. 13 luidt als
volgt: “Het Genootschap, het duurzaam bestaan dezer Zending [t.w. die te Ambon en te Timor] zoo
veel mogelijk willende verzekeren, verlangt, dat in het plan, in art. 9 vermeld, aan hetzelve de voordracht
geschiede van een blijvend Plaatselijk Bestuur, hetwelk het onze aldaar vertegenwoordigt, en afdoet
hetgeen zonder gevaar van belangrijk nadeel niet aan de beslissing onzer Vergadering kan worden
overgelaten. Welk Bestuur zoude kunnen bestaan uit de Broederen Kam en le Brun, met bijvoeging
van twee Gecommitteerden uit Bestuurderen der Hulp-Genootschappen op Amboina en Timor, en uit
eenige der thans afreizende Broeders, wier werkkring hun daartoe het meest in de gelegenheid stelt.
De belangen dezer Zending, zoowel bij hare voortgaande Werkzaamheden, worden door dit Bestuur
Ernstig en Godvruchtig ter harte genomen, en van deszelfs verrigtingen wordt aan ons Genootschap
onverwijld door een der Secretarissen berigt ingezonden.” EA 1826, 258-259. Naast art. 13 is in dit
verband art. 9 van belang. Dat luidt als volgt: “Ten gevolge dezer algemene bepalingen, zoude het
Genootschap gaarne in bijzonderheden hebben willen aanwijzen, wat het werk der Broederen afzonderlijk
en in betrekking tot elkander zijn zoude, en werwaarts ieder hunner zich – – – begeven zoude, doch
de daartoe noodzakelijk vereischte kennis der plaatselijke omstandigheden en behoeften missende,
meent hetzelve de vorming van een meer ontwikkeld plan daartoe te moeten overlaten aan de HulpGenootschappen op Amboina en Timor, en aan de Broederen Kam en le Brun, in vereeniging met de
Broederen, die thans derwaarts vertrekken.” EA 1826, 255-256. Beide artikelen waren conform de
geest van het besluit van het NZG-bestuur van 22 juli 1825, “NZG Acte boek 1825/1829”, fols. 96-97,
art. 3, sub 22 juli 1825, ARvdZ 30. Wegens de grote afstanden en de zeer slechte verbindingen in de
Molukken bleek de wens van Luijke en Dommers aanvankelijk onuitvoerbaar. Bovendien was er nog
de gouverneur van de Molukken, P. Merkus, die, gesteund door de Ambonse predikant Auwerda, de
secretaris van het Ambonse Hulpzendelinggenootschap J.B. Timmerman en later ook Kam (toen zijn
voorstel om voor rekening van het NZG een schip te laten bouwen om de bereikbaarheid van de ZuidwesterEilanden te verzekeren – en voor eigen rekening handel te drijven – was afgewezen), de wens te kennen
had gegeven twee of drie zendelingen in de Minahasa te plaatsen. Doch toen de zendelingen van Ambon
en Timor in april 1828 te Ambon bijeenwaren, werd een oplossing gevonden in deze kwestie, waarbij
de mening van de zendelingen op Timor om de Zuidwester-Eilanden te bezetten, zegevierde. In 1828
stond de bezetting van de Minahasa op de agenda van het NZG-bestuur. Op aandrang van gouverneur
Merkus besloot men toen tot bezetting van dit gebied. De beide Duitse, aan het Berlijnse Instituut van
de predikant Joh. Jänicke (overl. 1827) opgeleide zendelingen J.F. Riedel en J.G. Schwarz werden in
1829 door het NZG naar de Minahasa afgevaardigd, EA 1828, 347, 349, 390-391; EA 1829, 488-495.
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en door Ds Ouwerda werd er gedoopt [fol. 67] en getrouwt. Welke paar trouwden, die
niets van het formulier verstonden, want de getrouwde gedroegen zich tot bespottens toe.
–––

58. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 15 oktober 1827, nr 3; AA 1056b.
Gelezen eene missive van het Ambonsch hulp Zendeling genootschap455 ddº 19e September
jl: Nº 4, daarbij te kennen gevende, dat bij hen voor en van wege de te Sawaij wonende
Christenen aanzoek is gedaan, om eenen onderwijzer in hun midden te plaatsen tot nut
hunner kinderen, onder opmerking dat vroeger steeds een Schoolmeester aldaar heeft
bestaan, redenen welke het genootschap doen veronderstellen, dat die meester welligt voor
rekening van het Gouvernement is aangesteld geweest.456
Stellende meer gemeld genootschap op dien grond en in het belang der gemelde ingezetenen voor, om weder eenen Schoolmeester te Sawaij te plaatsen of toe te staan, dat eenen
onderwijzer voor rekening van hetzelve derwaarts worde gezonden.
En in aanmerking genomen dat te Sawaij, alwaar vroeger en nog thans bijna alle ingezetenen der Mohamedaanschen godsdienst omhelzen en waar eerst sedert kort door de
verwisseling der Amboinesche soldaten met de Javanen eene kleine verzameling van
Christenen kan gerekend worden te hebben bestaan, nimmer eenen Schoolmeester van
www.cgfdejong.nl
457
Gouvernementswege is geplaatst geweest.
Dat echter het aanbod van het genootschap om ten behoeve der weinige aldaar gevestigde
christenen eenen onderwijzer derwaarts te zenden, niet anders dat nuttig kan worden
beschouwd.
Is goedgevonden en verstaan:
Voorschreven voorstel van het Ambonsch hulp Zendeling genootschap in te willigen, en
hetzelve derhalve toe te staan, om voor deszelfs rekening eenen onderwijzer te Sawaij te
plaatsen, ten dienste der Christen inwoners aldaar en hunne kinderen, onder gehoudenis
nogtans, dat deze meester zich zoo veel mogelijk zal gedragen naar de instructie voor de
inlandsche Schoolmeesters gearresteerd, bij besluit van den Gouverneur der Moluccos
ddº 13 Julij 1826 Nº 1, waarvan hem derhalve door de zorg van Schoolopzieneren een
exemplaar zal worden uitgereikt.458
Extract dezes zal worden verleend aan den Schoolopzieners tot informatie en narigt.
455
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Zie voetnoot 188.
Waarschijnlijk is dit een verwijzing naar het feit dat ten tijde van de VOC te Sawai een batterij stond,
omheind met palissaden en bezet met een detachement. Deze bezetting werd echter in 1811 door het
Brits bestuur ingetrokken. “Korte beschrijving van het eiland Ceram. Te zamen gesteld uit inlichtingen
door den Ads Rest de Secretaris Rijkschroeff ingewonnen”, 25/1/1847, AA 588 [fol. 5].
De komst van deze Javanen hield kennelijk verband met oprichting van een redoute te Sawai in 1823.
De aanleg daarvan was een onderdeel van het conflict tussen het gouvernement enerzijds en anderzijds
de Sultan van Jailolo en diens Rijk van Ceram, gelegen langs de noordoostkust van Ceram tussen de
negorijen Hatiling (of Hatililing) en Waru. In 1830 werd de bezetting van Sawai opgeheven en overgeplaatst
naar Wahai, waar een nieuwe versterking was gebouwd. Zie Van Eijbergen, “Geschiedkundige
aanteekeningen”, 493-494, 502; Van Doren, Herinneringen, I, 227-229.
Zie document 45.
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59. “Instructie voor de Sub-kommissiën van Onderwijs, gearresteerd bij Besluit van Zijne
Excellentie den Kommissaris Generaal over Nederlandsch Indië, van den 13den December 1827, nr 22”;459 AHCO 4/1.
Art. 1. De Sub-kommissiën van Onderwijs zullen geregelde vergaderingen houden,
eenmaal in iedere maand, of zoo veel meer, als de werkzaamheden mogen komen te
vorderen, op zoodanige tijden en plaatsen, als door de voorzitters van die kommissiën
zullen worden bepaald.460
Art. 2. De Sub-kommissiën zullen aan de Hoofd-kommissie van Onderwijs, geregeld, en
met den meesten spoed, alle die berigten en mededeelingen geven, welke van haar zullen
gevraagd worden en de uitvoering van zoodanige maatregelen handhaven en verzekeren,
welke volgens de algemeene bepalingen voor het schoolwezen461 en ter bevordering van
het openbaar Onderwijs in Nederlandsch Indië, zullen worden voorgeschreven.
Art. 3. Zij zullen jaarlijks voor ultimo Januarij aan de Hoofd-kommissie inzenden een
Generaal verslag van den staat van het openbaar Onderwijs over het afgeloopen jaar,
daarbij kennisgevende van het gedrag door de Onderwijzers gehouden, en zoodanige
voorstellen doende, als haar in het belang van het school wezen noodig zullen schijnen.
Art. 4. Zij zullen door herhaalde schoolbezoeken, door leden van de kommissiën gedaan,
zich bestendig bekend houden met den staat der schoolen in haar ressort aanwezig, de
inrigting van het Onderwijs in dezelve en de vorderingen van de leerlingen.
Art. 5. Zij ontwerpen voor zich eenwww.cgfdejong.nl
reglement van orde voor hare bijeenkomsten en het
waarnemen van derzelver werkzaamheden, en zenden hetzelve aan de Hoofd-kommissie
in, om door deze te worden bekrachtigd.
Art. 6. Aan de de Sub-kommissiën wordt de vrijheid gelaten, om over de rigting, aan hare
werkzaamheden te geven naar gelang der plaatselijke omstandigheden, en daardoor
meerdere of mindere omvang van de bestaande schoolinrigtingen en derzelver ressort,
meer bepaalde voorstellen aan de Hoofd-kommissie te doen, ter nadere regeling, wijziging
of verbetering van deze Instructie, welke zij slechts tot provisioneelen leidraad
ontvangen.462

60. J. Kam aan ds D. Lenting, predikant der Hervormde gemeente te Batavia, Ambon,
30 mei 1828; ARvdZ 18/24.
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Getranscribeerd door drs M. van Selm.
Voor een toelichting, zie voetnoot 479.
Zie boven, document 18.
Niet opgenomen is de “Instructie voor de Hoofd-kommissie van Onderwijs, gearresteerd bij Besluit
van Zijne Excellentie den Kommissaris Generaal over Nederlandsch Indië, van den 13den December
1827, nr 22”. Dit stuk bevindt zich in hetzelfde dossier AHCO 4/1.
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Daar wy nu in zolangen teid geene corespondantie gehouden hebben,463 zo hebben wy
zeker ongemeen veel stof tot schreiven, evenwel om tog ook niet al te ver uit te wyden,
zo zal ik slechts in een Lakonischen steil464 voortgaan.
Weet dan vooreerst, dat onze Nieuwe Kerk en deszelfs orgel, als nog in een bruykbaren
staet zyn, en ongemeen wel aan deszelfs einde door onzes Heren hulp en zegen blyven
beantwoorden. Zo ook nog onze Drukkery die ons van onbedenkelyk veel aenbelang is,
voral in de bevoordering van het natijonael school onderwyz – met het ongeval van capt.
Krozier heb ik een zwaar verlies geleden, bestaande in een derde drukpers waarom ik zeer
verlegen was, met nog een stel nieue Letters465 – ook is my een toelaag van ƒ 100,smaands ter bevoordering van dat werk ontnomen,466 evenwel heeft het hoofdbestuur van
het Nederlandsch Bybelgenootschap (zonder bekend te zyn met deze myne tegenspoede)
wel de goedheid willen hebben, om een paar duyzend guldens ter bevoordering van het
Nationaal onderweis alhier en in onzen zo uygebryden werkkring voor my te Batavia
disponiebel te willen stellen, waar van ik in myn vorige reeds heb melding gemaakt.467
Nog heb ik na myne terugkomst van de Arowësche Eilanden in 1825468 een schoener
vaartuyg gebouwd, het welk in Mei l.l. behouden vandaar is teruggekomen, en nu word
uitgerust voor den Zuytwester Eilanden in de Bandasche Zee, alwaar onze nieuwe Missie
tans (onder inwachting van onzes Heren bystant) werkzaam is.469 Hetzelve heeft my
intusschen zeer veel moeiten en geld gekost. Het is omtrent van die grote gelyk dat waar
mede gy met Alexander voor het leste maal van hier na Java rysde.470 Gy begrypt hoe
belangryk zulk een vaartuyg voor my zyn moet, daar de corespondentie met die Eilanden
anders zo moejelyk en onzeker is. www.cgfdejong.nl
De posten die onze Broederen Zendelingen bezetten (die allen van Ambon zyn uitgegaan,
na een genoegzaam onderweis in de landtaal alhier ontfangen te hebben), zyn tien in
463
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Dat kwam door een langdurige verwijdering tussen Kam en Lenting, die haar oorzaak vond in het toeeigenen door Lenting van 150 Maleise psalmboeken, die, behorende tot een partij van 3.000 exemplaren,
in 1822 voor rekening van Kam bij Joh. Enschedé in Haarlem waren gedrukt, Enklaar, Joseph Kam,
118. Kam had de aandacht van de GG Van der Capellen op deze kwestie gevestigd, toen die te Ambon
was. Kam eiste dat Lenting hem de boeken zo snel mogelijk zou toesturen en alle eventuele schade
vergoeden. Aldus geschiedde. J. Kam a. D. Lenting, 20/3/1824, ARvdZ 18/24.
Laconiek – kort en sober.
Dat was gebeurd op 26 okt. 1826. Voor Kam betekende dit een verlies van bijna ƒ 4000.-. Zie J. Kam
a. B. Ledeboer, 15/4/1827, ARvdZ 18/24; Enklaar, Joseph Kam, 77, 119.
Dit was het gevolg van algemene bezuinigingsmaatregelen van het gouvernement. Zie Enklaar, Joseph
Kam, 144.
J. Kam a. D. Lenting, 10/4/1828, ARvdZ 18/24. Zie hierover ook J. Kam a. Hb NZG, 15/4/1827, ARvdZ
18/24.
Voor een toelichting, zie voetnoot 395.
De zendelingen G. Heijmering, J. Verhaag, J.C. Ter Linden, J.E. Höveker en F.W. Karbe waren begin
1828 op voorstel van Kam van Timor naar Ambon gekomen om met het Ambons Hulpzendelinggenootschap en enkele in 1827 op Ambon gearriveerde zendelingen, Wieënkotter en echtgenote, Luijke en
Dommers te bespreken wie zich waar zou vestigen. Daartoe bestonden twee plannen, het “plan-Ambon”
en het “plan-Timor”. Volgens het eerste, dat de voorkeur van het gouvernement had, dienden twee
of drie zendelingen in de Minahasa op N.-Celebes geplaatst te worden, volgens het tweede diende men
zich, behalve op Ambon, op de Zuidwester-Eilanden te richten. Op een vergadering van het Hulpzendelinggenootschap en de betrokken zendelingen op 25 en 27 maart 1828 ten huize van Kam werd gekozen
voor het plan-Ambon en besloten dat: Dommers zich bij Bär op Kisar zou voegen, Ter Linden en Karbe
naar Rote zouden gaan, Wieënkotter en Heijmering naar Leti, en Verhaag, Luijke en Höveker naar
Moa. De leiding van deze zending lag te Kupang op W.-Timor. “Dagboeken van W. Luijke”, [fols.
115-119], ARvdZ 18/34.
Het is onduidelijk wie Kam hier met “Alexander” bedoelde, wellicht een kapitein.
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aantal. De inlansche moritten,471 die alhier tot onderweizer in ons institut472 worden
opgeleid, bestaan in twalef personen, waar van reets vele bruykbaar zyn om uitgezonden
te kunnen worden.
Een onzer Broederen Zendelingen die mede voor het Eiland Rotie met Br. Terlinden473
bestemt was, om aldaar werkzaam te zyn, is alhier in de ruste zynes Heren ingegaan,474
waarvan ik zo vry ben om een zeer merkwaardig relaas van de leste dagen zynes levens
hier by te voegen, met verzoek nogtans, om hetzelve niet wereldkundig te maken.475 Want
den ligtzinnigen wereld-geest die zozeer kenbaar is, door de laaste anonzen van den
Bataafschen Kermis, kan niet anders dan de dingen die des Geestes Gods zyn bespotten.
Evenwel zo vertrouw en hoop ik, dat er nog velen mogen gevonden worden die met zulk
een laagen spotgeest niet bezielt zyn.476 – – –

61. Verslag van de vergadering van de Subcommissie van onderwijs te Ambon, gehouden
op 14 juni 1828; AA 1067.477
De president478 opende de vergadering met eene zeer gepaste aanspraak aan de leden van
dezelve te kennen gevende, dat de vergadering door hen was belegd te einde de bovengemelde Sub Commissie van Onderwijs alhier volgens besluit van den Gouverneur der
Moluksche Eilanden van den 28e Mei 1828 Nº 1 art. 3: te constitueren.479
471
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Van moerid – leerling.
Kroeskamp, Early Schoolmasters, 62; vgl. voetnoot 324.
Zie voetnoot 433.
F.W. Karbe; geb. ca. 1793 te Potsdam, overl. 29 april 1828.
Zelf deed Kam dat wel. Hij gaf het relaas de titel Kennisgave en kort relaas van dit zalig ontslapen.
Het werd gedrukt op zijn drukpers te Ambon. Vgl. Enklaar, Joseph Kam, 12, noot 27.
Vgl. Enklaar, Joseph Kam, 68, noot 116.
Dit stuk is van de hand van C. Boers; 1824 fungd. gouvernementssecretaris Ternate; 1825 gouvernementssecretaris te Ternate; 1828 gouvernementssecretaris te Ambon en president van de Gewone Landraad;
1828 secretaris van de Subcommissie van onderwijs; tot en met 1830 gouvernementssecretaris, magistraat,
secretaris van de Grote Landraad en fiscaal te Ambon.
De president van de Subcommissie van onderwijs te Ambon was q.q. de gouverneur der Molukken.
Doch wegens vertrek van Merkus presideerde hier de wnd gouverneur J.H.J. Moorrees, zie voetnoot
143.
In 1827 werden de Hoofdcommissie van onderwijs en een aantal Subcommissies van onderwijs opgericht.
De Hoofdcommissie bestond uit negen (later teruggebracht tot vier) onbezoldigde leden. Zie CommissarisGeneraal over Ned.-Indië, “Schoolwezen Besluit”, 22/6/1827, AHCO 8/1; en “Instructie voor de Hoofdkommissie van Onderwijs, gearresteerd bij Besluit van Zijne Excellentie den Kommissaris Generaal
over Nederlandsch Indië, van den 13den December 1827, nr 22”, AHCO 4/1. De taak van deze commissies
(voor hun instructie, zie document 59), was het adviseren van het gouvernement in onderwijskwesties
en het toezicht houden op het volksonderwijs. Zie document 74. Over de geschiedenis van het onderwijs
in Ned.-Indië bericht het “Verslag van den staat van het schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt
tot de sedert het herstel van het Ned. gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van
1820, 1823, 1826, 1831, 1834 en 1845” (AHCO 342/1): “– – – Na het vorenstaande overzigt omtrent
het schoolwezen onder de Europesche maatschappij in Indie, zouden wij wenschen insgelijks een kort
doch regelmatig overzigt te kunnen aanbieden omtrent den jaarlijkschen vooruitgang van het onderwijs
onder de Inlandsche Christenen in de Molukkos en elders.
In de reeds eenige malen vermelde verslagen, vinden wij daaromtrent slechts algemeene trekken; ruim
tien duizend kinderen wordt in het verslag van 1845 gezegd, genoten onderwijs door de vereenigde
zorgen van het gouvernement en van de Nederlandsche Zendelingen en dit is het beste bewijs, dat er
aanmerkelijke vooruitgang bestond, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat dit onderwijs in
het jaar 1817, bij de overname der Molukkos geheel verwaarloosd werd gevonden en overgelaten was
aan Inlandsche schoolmeesters die daarvoor geene bekwaamheid bezaten.
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Deze Sub Commissie aldus geconstitueerd zijnde, ging dadelijk tot hare werkzaamheden
over.
De voorzitter bragt ter tafel het bovengemeld Besluit van den Gouverneur van den 28e Mei
1828 inhoudende de daarstelling dezer Sub Commissie van Onderwijs.
Nog werd door denzelve gelezen een Besluit van den Heer Gouverneur van den 28e Mei
1828 Nº 2, bevattende een honorabel ontslag van den Heer J.R. Paape uit deszelfs
betrekking als School opziener.
Verders werdt door de Commissie opname gedaan van het Cassa Boek, en der andere
boeken en papieren tot het Schoolwezen behoorende.
Vervolgens werdt gelezen, de lijsten der Inlandsche Schoolmeesters hunner plaatsing en
bezoldiging.480
Nadat de President de Schoolmeesters had bekendgemaakt met deze nieuwe Sub Commissie, werdt aan hun gelegenheid gegeven dadelijk hunne belangens en dat hunner Schoolen
aan de Commissie schriftelijk of wel [– – –]lijk481 mede te deelen.
Er werden dan ook verscheidene verzoekschriften der Schoolmeesters aan de vergadering
aangeboden als
1. Een van de gezamenlijke onderwijzers van Amboina, Saparoea, en Haroekoe behelzende verhooging van bezoldiging.
2. Een verzoek van den Meester van Hative dat er een onderwijzer aan de overzijde der
baai te Groot Hative mogt worden geplaatst dewijl het grootste getal der kinderen met
hunne ouders zich aldaar bevinden.
3. Een verzoek van J: Latumarissawww.cgfdejong.nl
te Kilang om een huis aan hem.
4. Een ditto van den Meester van Lilibooy om vernieuwing van het Schoolgebouw.
5. Een verzoek van C. Huwaé om voltooijing van deszelfs huis en School.
6. Verschillende verzoeken van eenige meesters om verplaatsing als – Van Simon
Wattimena van Naku wegens moeijelijkheid van den weg als zijnde reeds bejaard; van
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De heeren Reinwardt en Van der Vinne rekenden dit inlandsche schoolwezen tot hunnen werkkring
te behooren, doch het was vooral de laatstgenoemde die er zich bepaaldelijk aan gelegen liet liggen,
inzonderheid nadat Gouverneur Generaal Van der Capellen in 1824 eene reis in de Molukko’s volbragt
had en van zijne ernstige belangstelling in de zaak had doen blijken. Bij de instelling der Hoofdkommissie
van Onderwijs bleef men, blijkens het verslag van 1833, ten tijde der heeren Reinwardt en Van der
Vinne de scholen der Inlandsche Christenen, rangschikken onder de zulke, die aanspraak hadden op
bescherming en zorg, doch eerst in 1834 verklaarde zich de Hoofdkommissie van Onderwijs meer
bepaaldelijk over dat onderwerp. De heer Van der Vinne, die destijds voorzitter was, schijnt vooral
toen tot de innige overtuiging gekomen te zijn dat de roeping dier instelling niet bloot was om te waken
voor de belangen der Europesche Christen-jeugd. Van dat tijdstip dagteekent de ontluikende bloei van
de scholen der Inlandsche Christenen. Er ontstond toen vooral eene zeer krachtige medewerking van
het Rotterdamsche Zendelingsgenootschap, en wij aarzelen niet het daarvoor te houden dat de invloed
van den toenmaligen Gouverneur Generaal ad interim J.C. Baud daarvan de voornaamste aanleiding
geweest is”. Voor Baud, zie voetnoot 730. C.G.C. Reinwardt (1773-1854), geb. in Pruisen, arriveerde
in 1816 te Batavia als directeur tot de Zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op Java en
de naburige eilanden. Hij regelde het onderwijs, zorgde voor de oprichting van gouvernementsscholen
en liet bevoegde leerkrachten uit Nederland komen, waarna hij zich wendde tot de organisatie van de
geneeskundige dienst in Ned.-Indië. Hij stichtte in 1817-1819 te Buitenzorg/Bogor ‘s Lands Plantentuin;
gerepatrieerd in 1822, waarna hoogleraar te Leiden. Over hem zie: Brandt, Indonesië’s voltooid verleden
tijd, 49-55. J. van der Vinne was aanvankelijk inspecteur van het onderwijs in Nederlands-Indië. In
1827 werd deze functie opgeheven en werden de werkzaamheden opgedragen aan de Hoofdcommissie
van onderwijs.
J. Kam, “Staat van het school onderweis in de Eilanden Ceram, Nusalaut, Saparua, Haroeko en Amboina
in het Gouvernement der Molukkos over de jaaren 1826 en 1827”, AA 1067.
Woord gedeeltelijk onleesbaar.
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E. Picaulij van de Pas Baguala; van N. Kiriwenno van Ema, wegens moeijelijkheid van
den weg; van Simon Huka van Tial naar Aboeboe, deze meester is een zeer ziekelijk zwak
mensch die wel verdiende gepensioneerd te worden; van Matheus Anakotta van Paperuw;
van Marcus Kaija van Ameth naar Porto of elders te Saparoea, van Daniel Serhalawan
van Nalahia naar Rumatiga; van Eliza Salakaij van Amaheij naar Amboina of Saparoea;
van Domingos Tomasouw van Elpaputy; van Isaac Sereijn van Kamarian; van Matheus
Lesilolo van Tihulale naar Aboro als zijnde reeds 12 Jaren op de plaats; van Paulus Oppier
van Rumakaij en van Lucas Sosilisa van Larieke.482
7. Een verzoek van C. Huwaij om voltooijing van zijn huis en School.
8. Van de Meester van Amahusu, om herstelling van zijn huis, en de voltooijing der
School.
9. Van den opperschoolmeester te Saparoea om herstelling van de School en de voltooijing der kerk.
10. Van Cornelis Sahatapij omlopende Meester om geplaatst te moge worden.
11. Van den opperschoolmeester te Haroekoe om verplaatsing naar Amboina en verbetering van het Schoolgebouw aldaar.
12. Een verzoek van M. Ririmasse te Aboro om gepensioneerd te worden.
13. Een verzoek van den Meester van Soa Ema, Josias Kaijaduw, om vermeerdering van
bezoldiging tot ƒ 10 gelijk als hem meester heeft genoten.483
14. Dewijl door de verplaatsing van den opperschoolmeester van Haroekoe, die plaats
openvalt, zoo werdt door de vergadering goed gevonden, om dadelijk eenen meester in
www.cgfdejong.nl
deszelfs plaats te kiezen. Deze keus
viel op den tegenwoordige Meester Lambertus
Uneputtij te Oma.
Dit alles afgehandeld, en alle deze verzoeken gehoord en gelezen hebbende, werdt de
Vergadering door den President gesloten en tot eene volgende gelegenheid uitgesteld, als
wanneer het gehoorde en de ingekomen verzoekschriften, nader zullen worden overwogen
en deswege is uitspraak gedaan.
Tevens werdt de secretaris484 verzogt van het daarstellen en de bevestiging der Commissie
aan de Heer Gouverneur kennis te geven.

62. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, P. Merkus, 14 juni 1828, nr 8; AA 1056b.
Gelezen eene missive van de Sub Commissie van onderwijs dd: 6e dezer Nº 2 daarbij enz:
En in aanmerking genomen zijnde wat betreft het verhoogen der tractementen en het
pensioneren van de Schoolmeesters, dat daartoe reeds eene voordragt aan Z.E. den
Gouverneur Generaal is gedaan bij missive van den 22º Januarij 1825 Nº 103 doch dat

482

483
484

Hij had J.A. Sosilisa vervangen. Deze omlopende schoolmeester was in jan. 1827 benoemd tot
schoolmeester 3e klasse te Larike. Tot omlopende schoolmeester werd benoemd Domingos Lalopo,
Gb van 9/1/1827, nr 2, AA 1056b.
Sic.
C. Boers.
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daarin uit hoofde van de min gunstigen omstandigheden der financiën485 op dat tijdstip
bij Resolutie van den 8º February 1825 Nº 17 is gedifficulteerd.
Dat het evenwel noodzakelijk is te voorzien in het lot van eenige Schoolmeesters, die door
ouderdom of gebreken buiten staat zijn om langer dienst te doen.
Dat het voor deze lieden hard zoude zijn uit de arme fondsen te moeten onderhouden
worden aangezien in het algemeen daaromtrent bij den inlander tegenzin bestaat.
Dat zij daartegen als behoorende hunne bediening gedeeltelijk tot de kerkelijke inrigtingen, uit het kerkefonds gevoegelijk onderstand zouden kunnen genieten, bijaldien dit
daartoe toereikende was.
Dat dit niet het geval zijnde evenwel middelen kunnen worden aangewend om dat fonds
te vergrooten, hetgeen buiten dien noodzakelijk is om de uitgaven van de kerk goed te
maken.
Dat het armen fonds, hetwelk toch ook voor het grootste deel uit de eerendienst voortspruit, thans door de liquidatie van de achterstallige praetencien op het Gouvernement zeer
aanzienlijk is geworden, en dus in billijkheid te baat kan worden genomen om in de
behoefte van de kerk te voorzien.
Dat overigens geene redenen tegen de voorstellen van de Sub Commissie bestaan.

Is goedgevonden en verstaan:
www.cgfdejong.nl
1º De Subcommissie van onderwijs te kennen te geven, dat vermits het niet waarschijnlijk
is dat ’s Lands financien onder de plaats hebbende omstandigheden sedert den tijd van
voorschreven Resolutie zoodanig zouden zijn verbeterd, dat op het door haar voorgedragen verzoek reeds eene gunstige dispositie zoude kunnen vallen, er voor als nog geene
termen bestaan om het de Regering aan te bieden.
2º Aan de Schoolmeesters Jacob de Fretes, Philip Picaulij, Simon Hoeka, Adam Hoeka,
Lodewijk Hehanusa, Daniel Serhalawan, Matheus Ririmasse en Abraham Berhitu, uit het
kerkefonds toe te staan een pensioen tot een bedrage van twee derde gedeelte van hunne
tegenwoordige bezoldiging, in te gaan met 1º Augustus aanstaande.
3º Ten einde het kerkefonds tot dezes en andere noodzakelijke uitgaven in staat te stellen,
te bepalen dat onder de nadere goedkeuring der regering een kapitaal van twintig duizend
gulden aan certificaten voor den achterstand, en vijf duizend gulden aan vervallen en door
het Gouvernement betaalde renten, zal worden overgeschreven en overgebragt uit het
diakonij fonds in en ten behoeve van het kerk fonds.
4º Te benoemen en aan te stellen:
Tot meester der 1º klasse te Alang Willem Alphons opperschoolmeester van Haroekoe.
Tot opperschoolmeester te Haroekoe te Haroekoe Lambertus Uneputy meester der 1º
klasse te Oma.
Tot meester der 2º klasse te Oma de meester der 3º klasse te Ulath Mesaac Manusama.
Tot meester der 2º klasse te Ulath de meester der 2º klasse te Paperoe Matheus Annakotta.

485

Over de deplorabele toestand van de financiën van Ned.-Indië en de rol van GG Van der Capellen en
minister Elout hierin, zie: Van der Kemp, “Mr. T.C. Elout als Minister van Koloniën, in zijne veroordeeling
van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen. Blijkens onuitgegeven
stukken”.
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Tot meester der 4º klasse te Paperoe Cornelis Sahitapij omloopende Schoolmeester te
Saparoea.
Tot meester van 3º klasse te Nalahia Paulus Oppier thans meester van de 4º klasse te
Rumakaij.
Tot meester der 4º klasse te Rumakaij den leerling Josias Kahuwaaij.
Tot meester der 2º klasse te Aboro den meester der 2º klasse te Elpaputij Domingus
Tomasouw.
Tot meester der 2º klasse te Elpaputij Matheus Lesilolo thans meester der 3º klasse te
Tihulale.
Tot meester der 3º klasse te Tihulale Marcus Makatita meester der 4º klasse te Rumatiga.
Tot meester der 4º klasse te Rumatiga den omlopende meester Josias Latumahina.
Tot meester der 2º klasse te Aboeboe Pieter Kiriwenno thans meester der 3º klasse te
Akoon.
Tot meester der 3º klasse te Akoon Elias Manuhutu thans meester der 4º klasse te Hatusua.
Tot meester der 4º klasse te Hatusua Pieter Latuparisa thans omloopende Schoolmeester
te Haroekoe.
Tot meester der 3º klasse te Hila den meester van de 3º klasse te Larieque Lucas Sosilisa.
Tot meester der 4º klasse te Larieque den omloopende meester te Amboina Domingos
Lalopua.
Tot meester der 1º klasse te Porto en Haria Joseph Manupassa meester der 1º klasse te
Titaway.486
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Tot meester der 1º klasse te Titawaij
Marcus Kaija thans meester der 1º klasse te Ameth.
Tot meester der 1º klasse te Ameth Simon Wattimena thans meester der 2º klasse te Naku.
Tot meester der 2º klasse te Naku den meester der 2º klasse van Amaheij Elisa Salakaij.
Tot meester der 3º klasse te Amaheij de meester der 4º klasse van Manipa, Jonas Parera.
Tot meester der 4º klasse te Manipa den leerling Mesaac Tehupeiorij.
Tot meester der 2º klasse te Ihamahoe Isaak Serring meester van de 2º klasse te Kamarian.
Tot meester van de 2º klasse te Kamarian Jacob Wattimena thans meester van de 3º klasse
te Kario.
Tot meester van de 3º klasse te Kario den meester van de 4º klasse te Piroe Dirk Oeneputy.
Tot meester der 4º klasse te Piroe den leerling Johannis Hukom.
Tot meester der 4º klasse op de Pas Baguala den leerling Adriaan Wattimena.
Tot meester der 4º klasse te Tial den leerling Jacob Latumeteng.
Tot omloopende Schoolmeesters
te Amboina den leerling Levinus Nanlohij, den leerling Jacob Manusama
te Haroekoe den leerling Matheus Nahumurij, den leerling Domingus Lyahaya.
Extract dezes zal worden gegeven, aan de Sub-Commissie van onderwijs, tot informatie
en narigt.

486

De meester der 1e klasse te Porto/Haria op Saparua en Titawai op Nusalaut, Josef Manupassa, werd
in 1829 voor straf teruggezet tot meester der tweede klasse en overgeplaatst naar Mardika, nabij fort
Nieuw Victoria. De aanleiding was “zijn onrustig gedrag”. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij
een poging tot opstand op Ambon in 1829. Zie hierover “Beknopt verhaal van den opstand op Amboina,
in 1829”; en C. Boers, secretaris SCO Ambon, a. SCO Ambon, 27/10/1829, AA 1056b. In 1833 werd
hij door het gouvernement uit zijn functie van schoolmeester ontslagen. J.H. Nanlohy volgde hem in
Mardika op. J.H. Nanlohy a. [SCO Ambon?], 26/3/1833, AA 1056b.
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63. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, A.A. Ellinghuysen, 23 september 1829, nr 3; AA 1056b.
Gelezen een besluit van den Commissaris Speciaal voor de Molukkos dd: heden Nº 3
luidende als volgt.
De Commissaris Speciaal voor de Moluccos.487
Gelezen hebbende eene missive van den waarnemenden Gouverneur der Moluksche
Eilanden ddº 22 dezer Nº 218, waarbij wordt aangeboden, een rapport van den Magistraat
te Amboina ddº 14 dezer Nº 70 betrekkelijk een door hem ten gevolge eener aanklagte
van de inlanders Philip en Balthazar Waas gedaan onderzoek, naar de gedragingen van
den Radja van Hutumury, Johannis Tehupeory, tijdens den voorgenomen opstand in
Februarij ll:,488 alsmede die van den aldaar gevestigden Schoolmeester Johannes Titaleij
verzoekende de waarnemende Gouverneur te worden geïnformeerd hoedanig in deze
verder moet worden gehandeld.
En in aanmerking genomen dat uit voorz: rapport en de daarbij gevoegde stukken genoegzaam blijkt dat er geene gronden bestaan om den Radja van Hutumury verdacht te houden,
om van den ontworpen opstant kennis te hebben gedragen veel minder van daar in deel
te hebben genomen.
Dat het daarentegen genoegzaam blijkt, dat het voors: ontwerp ter kennis is gekomen van
den Schoolmeester Johannes Titaleij, zonder dat door hem daarvan in tijds berigt is
gegeven aan de bevoegde autoriteiten en dat hij zoowel hierdoor, als door zijn vroeger
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onrustig gedrag in de negorij Ameth
op Nussalaut eenen voor de rust schadelijken geest
aan den dag legt, tegen welke in de tegenwoordige omstandigheden gepaste maatregelen
van voorzorg noodig zijn.
En eindelijk dat de personen van Philip en Balthazar Waas ten gevolge der valsche
beschuldigingen tegen den Radja van Hutumury ingebragt, niet alleen strafbaar hebben
gehandeld, maar ook niet dan als nadeelige lieden in de gemelde negorij kunnen worden
beschouwd.
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen
1º dat aan den Radja van Hutumury J: Tehoepiorij schriftelijk zal worden te kennen
gegeven dat er geene gronden zijn gevonden om eenig geloof te hechten aan de tegen hem
ingebragte beschuldiging, van kennis te hebben gehad van, en deel genomen te hebben
in, het ontwerp van opstand in Februarij ll: en dat hij mitsdien hetzelfde vertrouwen blijft
genieten, dat tot dusverre in hem is gesteld.
2º dat de Schoolmeester van Hutumury J: Titaleij als schadelijk voor de rust, ter dispositie
der indische regering zal worden gezonden naar Java.
3º dat de personen van Philip en Balthazar Waas zullen verwijderd worden uit de negorij
Hutumury en verpligt zich te vestigen te Amboina.
Is goedgevonden en verstaan
487

488

Dat was de voormalige gouverneur der Molukken P. Merkus. Zijn taak was het doen van onderzoek
naar de oorzaken van de verijdelde opstand en de schuldigen voor de Grote Landraad te brengen. “Beknopt
verhaal van den opstand op Amboina, in 1829”, 384-386.
Over deze door overwegend Saparuanese soldaten van fort Nieuw Victoria voorgenomen, doch tijdig
ontdekte opstand, zie “Beknopt verhaal van den opstand op Amboina, in 1829”.
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1º bovenstaande dispositie bij extract dezes ter kennis te brengen van den Radja muda van
de negorij Hutymury Johannis Tehupeorij tot deszelfs informatie en geruststelling.
2º den Magistraat aan te schrijven om de noodige zorg te dragen voor de verzending van
den Schoolmeester van Hutumury Johannis Titaleij naar Java met Ze Ms Corvet Comeet
en wijders de inlanders dier negorij Philip en Balthazar Waas te stellen onder het onmiddelijk opzigt van den Radja der negorij Latuhalat489 door welken regent naauwkeurig op
hunne gedragingen acht zal worden geslagen en bij ontdekking der minste overtreding of
wederspannigheid van een hunner dadelijk aan hem Magistraat kennis zal moeten worden
gegeven.
3º de Subcommissie van onderwijs aan te schrijven om een geschikt sujet ter vervulling
van den schoolmeesterspost op Hutumury voor te dragen.
Extract dezes zal worden verleend aan de Subcommissie van onderwijs, tot informatie en
narigt.

64. Getuigschrift voor inlands onderwijzer Adam Maijnake, Ambon, 24 maart 1831; AA
1067.
Vermits voor ons, Leden van de Subkommissie van het lager schoolonderwijs te Amboina,
is verschenen de tot inlandsche onderwijzer alhier opgeleid zijnde persoon van Adam
Maijnake, verzoekende om als zoodanig toegelaten, en op een der eilanden of negorijen
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te worden geplaatst; zoo hebben wij
denzelfden persoon naauwkeurig onderzocht in de
wetenschappen, die in zulk eenen inlandschen onderwijzer worden vereischt, namelijk
in de godsdienst leer, de geschiedenis des bijbels, het lezen, schrijven en zingen met den
uitslag dat wij denzelve Adam Maijnake tot inlandsche onderwijzer voor Ternate hebben
aangesteld en ten bewijze hiervan hem dit ons getuigschrift hebben afgegeven.
Weshalve wij den WelEdelen Gestrengen Heer Resident,490 als ook den Zendeling leeraar491 aldaar, of aan wien dit ons getuigschrift worde vertoond, vriendelijk verzoeken den
genoemden persoon als zoodanig in die betrekking te willen erkennen en hem alle die
hulp, inlichting en bijstand te verleenen die hij zoude mogen noodig hebben, opdat hij ook
iets mag toebrengen tot verbreiding van den naam onzes gezegenden Verlossers onder
die volkeren, die nog in eenen nacht van onkunde, afgoderij en bijgeloof voortleven. –
––

65. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der Molukse
Eilanden, A.A. Ellinghuysen, Ambon, 21 juli 1831, nr 7; AA 1056b.
Gelezen enz.

489
490
491

De raja der negorij Latuhalat was J.W. Salhuteru. Zie de Intekenlijsten voor het Medewerkend
Bijbelgenootschap te Ambon over 1830-1836, AA 1080c.
J.H.J. Moorrees, zie voetnoot 143.
J.C. Jungmichel; 1787-1843; NZG-zendeling; 1819-1834 zendeling, tevens wnd predikant te Ternate.
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a. Eene missive van den Assistent Resident van Saparoua en Haroekoe ddº 19e Maart jl
Nº 36,492 houdende berigt dat door den Radja493 en de Kapala Soa’s van Tuhaha klagten
zijn ingebragt tegen den omloopenden Schoolmeester aldaar J:H: Wattimena, welke
pogingen zoude hebben gedaan om een schoolmeisje van cc 12 jaren te verkrachten,
hetwelk evenwel niet genoegzaam bewezen is kunnen worden, om denzelven in regten
te betrekken, stellende derhalve voor, om (aangezien deze zaak zonder den inlander
wegens het straffeloos blijven van deze daad een verkeerd denkbeeld te doen opvatten,
niet stilzwijgend kan worden voorbijgegaan) genoemden omloopenden meester te ontslaan
en eene maand fort arrest op te leggen en voorts om deszelfs vader de Schoolmeester van
Tuhaha S: Wattimena die zich de zaak van zijnen zoon op eene voor den regent verregaande beledigende wijze heeft aangetrokken, waardoor om zijne overplaatsing is verzocht
naar de negorij Ouw, over te plaatsen, als doende zich daartoe eene geschikte gelegenheid
op, door het verzoek om verplaatsing van den meester dezer negorij welke onaangenaamheden met het volk heeft gehad, en welke alzoo den meester van Tuhaha zoude kunnen
vervangen.
b. Eene missive van denzelfden ambtenaar ddº 9 mei jl Nº 57 houdende voorstel om de
Schoolmeesters van de negorijen Nalahia en Hulalieuw, welke zich niet wel met hunne
regenten kunnen verstaan, waardoor onophoudelijk moeijelijkheden ontstaan, op hun
verzoek van betrekkingen te doen ruilen en dus den eenen in des anderen plaats te doen
overgaan.
c. Eene missive van de Subcommissie van onderwijs ddº 11e dezer Nº 8 houdende enz.
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Is goedgevonden en verstaan
1º Den omloopenden meester te Saparoua J:H: Wattimena ter zake van het bovengemeld
door hem gehouden onbetamelijk gedrag als zoodanig te ontslaan met bepaling dat hij zijn
verder verblijf zal moeten houden in de negorij Saparoua, ten einde deszelfs gedrag te
beter zoude kunnen worden gadegeslagen.
2º Met behoud hunner respectieve rangen over te plaatsen
de Schoolmeester van de 1e Klasse te Tuhaha S: Wattimena naar de negorij Ouw;
de Schoolmeester van de 1e Klasse te Ouw J. Siwalete naar de negorij Tuhaha;
de Schoolmeester van de 3e Klasse te Nalahia P: Oppier naar de negorij Hulalieuw;
de Schoolmeester van de 3e Klasse te Hulalieuw J: Mustamu naar de negorij Nalahia;
de Schoolmeester van de 2e Klasse te Kilang J: Latumerissa naar de negory Ema;
de Schoolmeester van de 2e Klasse J: Kaijadu van de negorij Ema naar die van Kilang.
3º Instede van den onlangs te Soelij overleden Schoolmeester der 2e Klasse D: Lalopuwa
te plaatsen deszelfs zoon D: Lalopuwa thans meester der 3e Klasse te Larieque en zulks
met behoud van dezen rang.
4º Te benoemen tot Schoolmeester van de 4e Klasse te Larieque Levinus Nanlohij thans
omloopende meester te Amboina en tot omloopende meester in het district Amboina J:H:
Nanlohij.

492

493

De AR was J.L.B. Engelhard; 1826 gecommitteerde voor Ceram en Buru, namens het gouvernement
adviseur van de Sultan van Jailolo, hoofd van het Rijk van Ceram; 1830-1837 AR Saparua en Haruku.
Van Eijbergen, “Geschiedkundige aanteekeningen”, 500.
De raja van Tuhaha was E.A. Supusipa. Zie de Intekenlijsten voor het Medewerkend Bijbelgenootschap
te Ambon over 1830-1836, AA 1080c.
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5º Te bepalen dat deze verplaatsingen en benoemingen effect zullen sorteren van en met
1e Augustus aanstaande, wordende derhalve de Assistent Resident en den Magistraat
aangeschreven om de regenten der respectieve negorijen onder hun district de noodige
bevelen te geven tot het doen afhalen der ten hunnent geplaatste Schoolmeesters.
Extract dezes zal worden verleend aan de Subcommissie van onderwijs tot informatie en
narigt.

66. Programma voor het op woensdag 28 december 1831 in de Maleise Kerk te Ambon
te houden examen van de leerlingen der gouvernements lagere school; AA 1067.494
Z: HEdGestr. de Heer Gouverneur der Moluccos495 zal by den ingang der Kerk worden
ontvangen en ingeleid door de Commissie van Onderwijs onder het Spelen van het
Volkslied door het korps Muziekanten van de Burgerij.
Deze muziek zal zich insgelyks doen hooren middelerwijl Z: HEdGestr, en de Commissie
plaatsneemt.
De Predikant Kam zal hierop namens de genoemde Commissie het examen met een korte
voorafspraak openen,496 welke geëindigd zijnde eerst de muziek andermaal zal spelen en
vervolgens door eenige Schoolkinderen een tweetal verzen worden gezongen uit de
verzameling van D van Dapperen betiteld Liefde tot God.497
De noodige toebereidselen tot het eigenlijk examen inmiddels gemaakt zijnde, zal zulks
beginnen met de jongste leerlingenwww.cgfdejong.nl
of de 3e Klasse. Na den afloop van het onderzoek zal
andermaal na eenen korten aanhef der muziek door de leerlingen eenige verzen uit de
evengemelde verzameling worden gezongen betiteld ouder liefde.
Hierna zal het onderzoek van de tweede en eerste Klasse met tusschenpozing van de
muziek plaats hebben waarop door de leerlingen een toepasselijk lied op de prijsuitreiking498 gezongen zijnde, daartoe zal worden overgegaan.
494

495
496
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Getekend door de wnd secretaris van de Subcommissie van onderwijs te Ambon, Cornelis van Koetsveld;
1796 of 1797-1834; 1826 eerste commies op het gouvernementskantoor; 1827 tevens postmeester;
1832 tevens wnd gouvernementssecretaris der Molukken.
A.A. Ellinghuysen, 1829-1836.
De betrokkenheid van de kerk bij dergelijke publieke gelegenheden eindigde niet met het overlijden
van Joseph Kam in 1833. In 1832 was de zendeling-leraar Gericke al bij het programma betrokken
en bij het openbare schoolexamen van 1833 trad Gericke in Kam’s plaats. Dergelijke schoolexamens
hadden een besloten en een openbaar gedeelte. Zie ook “Nota voor het Examen”, [ca. 1832] AA 1067.
D. van Dapperen, Zang-oefeningen voor de lagere scholen, in overeenstemming met des schrijvers
aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen. Amsterdam: Van der Hey, 1819; 2de druk, Amsterdam:
Johannes van der Hey en Zoon, 1826.
Die prijzen bestonden uit lees- en plaatsjesboeken, zoals de avonturen van Robinson Crusoë, verzamelingen
van gedichten, verhalen en fabels, bijbelse verhalen, verhalen uit de kerkgeschiedenis, het Onze Vader,
boekjes over taalkunde, spookvertellingen, e.d., zie B. Goesdorp, “Lijst van schoolboeken welke als
prijzen zijn uitgedeeld”, 31/12/1831; idem, “Lijst der Boeken welke als prijzen uitgedeeld zijn, op
het examen van den 28º December 1832”, 1/11/1832, beide in AA 1067. B. Goesdorp was de eerste
onderwijzer en bibliothecaris van de (Europese) gouvernements lagere school te Ambon. Titels van
uitgedeelde christelijke lectuur waren o.m.: Joséphine Cottin, Blaise Pascal, Inneming van Jericho
of de bekeerde zondares: in vier zangen. Z. Bommel: Noman, 1820; Het gebed des Heeren. De Engelsche
groetenis. S.l.: s.n. [ca. 1790]; Christelijk handboekje, over de voornaamste waarheden van den
geopenbaarden godsdienst en de pligten der christelijke zedenleer, ten gebruike in huisgezinnen,
catechisatiën en scholen. Dordrecht: A. Blussé en zoon, 1804; Luther of De kerkhervorming: een leesboek
voor de jeugd. Coevorden: D. Hemsing van der Scheer, 1820; J.M. Schrant, Het leven van Jezus: een
geschenk aan de jeugd. 3de verbeterde druk; Zaltbommel: J. Noman - Rotterdam: J.J. Thompson; Joannes
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Zulks afgeloopen en door een der leerlingen een dankzegging uitgesproken zijnde, zal de
Spreker onder het Spelen der muziek andermaal het gestoelte beklimmen tot het doen
eener korte rede welke geëindigd zijnde het examen zal worden besloten met een door
de leerlingen te zingen lied aan de wysheid.499
Zullende eindelijk Z: HEdGestr: de Heer Gouverneur op dezelfde wijze als Z: HEdGestr
is binnen gekomen uitgeleide worden gedaan.500

67. “Reglement van orde, tucht en beheer, voor de gouvernements lagere scholen in alle
Residentien op Java en Madura en die der Buiten-Bezittingen van Nederlandsch Indië,
met uitzondering van Batavia, Samarang en Soerabaija,” Batavia,15 oktober 1832;
AHCO 8/1.
I. DOEL EN VAKKEN VAN HET ONDERWIJS.
Art. 1. Het onderwijs in bovengenoemde scholen zal zoodanig moeten worden ingerigt,
dat door hetzelve de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij met nuttige
kundigheden toegerust worden, ten einde alzoo tot de behoorlijke vervulling van alle
zedelijke en maatschappelijke pligten trapsgewijze opgeleid te worden.
Art. 2. Als hoofdvakken van onderwijs voor deze scholen worden beschouwd:
a. het Lezen,
b. het Schrijven,
www.cgfdejong.nl
c. het gewoon Rekenen,
d. de Nederduitsche taal,
e. de Aardrijkskunde,
f. de Nederlandsche geschiedenis,
g. de Nederland’s Indische geschiedenis,
h. de beginselen der algemeene geschiedenis, en
i. het Zingen.
Art. 3. De ligchamelijke gesteldheid en houding der leerlingen in een naauw verband
staande met derzelver gezondheid, zoo zullen deze door den onderwijzer met opmerkzaamheid en naauwkeurigheid worden gade geslagen.
Art. 4. De zedelijke opvoeding der leerlingen behoort den onderwijzers voornamelijk
naauw ter harte te gaan en wordt hun mitsdien ten ernstigste aanbevolen, om de kinderen
gedurende den schooltijd nooit zonder een gehoorlijk opzigt te laten.

499

500

Clarisse, Nadrukkelijk betoog, dat ongodsdienstigheid de bron zij van tijdelijk en eeuwig ongeluk,
godsdienstigheid in tegendeel de bron van tijdelijk en eeuwig geluk. Uitgegeeven door de Maatschappij:
Tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam: bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster,
1799.
Speciaal voor dergelijke gelegenheden waren door G.F. Schmidhamer liederen gecomponeerd. Er waren
liederen die gebruikt werden als voorzang, als tussenzang en als nazang in het programma. Ze droegen
titels als “Naarstigheid”, “Wijsheid”, “Het vergenoegen”, “De school de gewenschte plaats” en “Dankbaarheid”. Teksten in: AA 1067. G.F. Schmidhamer; 1796 of 1797-1847; 1826 1e klerk ter Administratie;
1829 secretaris Wees en Boedelkamer te Ambon; 1e commies beheer kas- en pakhuizen.
Per 10 februari 1831 telde de Europese gouvernements lagere school te Ambon 86 leerlingen. De eerste
(de hoogste) klas had 29 leerlingen, de tweede klas 30 en de derde (de laagste) klas 27. Zie B. Goesdorp,
“Staat der Kinderen welke zich thans op de lagere school te Amboina bevinden”, 10/2/1831, AA 1067.
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Art. 5. In het algemeen behooren de onderwijzers zoo veel mogelijk den aanleg der
onderscheiden leerlingen gade te slaan, ten einde dien door alle gepaste middelen bij het
te geven onderwijs te doen ontwikkelen of te verbeteren.
Art. 6. Ten einde in de jeugdige harten der leerlingen godsdienstige gevoelens op te
wekken en levendig te houden, zullen de onderwijzers het zich ten pligt maken, hun bij
alle voegzame gelegenheden met de teederste zorgvuldigheid, eerbied voor en dankbaarheid aan het opperwezen in te boezemen.
II. WIJZE EN VERDEELING VAN HET ONDERWIJS.
Art. 7. De leerlingen zullen zoo veel mogelijk worden verdeeld in drie klassen, en deze
klassen in zoo vele onderafdeelingen of ordes, als de omstandigheden en de meerder of
minder gelijkstandige bekwaamheden of vorderingen der leerlingen dit zullen vereischen.
Art. 8. De drie klassen zullen zoo veel mogelijk van elkander afgezonderd geplaatst
worden; in iedere klasse zullen almede de Jongens van de Meisjes altijd afgescheiden en
alle zitplaatsen genummerd zijn.
Art. 9. De onderscheidene klassen worden in de verschillende gedeelten van het onderwijs,
zoo mogelijk op het bord onderwezen.
Art. 10. De overgang van eene klasse tot eene hogere, zal niet dan met voorkennis van
de Subkommissie van onderwijs, ieder half jaar na den afloop van het examen, plaats
vinden, behoudens de bevoegdheid van de onderwijzers, om het zij bij gebrek aan
leerlingen in de eene of andere klasse, of uit aanmerking van uitstekende verdiensten,
daartoe tusschentijds een voorstel www.cgfdejong.nl
aan de Subkommissie te doen.
De overgang van eene orde tot de andere zal echter tusschentijds door de onderwijzers
kunnen geschieden.
Art. 11. De tijd en wijze waarop de overgang in het vorige artikel bedoeld en de rangschikking der leerlingen in iedere klasse zullen plaats hebben, worden bij het hiernavolgende art. 34 geregeld.
Art. 12. De onderwijzers zullen met overleg van de Subkommissie van onderwijs de lessen
behoorlijk regelen en zij voorts gehouden zijn, het voor iedere klasse bepaald onderwijs
aan de leerlingen ordelijk, onafgebroken en met oplettendheid mede te deelen.
Zij zullen het onderwijs zoodanig inrigten, dat er eene behoorlijke opklimming in de
onderscheidene deelen van hetzelve, naar gelang der klassen en van de onderdeelen van
iedere klasse, in acht worde genomen.
Het onderwijs zal gegeven worden volgens eene door de onderwijzers te maken tafel van
werkzaamheden en tijdverdeeling, goed te keuren door de Subkommissie van onderwijs.
Art. 13. Al de leerlingen van dezelfde orde zullen steeds gezamenlijk op denzelfden tijd
en uit hetzelfde boek onderwezen worden.
Art. 14. De verdere regeling, leiding en schikking van al wat het onderwijs betreft, blijft
aan de onderwijzers overgelaten, mits op hunne verrigtingen ten deze, de goedkeuring van
de Subkommissie van onderwijs verzoekende.
Art. 15. De ten dienste der school benoodigde boeken en behoeften, zullen uit het schoolboekenfonds onder de administratie der Hoofdkommissie van onderwijs worden verstrekt,
overeenkomstig de reeds deswege gemaakte of nader vast te stellen bepalingen; en zullen
op de scholen geene andere leerboeken mogen worden gebezigd, dan die, welke door de
Hoofdkommissie van onderwijs daartoe zullen worden bestemd en van harentwege uit het
gezegde schoolboekenfonds uitgereikt, volgens eene daarvan aan de Subkommissien en
door deze aan de onderwijzers mede te deelen lijst.
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Art. 16. De bovengemelde boeken zullen aan de leerlingen tegen de vastgestelde prijzen,
uit het schoolboekenfonds, op aanvrage van de onderwijzers, door tusschenkomst van de
Subkommissien, in eigendom uitgegeven worden; de leerlingen, die het onderwijs gratis
genieten, zullen kosteloos van de benoodigde schoolboeken voorzien worden.
Art. 17. Ingeval van ziekte of andere wettige verhindering, waardoor in het een of andere
vak vermeld in de genoemde aanwijzing van tijdsverdeeling, het bepaalde onderwijs niet
kan gegeven worden, voorzien de Subkommissie daarin op de best mogelijke wijze.
Art. 18. De onderwijzer bepaalt met overleg van de Subkommissie onder goedkeuring
van de Hoofdkommissie, de leerwijze welke op de school zal worden ingevoerd, en zal
mitsdien gehouden zijn, die leerwijze te volgen, ten einde het onderwijs in alle klassen
op eenen eenparigen voet worde gegeven.
Art. 19. Wanneer er geene kweekelingen bij de school geplaatst zijn, zal de onderwijzer
zulks noodzakelijk achtende, één of meer der vlijtigste en bekwaamste leerlingen begunstigen, met het voorregt om gedurende zekeren tijd, hem in het onderwijs der laagste klasse
behulpzaam te zijn.
III. OVER DE SCHOOLTIJDEN.
Art. 20. Ter bewaring der orde en vooral ter bevordering van een geregeld klassikaal
onderwijs, zullen de lessen te acht ure des morgens en des namiddags te twee ure een
aanvang nemen, en te elf ure des morgens en te vijf ure des namiddags eindigen, zullende
er met uitzondering van de zon- en feestdagen, dagelijks school gehouden worden.
Des zaturdags echter, zal er alleen www.cgfdejong.nl
des morgens school worden gehouden, en als dan het
in den loop der week geleerde wordt herhaald.
Art. 21. De kinderen die te laat ter school komen, zullen hier over ernstiglijk onderhouden
worden, buiten de straf, nader hieronder bij art. 30 omschreven, waaraan zij zich wegens
deze overtreding zullen blootstellen.
Art. 22. Leerlingen die meer dan vijf malen gedurende den loop van een half jaar zonder
wettige redenen het dagelijksch onderwijs verzuimd hebben, zullen in het zoogenaamde
zwarte boek opgeteekend worden, en bij het examen van dat half jaar verstoken zijn van
eenige belooning of prijs, wordende mitsdien den ouders of voogden in het belang hunner
kinderen en pupillen dringend aanbevolen, om aan de voorgeschreven bepaling door het
behoorlijk ter school zenden der leerlingen de hand te willen houden.
Art. 23. Geene kinderen zullen om welke reden ook, later dan een half uur na de school
tijd aangevangen is, in de school toegelaten worden, maar zullen later ter school komende,
zonder eenige consideratie weder huiswaarts gezonden en dit hun als eene absentie
aangerekend worden.
Art. 24. Vóór het tijdstip van het eindigen van het onderwijs mag geen kind de school
verlaten, dan in zeer dringende gevallen en na verkregen toestemming van den onderwijzer.
Art. 25. Gedurende den schooltijd, zullen er onder welk voorwendsel ook, geene bedienden in de school worden toegelaten, blijvende het nuttigen van eenige spijs of drank door
de leerlingen, insgelijks ten eene male verboden.
Art. 26. Ter gelegenheid van het pinkster feest zal er eene week en bij gelegenheid van
het jaarlijksch groot examen veertien dagen vacantie wezen.
IV. OVER DE STRAFFEN EN BELOONINGEN
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Art. 27. Aan de onderwijzers wordt aanbevolen en des noods gelast, om door een verstandig, billijk en liefderijk gedrag, de achting, dankbaarheid en liefde der kinderen te winnen,
om hen alzoo met eerbied voor hunne leermeesters te bezielen en op die wijze op de
jeugdige gemoederen dien diepen indruk te maken, welke noodig is om hen geleidelijk
tot hunnen pligtte te houden.
Art. 28. Bij aldien onverhoopt de onderwijzers of kweekelingen de leerlingen op eenigerhande wijze mogten mishandelen, zullen zij gestraft worden, voor de eerste maal met eene
ernstige mondelinge correctie voor de geheele vergadering der subkommissie van onderwijs; voor de tweede maal met inhouding van een gedeelte van hun tractement, waarvan
door de subkommissie aan de Hoofdkommissie zal worden kennis gegeven en bij herhaling met ontslag uit hunne betrekking, op voordragt van de Subkommissie door de
Hoofdkommissie te verleenen of te provoceren.
Art. 29. Onder de straffen welke aan de leerlingen door de onderwijzers zullen kunnen
worden opgelegd, behooren:
a. Het aanteekenen in een zoogenaamd zwart of schande boek.
b. Het voorloopig terugzetten uit eene hoogere klasse of orde naar eene lagere, ingeval
van betoonde traagheid of onverschilligheid in het leeren, of aan den dag gelegde luiheid
of onachtzaamheid; wanneer deze terugzetting bepaaldelijk of voor langere tijd behoort
te geschieden, zal de onderwijzer hierop het goedvinden van het Lid der subkommissie,
belast met het tijdelijk toevoorzigt der school, inroepen.
c. Het te pronk staan ingeval van zware overtreding, met een bord boven het hoofd of op
www.cgfdejong.nl
de borst.
De boven vermelde straffen zullen nimmer door een’ ondermeester of kweekeling mogen
worden opgelegd.
Art. 30. Des zaturdags van elke week, zal aan ieder leerling worden uitgereikt, een wit
kaartje enkel beschreven met zijn naam en de klasse waartoe hij behoort en geteekend
door den onderwijzer, zullende de leerling verpligt zijn dit kaartje van iedere voorgaande
week mede te brengen, ten einde hetzelve aan het Lid der subkommissie die de school
komt bezoeken, te kunnen vertoonen.
Van dit kaartje, zal bijaldien de leerling in den loop dier week rede tot ongenoegen of
bestraffing heeft gegeven, zoo uithoofde van onbehoorlijk gedrag als van luiheid, onverschilligheid, onoplettendheid of het slecht bewerken eener opgegeven taak, dan wel
wegens eenig andere pligt verzuim, één of meer hoekjes worden afgesneden.
Van deze kaartjes zal een register bij den onderwijzer berusten, welk register tot een
contrôle op dezelve zal strekken.
De voorgeschreven kaartjes zullen ieder half jaar voor het privaat of openbaar examen,
door de leerlingen teruggegeven worden en zal als dan het gezamenlijk getal afgesneden
hoekjes van deze kaartjes in berekening komen, ten aanzien der toekenning der prijzen
bij het examen uit te deelen, bij welke gelegenheid aan de subkommissie van onderwijs
eene lijst zal worden ter hand gesteld, houdende den naam van ieder leerling en naast
denzelven het getal hoekjes door hem verloren.
In enkele gevallen echter, zal hiervan ten behoeve van schrandere en verdienstelijke of
bijzonder naarstige leerlingen, eene afwijking plaat kunnen vinden en de toekenning eener
prijs, aan zoodanigen leerling, ofschoon dan ook minder gave hoekjes behouden hebbende, kunnen geschieden.
Art. 31. Leerlingen, die zich bij voortduring, onverschillig voor eer of schande betoonen,
zullen op gegronde klagten van den onderwijzer, door de subkommissie, na voorafgaand
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onderzoek, van de school verwijderd kunnen worden; en zal daarvan aan de Hoofdkommissie worden kennis gegeven.
Art. 32. Ter opwekking van gepasten naijver zal er één maal ’s jaars in het laatst der
maand december een openbaar examen gehouden worden, bij welke gelegenheid tevens
de leerlingen die door vlijt en gedrag gedurende het laatst verloopen halve schooljaar het
meest zullen hebben uitgemunt, met eere en aanmoedigings prijzen of getuig-schriften
zullen worden begiftigd.
Behalve dit openbaar examen, zal er nog een besloten examen worden gehouden ten
overstaan van de subkommissie van onderwijs in het laatst van de maand junij van elk jaar.
Art. 33. Bij het jaarlijksch besloten examen zullen insgelijks prijzen kunnen worden
uitgedeeld; echter zullen daarmede slechts worden begiftigd, de twee leerlingen van iedere
klasse, welke gedurende het afgeloopen half jaar het meest hebben uitgemunt, of zich het
verdienstelijkst hebben gemaakt.
Art. 34. Met den aanvang van elke maand, zal door den onderwijzer de rang geregeld
worden, welke ieder leerling in ieder afdeeling gedurende die maand zal bekleeden.
Het getal verloren hoekjes van de verloopen weken, zal daarbij in aanmerking komen;
wanneer een leerling in rang wordt terug gezet, zal hem daarvan door den onderwijzer
de reden kennelijk worden gemaakt. De onderwijzer zal aan de Subkommissie van
onderwijs, de lijst der bepaalde rangen voor iedere klasse maandelijks inzenden.
Art. 35. Onverminderd de belooningen bij de voorgaande artikelen omschreven, zal aan
zoodanige leerlingen, welke zich bij uitstek door hunne vaardigheid, hunne vorderingen
www.cgfdejong.nl
of bekwaamheden zullen hebben onderscheiden,
tusschentijds een schriftelijk bewijs van
bijzondere tevredenheid door den onderwijzer kunnen worden gegeven, en van de
zoodanige, loffelijke melding in een daartoe aan te leggen boek worden gemaakt.
Deze schriftelijke bewijzen zullen zij, bij het teruggeven van hunne kaartjes, mede in
verrekening en vergoeding mogen brengen met het getal afgeknipte kaartjes, dewelke zij
geleden hebben, namelijk: voor ieder zoodanig bewijs de terugbekoming van vier gave
hoekjes mogen berekenen, zullende van deze afgegeven bewijzen melding in het bij art.
30 bedoelde register worden gemaakt.
Art. 36. De bij art. 18 der algemeene orde voor de lagere scholen vastgestelde schoolwetten501 (zie staatsblad 1818, No 4) zullen duidelijk geschreven en op een bord geplakt in
de school opgehangen worden en bij gepaste gelegenheden aan de kinderen ter opvolging
en nakoming voorgelezen en uitgelegd worden.

V. VAN DE ONDERWIJZERS, ENZ.
Art. 37. De onderwijzer is niet alleen belast met het onderwijs, maar ook met de administratie der school.
Art. 38. De onderwijzer zal aan de Subkommissie van onderwijs van tijd tot tijd uit zich
zelven, of anders zoo dikwijls de Subkommissie zulks zal verlangen, verslag doen van
den staat der school, het gedrag en de vorderingen der leerlingen, van de maatregelen door
hem tot verbetering van het onderwijs aangewend, en voorts aan dezelve zoodanige
voorstellen doen, als hij ten nutte en ter verbetering der schoolinrigting zal dienstig
oordeelen; de ondermeesters zullen den onderwijzer hierin de behulpzame hand bieden
501

Zie document 19.
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en hem de daartoe benoodigde opgaven der klassen waarover zij gesteld zijn, moeten
mededeelen.
Art. 39. De ondermeesters en kweekelingen zijn aan den onderwijzer ondergeschikt en
zullen gehouden zijn, zijne bevelen op te volgen; de onderwijzer zorgt dat de ondermeesters en kweekelingen stipt aan hunnen pligt voldoen.
Art. 40. Indien onverhoopt de leden der Subkommissie dan wel de ouders of voogden of
te wel de onderwijzer, zich op eenigerhande wijze mogten hebben te beklagen over den
ondermeester of de kweekelingen, zal van die klagten dadelijk kennis worden gegeven
aan de kommissarissen der school, welke alsdan naar bevind van zaken zullen handelen;
zullende kommissarissen ingeval die klagten van een ernstigen aard zijn, zoo dat dezelve
grootere voorzieningen vorderen, dezelve brengen ter kennis van de Subkommissie van
onderwijs, welke de bevoegdheid zal hebben, om aan den schuldigen buiten bemoeijenis
van het Gouvernement eene inhouding van tractement op te leggen, ten hoogste van eene
maand, mits daarvan kennis gevende aan de Hoofdkommissie.
Dezelfde straf zal den onderwijzer kunnen worden opgelegd, indien die klagten ten zijnen
aanzien ingebragt en gegrond bevonden worden.
Art. 41. De onderwijzer zal buiten de vacantie tijden, altijd in de school aanwezig moeten
zijn, en dezelve niet dan bij volstrekte noodzakelijkheid en met voorkennis van den
voorzitter der Subkommissie van onderwijs mogen verlaten.
Art. 42. Ingeval er dringende omstandigheden mogten voorkomen, die den onderwijzer
noodzaakten de school plotseling te verlaten, zal hij verpligt wezen, hiervan zoo spoedig
www.cgfdejong.nl
mogelijk, althans in den loop van denzelfden
dag, aan den voorzitter der Subkommissie
kennis te geven, zullende hij hiertoe zelfs verpligt zijn, waanneer hij diensthalve, zoo als
bij voorbeeld bij het storten van schoolpenningen, bij het ontvangen der tractementen, enz.
de school moet verzuimen.
Art. 43. De onderwijzer zal den ondermeester ondermeester of de kweekelingen nimmer
toestaan, de school gedurende den schooltijd te verlaten, dan om hoogst gewigtige redenen
en zal hij daarvan in dat geval dadelijk kennis geven, aan den President der Subkommissie
van onderwijs.
Art. 44. De onderwijzer zal de namen van alle kinderen, die als leerlingen in de school
worden opgenomen, alsmede de namen van hunne ouders of voogden, benevens derzelver
woonplaatsen, in een behoorlijk register inschrijven.
Art. 45. De onderwijzer zorgt en is verantwoordelijk voor de inning en geregelde storting
der schoolgelden.
Art. 46. Daartoe wordt hem aanbevolen om op den eersten van elken maand de rekeningen, welke onvoldaan zijn gebleven, aan de respective debiteuren te doen uitreiken.
Art. 47. De onderwijzer is almede op zijne persoonlijke verantwoordelijkheid verpligt,
om de achterstallige schoolgelden, door overledenen verschuldigd gebleven, op derzelver
boedels te vervolgen, daartoe van dezelve opgave doende aan executeuren of boedelredderaars en voor zoo veel insolvente boedels betreft, die opgave inzonderheid te herhalen,
ter rolle van den raad van justitie bij de oproeping der crediteuren, en de betaling daarvan,
ten behoeve van den lande, daar, waar zulks behoort, te reclameeren, zullende hij van zijne
verrigting in deze aan de Subkommissie van onderwijs berigt geven.
Art. 48. De onderwijzer zal het zuiver bedragen der ontvangene schoolpenningen,
maandelijks en wel uiterlijk voor of op den 25sten der maand volgend op die, waarover
dezelve loopen, bij den plaatselijken ontvanger storten en daarvoor van denzelven een
bewijs van in kas storting in duplo, en met uitdrukking der geldspecie aanvragen, zullende
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hij voorts dit bewijs vergezeld van eenen verantwoordingstaat en van de maandelijksche
rollen der leerlingen, alsmede van de kwitantien der door hem gedane geautoriseerde
uitgaven, allen in duplo, aan de subkommissie inzenden, om door deze, na examinatie en
accoord-bevinding driemaandelijks aan de Hoofdkommissie van onderwijs te worden
aangeboden.
Art. 49. Alle maanden zal de onderwijzer de Subkommissie van onderwijs bekend maken,
met de zoodanige debiteuren der school, welke in de betaling van schoolgeld een of meer
maanden ten achteren zijn.
Art. 50. De onderwijzer zal tot waarborg van de schoolgelden onder zijne administratie,
eenen reëelen borgtogt stellen van ƒ 500:-.
Art. 51. De onderwijzer is belast met het speciaal toevoorzigt over het schoolgebouw, en
zal behoorlijk waken voor de reinheid en zindelijkheid van hetzelve, en eindelijk ook nog
verantwoordelijk wezen, voor al de school-meubelen en derzelver behoorlijk onderhoud;
zullende de voor dit laatste benoodigde penningen door de subkommissie van onderwijs
worden te goed gedaan uit de som van Een honderd Guldens koper, welke bij deze
jaarlijks uit het geldelijk schoolfonds, voor iedere subkommissie van onderwijs wordt
disponibel gesteld, ter bestrijding van kleine dagelijksche uitgaven.
Art. 52. Zoo voor het schoon en zindelijk houden van het schoolgebouw en erf, als voor
het ophalen der schoolgelden, wordt aan den onderwijzer te goed gedaan, een bediende
a ƒ 6 ’s maands, ten zij hiervoor bij afzonderlijke besluiten meerder mogt zijn toegestaan.
Art. 53. Als eene te gemoetkoming in de kosten voor schrijfbehoeften ten dienste der
www.cgfdejong.nl
leerlingen, zal de onderwijzer van elken
leerling (de gratis onderwijs genietende uitgezonderd) 50 centen ’s maands mogen vorderen.
Art. 54. Elke maand zal de onderwijzer aan de subkommissie van onderwijs inzenden,
eene lijst van de gratis onderwijs genietende leerlingen en zorgdragen, dat het daarvoor
bepaalde getal, hetwelk op voordragt der subkommissie door de Hoofdkommissie zal
worden vastgesteld, niet worde overschreden.
Art. 55. Uit het schoolboekenfonds zullen aan den onderwijzer en kweekelingen, door
tusschenkomst van de subkommissie, op hare aanvrage, tot eigen gebruik tegen het
inkoops kostende in eigendom worden afgestaan, de in hetzelve voorhanden boeken en
werken, over de opvoeding en het onderwijs handelende.
Art. 56. De benoodigde kaarten zullen uit het boeken fonds kosteloos aan de scholen
verstrekt worden en als derzelver eigendom, op den Inventaris van het school meubilair,
ingenomen worden.
Art. 57. De onderwijzer zal boven en behalve zijne vaste bezoldiging genieten, een tiende
gedeelte van de zuivere opbrengst der ontvangen wordende schoolgelden, hetwelk hem
maandelijks zal worden uitbetaald; voor zoo verre nogtans, bij afzonderlijke besluiten,
ten aanzien van sommige scholen, een grooter aandeel in de schoolgelden, dan wel het
geheel bedragen derzelve aan de onderwijzers mogt zijn toegekend, zal deze bepaling van
geen toepassing zijn.
Art. 58. Aan den onderwijzer wordt nog toegekend, het genot van vrije woning, indien
namelijk daartoe een gouvernements gebouw disponibel is; bij gebreke daarvan zal aan
hem eene indemniteit van huishuur worden te goed gedaan, ten bedrage van ƒ 30 koper
’s maands, betaalbaar uit het plaatselijk geldelijk schoolfonds.
Art. 59. Wanneer het aantal der onderwezen wordende leerlingen, de plaatsing van een
ondermeester of van een of twee kweekelingen bij de school mogt noodzakelijk maken,
zal hierin op voordragt der subkommissie en voor zoo verre zoodanige voorwerpen
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beschikbaar of te vinden zijn, door de Hoofdkommissie voorzien worden, en aan dezelve
wijders zoodanige bezoldiging, te gemoetkoming, of belooning worden toegekend, als
de Hoofdkommissie zal oorbaar achten, onder bepaling echter, dat daarvoor niet meer zal
worden te goed gedaan dan ƒ 50 koper ’s maands voor een’ ondermeester, en ƒ 25 koper
’s maands voor ieder kweekeling, en dat deze uitgaven uit het plaatselijk geldelijk
schoolfonds kunnen worden bestreden.
VI. VAN DE LEERLINGEN
Art. 60. Alle kinderen van boven de zes jaren die gevaccineerd zijn, of de natuurlijke
kinderziekte502 gehad hebben (waarvan behoorlijk zal moeten blijken) zullen op de school
toegelaten worden.
Art. 61. Het schoolgeld zal ongerekend de schrijf- en schoolbehoeften vermeld bij art.
53, op voordragt der subkommissie van onderwijs, naar gelang van plaatselijke omstandigheden, voor iedere school afzonderlijk, door de Hoofdkommissie van onderwijs worden
geregeld en bepaald, het zij hierin reeds al dan niet voorloopig is voorzien. Deze bepaling
van schoolgelden zal telken reize door de Hoofdkommissie aan de Algemeene Rekenkamer moeten worden medegedeeld.
Art. 62. Het voorregt om gratis op de school te worden onderwezen, wordt door de
Subkommissie van onderwijs toegestaan, volgens eenen te formeeren rooster van inschrijving, aan de kinderen van zoodanige ouders of voogden, welke geöordeeld worden geheel
en al onvermogend te zijn, om de bepaalde schoolgelden te betalen.
www.cgfdejong.nl
Art. 63. Alle kinderen zullen zindelijk
gekleed en rein gewasschen ter school komen; die
hieraan niet voldoen worden dadelijk van de school naar huis gezonden.
Art. 64. De oudere leerlingen behooren de jongeren in naarstigheid, gehoorzaamheid en
vriendelijkheid voor te gaan.

VII. VAN OUDERS EN VOOGDEN
Art. 65. Ouders of voogden die hunne kinderen of pupillen op de school wenschen te
plaatsen, zullen zich tot dat einde adresseeren aan de Subkommissie van onderwijs.
Art. 66. Geene kinderen zullen op de school worden aangenomen, dan met het begin van
elke maand.
Art, 67. De ouders of voogden die hunne kinderen ter school zenden, zullen verpligt
wezen het schoolgeld te betalen, voor of op den 15den der maand volgende op die, in
welke het onderwijs is genoten.
Art. 68. De kinderen of pupillen van ouders of voogden, die meer dan twee maanden in
de betaling van het verschuldigde schoolgeld ten achteren zijn, zullen op last der Subkommissie van onderwijs niet meer ter school toegelaten worden, terwijl bovendien de ouders
of voogden geregtelijk tot de voldoening der achterstallige schoolgelden zullen worden
aangesproken.
Art. 69. Al ware een kind slechts één dag van eene maand ter school geweest, zal het volle
schoolgeld moeten betaald worden.
Art. 70. Een kind dat buiten wettige verhindering, ter beöordeeling van de subkommissie
van onderwijs, bij voortduring van de school blijft, zal beschouwd worden van de school
te zijn afgegaan.
502
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Art. 71. Een kind de school verlatende en binnen drie maanden weder op de school
wenschende toegelaten te worden, zal niet worden geadmitteerd, dan na dat ten behoeve
van hetzelve het schoolgeld over de drie volle maanden is betaald geworden.
Art. 72. De ouders of voogden die hunne kinderen of pupillen van de school wenschen
te nemen, zullen daarvan voor het einde der loopende maand, schriftelijk kennis moeten
geven aan den onderwijzer; die zulks verzuimen zullen geacht worden hunne kinderen
of pupillen bij voortduring ter school te doen gaan en verpligt zijn het volle schoolgeld
te voldoen, tot zoo lang zij de voorschreven kennisgave zullen hebben gedaan.
Art. 73. De ouders of voogden wier kinderen of pupillen in de school zullen worden opgenomen, zullen geacht worden hunne volkomen toestemming te hebben gegeven, en zich
te zullen onderwerpen, aan al de bepalingen, die zoo wel bij het tegenwoordig Reglement
zijn, als nader zullen worden vastgesteld.
Aldus, krachtens de daartoe verleende autorisatie bij Resolutie van Zijne Excellentie den
Gouverneur Generaal in Rade d.d. 24 september 1832, no 25, gearresteerd en in werking
gebragt, door de Hoofdkommissie van Onderwijs bij Besluit van 15 october 1832 no 1.

68. Inventaris der schoolmeubelen, boeken, kaarten en letterkassen van de Europese
gouvernements lagere school te Ambon, Ambon, 1 januari 1833; AA 1067.503
www.cgfdejong.nl
Schoolmeubelen
1. Leesmachine van Prinsen504
6. Groote schrijftafels met banken
5. Kleine idem
idem
3. Zetborden
25. Looden inktkokers (waarvan 2. defect zijn)
8. Kapstokken
2. Schrijfborden
1. Boekenkast
2. Stilletjes505
6. Zetplankjes
503
504

505

Getekend door B. Goesdorp, 1826-1833 eerste onderwijzer aan de Europese gouvernements lagere
school te Ambon.
De hulpmiddelen die Prinsen gebruikte om kinderen te leren lezen waren een leesmachine (uitvinding
van J.Ph. Delabarre, onderwijzer te Leiden, 1797), twee of drie stokjes om mee aan te wijzen, letterplankjes,
een leerlingenboekje, negen wandplaten of leestafels voor klassikaal gebruik en een handboekje bij
de machine. De leesmachine bestond uit drie delen: links de kast met de kaartjes voor de klinkers, rechts
de kast voor de medeklinkers en in het midden het zogenaamde zetraam of zetbord, waarop met de
losse kaartjes woorden konden worden gevormd. Voor de kinderen was er een individuele letterplank
of zetplank met letterhoutjes. De leesstof van de wandplaten kwam ook voor in Eerste oefeningen in
het lezen, het leerlingenboekje. De kinderen leerden aan de hand van plaatjes eerst de korte klinkers
en tweeklanken lezen, daarna de medeklinkers en uiteindelijk hele woorden. Ze legden daarbij letterhoutjes
op een letterplankje. Hier ligt de oorsprong van het leesplankje. De leesmachine wordt besproken in
de “Vierde Brief” van P.J. Prinsen, Leerwijze om kinderen te leeren lezen, Amsterdam: Johannes van
der Hey en Zoon, 1817; 3de druk 1825. Over Prinsen, zie Kroeskamp, Early Schoolmasters, 94-95,
n. 69.
Kleine draagbare emmer om de behoeften in te doen.
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12. Plankjes voor voorschriften
Boeken
1. Exp. Handboekje ten gebruike bij de leesmachine
1. ,, Van Dapperen handleiding tot de vormleer 1e en 2e stuk506
1. ,, Meijr Handleiding om uit het hoofd te leeren rekenen507
1. ,, Brieven voor min en meer gevorderde leerlingen
1. ,, Prinsen Pestalozzis leerwijs in de Kennis der getallen508
1. ,, Nieuw Algemeen magazijn van onderwijs en opvoeding509
9. ,, Tafels in plano
1. ,, Tafelen van de vier hoofdregelen der rekenkunde (halfsleet)510
1. ,, Prinsen leerwijs om Kinderen het lezen te leeren (halfsleet)511
1. ,, Curas en Schrak tabellen 7. stuks512
2. stel groote en algemeene Romeinsche letters (opgeplakt)
Schoolkaarten
1. Stuk F.W. Streit kaart van Europa513
1. idem
idem
,, ,, Azia
1. idem
idem
,, ,, Afrika
www.cgfdejong.nl
1. idem
idem
,, ,, N. Amerika
1. idem
idem
,, ,, Z. Amerika
1. idem
idem
,, ,, Australia
1. idem Generale Kaart van het Koningrijk der Nederlanden
506

507
508
509
510

511
512

513

D. van Dapperen, P.J. Prinsen, Handleiding voor onderwijzers, om volgens eenen geregelden gang,
kinderen te leeren opmerken, denken en spreken: toegepast op de zamenstelling der eenvoudigste
voorwerpen uit de meetkunde, bekend onder de naam van vormleer. 2 Stukken; Amsterdam: Johannes
van der Heij, 1820-1824; 2de druk 1825.
Wellicht Groot A.B.C. boek: zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren rekenen. Amsterdam:
A. Meyer, 1806.
P.J. Prinsen, Leerwijze van H. Pestalozzi, bevattende de drie aanvangspunten van zijn onderwijs. Leyden:
D. du Mortier en zoon, 1809; vgl. Kroeskamp, Early Schoolmasters, 170-219.
Algemeen magazijn voor onderwijs en opvoeding, jrg. 1 (1819) - jrg. 5 (1823). Amsterdam: Schalekamp
en Van de Grampel; voortgezet als: Nieuw algemeen magazijn voor onderwijs en opvoeding.
Practisch rekenboek, bevattende de toepassing van de vier hoofdregelen der rekenkunde in zamengestelde
en benoemde getallen: ten dienste der scholen. Door de tweede afdeling van het Schoolonderwijzersgezelschap, te ’s-Gravenhage. ’s-Gravenhage: Beekman, 1830/1839.
P.J. Prinsen, Leerwijze om kinderen te leren lezen. 1817; vgl. Eerste leesboekje voor kinderen, naar
aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. 21ste druk, Middelburg: Abrahams, 1856.
Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve oorspronglijk opgesteld door Hilmar
Curas; op nieuw bearbeid en ten gebruike der schoolen geschikt gemaakt door Johan Matthias Schrock;
van wegen de Bataafsche Maatschappij: Tot Nut van ‘t Algemeen, naar de vijfde uitgaave uit het
Hoogduitsch vertaald. Leyden, Deventer, Utrecht: D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange en G.T. van
Paddenburg en zoon, 1799-1804. [vertaling van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey
dem ersten Unterrichte der Jugend. 3 Dln, 1729.]
Tussen 1702 en 1821 verschenen kaartenboeken (atlassen), waarin onder meer ook die van Streit waren
opgenomen: nr 2 Europa (1743); nr 3 Asiae Recentissima Delineatio (s.a., doch na 1714); nr 4 Totius
Africae Nova Repraesentatio (s.a., doch voor 1716); nr 5 Charte von Nord-America (1797); nr 7 Charte
von Süd-America (1797); nr 8 Australien (Südland) auch Polynesien oder Inselwelt, insgemein der
Fünfte Welttheil genannt (1820).
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1. idem J.B. de Bougé, Kaart van Europa met een Handboekje514
1. idem Kaart van Oost Hemisphere
1. idem idem ,, West idem
1. idem idem ,, Palestina of het Heilige Land met de bij behoorende verklaring.

69. G.F.A. Gericke aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 9 juni 1833;
ARvdZ 29/5/A.
[Gericke is begin december 1832 te Ambon gearriveerd. Het is zijn taak de bejaarde Joseph
Kam in zijn werk bij te staan. Vrijwel onmiddellijk na aankomst is hem de verzorging van
de diensten in de Hollandse kerk (Koepelkerk) opgedragen. In januari en februari 1833
heeft hij in het gezelschap van Kam een reis langs de gemeenten op Ambon-eiland gemaakt.
Zijn eerste dienst in de Maleise gemeente te Ambon-stad leidde hij op eerste Pinksterdag.
Sedertdien preekte hij om de week in de Maleise gemeente. Elke week bezocht hij de
Maleise scholen in de omtrek van Ambon-stad. Zonder ook maar de geringste kritiek op
Kam te willen oefenen – zijn werkkring is veel te groot voor één man – is de godsdienstige
toestand der inheemse christelijke gemeenten diep treurig.]

Maar hoe zullen deze armen menschen tot de kennis der waarheid komen, daar het getal
der arbeiders met de grootheid des oogstes zoo weinig in evenredigheid staat. Hoe kan
het volk in de leer der zaligheid opgeleid worden, wanneer het slechts elk jaar een of twee
www.cgfdejong.nl
dagen onderwijs ontvangt van éénen leeraar. Over 24.000 christenen in dezen Archipel
waren jaren geheel zonder leraar, en in de laatste 18 jaren onder de zorg van slechts eenen.
De christenen op de Tenimbersche- en Aroos-Eilanden werden misschien alle 10 á 20
jaren slechts eene keer besocht. Alleen de voorregten die zij als christenen door het
Gouvernement boven hunne Heidensche landslieden genieten, houdt hen staande. Wat
kan men van zulk een volk voor vorderingen in het christendom verwachten, dat buitendien verslaafd is aan de zinnelijkheid. Hoe groot is alhier de oogst. Hoe weinig het getal
der arbeiders.
En is het met de scholen anders gesteld? Deze verkeeren met de gemeenten in eenen
deerniswaardigen toestand. Onder al de meesters die ik tot nu heb leeren kennen, heb ik
slechts eenigen gevonden, die waardig zijn dien naam te dragen. Bijgeloof en domheid,
luiheid en zinnelijkheid zijn bij hun de basis hunner deugden. Overgegeven aan den drank
gaan zij tot de grootste buitensporigheden over. Veelen heb ik gevonden, die naauwelijks
lezen en gebrekkig schrijven kunnen, anderen die door de veelheid van den drank in hun
verstand zijn getroebeld; nog anderen, die de genoegens der wereld nagaan, de school aan
haar eigen lot overlaten. Aan zulke subjekte is niet alleen de teedere jeugd, maar ook de
gemeente zelve toevertrouwd. Hoe kan men van zulke huurlingen of goede leden der
gemeente, of een goed opkomend geslacht verwachten?
Maar hoe kan het ook anders zijn. De meesters genieten volstrekt geene opleiding.
Wanneer vroeger een inboorling eenige jaren bij den een of anderen ambtenaar als knecht
gediend had, dan ontving hij eene gratifikatie van zijnen Heer, hij werd meester. Thans
zijn ze eenige jaren of in Ds Kams drukkerij of vergezellen zijne scheepen en worden dan
als meesters hier en daar geplaatst. De Waardige Kam gedurig op reis zijnde, kan hen niet
opleiden, en van zijne waarde echtgenoote kan men het niet verwachten. Ach het is
514

J.B. de Bougé, Nouvelle description ou tableau géographique et historique de l’Europe. Paris, 1809.
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ontroerend, wanneer men de teedere jeugd, het opkomend geslacht, aan zulke huurlingen
ziet bloot gegeven. Mijn hert is angedaan, wanneer ik er aan denke, mijne oogen vullen
zich met tranen, wanneer ik deze van het onderwijs verstokene jeugd aanzie.
[Gericke is van oordeel dat de opvoeding der kinderen de plicht der ouders is. Doch veel
ouders zijn daartoe niet in staat. Daarom mogen noch het gouvernement, noch het Genootschap de opvoeding der jeugd geheel in de handen der ouders laten. Er moeten scholen
bestaan, waar de opvoeding der jeugd alle aandacht krijgt, de bekwaamheden der kinderen
worden opgespoord en hun lichamelijke en geestelijke vermogens tot ontwikkeling worden
gebracht. De voortreffelijkheid van een school hangt af van de voortreffelijkheid der
meesters. Een meester moet niet alleen meer weten dan zijn kinderen, hij moet ook een
kinderlijk gemoed hebben, hij moet zich geheel in het kind en zijn begrippen kunnen
verplaatsen, liefderijk en vriendelijk met het spreken, en door al zijn doen en handelen
aantonen, dat hij het welzijn van de kinderen beoogt.]

Om nu de kinderen aldus op te leiden, om eens langs dezen weg eene betere gemeente te
kunnen verwachten, vraagt men met regt, van waar krijgen wij zulke meesters? Om dezen
te verkrijgen is het volstrekt noodzakelijk, dat hier of elders in de Molukkus een Instituut
wordt opgerigt, alwaar jonge lieden tot dit gewichtige werk bepaaldelijk worden opgeleid,
alwaar de oude gewoontens worden tegengegaan, het bijgeloof zoo veel doenlijk wordt
uitgeroeid, het verstand ontwikkeld, en het hart voor onze heilige Godsdienst wordt
gevormd.
www.cgfdejong.nl
Met het getal der scholen en der gemeenten,
moet het getal der kwekelingen in ewenredigheid staan. Er zijn in dezen Archipel over de 60 scholen, en dus worden elk jaar 4 nieuwen
meesters verlangd, die de plaats der gestorvenen of die der ouden kunnen vervangen. Bij
een grooter getal zoude er wederom gebrek aan plaatzen komen. Om nu elk jaar 4 nieuwe
onderwijzers te hebben, moet het Institut in 3 klassen worden verdeeld, en elke kwekeling
3 jaren in het Instituut vertoeven. Elke klas uit 4 bestaande, doet het gansche getal der
kwekelingen tot 12 maken.
Om nu met meer beleid zulk een Instituut op te rigten, is het noodig, dat men in het kleine
beginne, met het getal 4; deze een jaar onderwijze, dan nog 4 andere er bijvoege, over
twee jaren wederom 4; zoodat het derde jaar het getal 12 vol is. Zoo doende konde men
over 3 jaaren, elk jaar vier meesters platzen, en door het opnemen van 4 nieuwe kwekelingen het getal 12 kompleet houden.
Bevoren zulk een Instituut in het wezen komt, moeten er twee scholen worden ingerigd,
die tot normaalscholen515 voor alle andere moeten dienen. Uit alle thans bestaande scholen
moeten de twee bekwaamste meesters gekozen, en in deze normaal-scholen geplaatst
worden. Beide meesters zijn verpligd, in het Instituut mede te werken, het zij direkt of
indirekt. Zoowel Instituut als scholen moeten onder toezegt van het Gouvernement staan,
anders bereikt men slechts half zijn doel. De Inlander is alleen gehoorzaam wanner hij
van het Gouvernement afhangt, op de andere zijde wordt het Gouvernement genoodzaakt,
zulk een Instituut te ondersteunen.
Dat ik nu van de opleiding der kweekelingen zelve spreeke. Door medewerking van het
Gouvernement moet men 12 à 16 jonge lieden ontbieden, met goede getuigenissen van
515

Hier in de betekenis van praktijkschool voor de leerlingen van het Instituut. Hiervoor werd in 1844
de school te Mardika aangewezen. In de twintigste eeuw was een normaalschool een kweekschool voor
onderwijzers bevoegd tot het geven van onderwijs aan standaardscholen. Zie Van Randwijck, Handelen,
II, 824.
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de hoofden der Negorijen voorzien, die buiten hun zeedig gedrag, lust tot het gewichtige
ambt hebben, leeraar der jeugd te worden. Uit dit getal moeten de 4 besten gekozen
worden, die zich aan de wetten van het Instituut moeten onderwerpen, en bijaldien zij
dezelve niet stipt mogten opvolgen, onmiddellijk hunne ontslag krijgen.
De Hoofdonderwerpen van het onderwijs voor deze jongelieden zijn:
a. Godsdienstleer
b. Lezen
c. Schrijven
d. Rekenen
e. Gezang
f. Maleische taal
g. Aardrijkskunde.
In het eerste jaar zijn zij geheel aan de theorie onderworpen, in het tweede aan theorie en
aanschouwing, en deze gaat in het derde jaar in de praktijk over. In het eerste en tweede
jaar moet het onderwijs meer katechetisch516, in het laatste meer akroamatisch517 zijn.
De Godsdienstleer naar den Bijbel moet het eerste en hoofdonderwerp van het onderwijs
zijn; derhalve moeten de kweekelingen in het eerste jaar onmiddellijk er mede beginnen,
en wel met de Bijbelkennis, bestaande in de geschiedenis van het oude en Nieuwe
Verbond; in de kennis van ieder Bijbelboek, en in de trapswijze voortgang der Goddelijke
openbaring. Hierop moet in het tweede jaar het regte verstand van den Bijbel volgen,
vooral omtrent de woorden in het hooge en lage Maleisch, omtrent onderscheid van den
eigenlijken en oneigenlijken zin derwww.cgfdejong.nl
woorden enz. In het derde jaar ontvangen zij onderwijs in het regte gebruik van den Bijbel, of de praktijk, voor zich zelven zoowel als voor
anderen en buitendien eene verklaring van de twalf heilige, christelijke, algemeene
geloofsartikelen naar den Bijbel. Onder opzigt van eene meester moeten zij in het laatste
jaar katechizeren met de kinderen.
Het lezen zelve wordt bij elk een verondersteld en het welluidende lezen moet gedurende
het driejarig verblijf ontwikkeld. In het eerste jaar ontvangen zij theoretisch onderwijs in
de aard en wijs, hoe zij het lezen aan kinderen moeten leeren, om op den kortsten weg tot
het doel te komen. In het twede jaar wordt dit voorgezet, en door der aanschouwing in
de normaal scholen vermeerderd, dit gaat eindelijk in het derde jaar tot de praktijk over,
en wel in de normaalschool onder toezigt van den meester. Buitendien moeten zij nu of
dan Zondaags in de kerk openlijk voorlezen.
Zulk eene geregelde opvolging moet ook in de andere vakken van het onderwijs plaats
hebben.
Om den geest der kweekelingen meer levendig te houden en hen aan eene met ijver
gepaarde werkzamheid te wennen, moet er elk jaar een onderzoek door eene daartoe
benoemde kommissie plaatsvinden.
Wanneer de kweekelingen 3 jaren aldus door theorie en praktijk geoefend zijn, kan men
onder den goddelijken zegen verwachten, dat zij zich zoo zullen ontwikkeld hebben, om
als waardige meesters hier en elders geplaatst te kunnen worden.

516
517

Dit onderwijs is gericht op de opvoeding in het christelijk geloof van de leerling. Godsdienstonderwijs
wordt hier gezien als geloofsoverdracht.
Dit onderwijs richt zich louter op kennisoverdracht. De leerling luistert doch bepaalt zelf wat hij wil
aannemen, geloven en verwerpen. De eigen godsdienstige opvattingen van de leermeester doen hier
minder terzake dan bij de catechetische methode.
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[Deze voorstellen legt Gericke hierbij aan het bestuur van het genootschap voor. Hoewel
hij ze formeel tevens aan het gouvernement zal voorleggen, heeft de gouverneur der
Molukken, Ellinghuysen, voor hun realisering zijn steun toegezegd.]518

70. Relaas van de dood en begrafenis van Joseph Kam te Ambon op 18 en 19 juli 1833,
Ambon, 26 juli 1833; ARvdZ 18/24.519
– – –520
Eindelijk zag men de nacht met vaste schreden naderen, om den overgang te maken, tot
eenen droevigen dag, die ook welhaast zich aan de oosterkimmen, met al hare akeligheden
vertoonde. Naauwelijks sloeg de klok zeven ure, of de lijdende was niet meer. Zijne ziel
liet nu haar sterfelijk omkleedsel in de armen van zijnen vriend en ambtgenoot A. Gericke
achter; en zij verwisselde het tijdelijke met het eeuwige, in den ouderdom van 63 jaren
en 10 maanden.
O Treurige dag, die zoo een onschatbaar verlies voor deze gemeente medebragt!! Gij hadt
een eind gemaakt aan het leven van eenen zoo dierbaren man.
Hoe hartgrievendst dit verlies ook voor de Gemeente der onderhoorige plaatsen was, laat
zich van zelve gevoelen.
Zijn Eerwaarde den 3en Maart 1815, alhier aangekomen zijnde, had steeds met onvermoeiden lust en ijver gewerkt voor het welzijn des menschdoms; ook toen, wanneer de
bijgeloovigheid en vooroordeelen www.cgfdejong.nl
zoo sterk en algemeen waren en het land als onder de
valleijen des doods begraven lag.
Des namiddags, omstreeks vijf ure, werd het lijk van dien eerbiedwaardigen grijsaard in
de kleine kerk, die aan deszelfs woning grenst en hem in eigendom toebehoorde, gebragt;
en aldaar op paradebed gelegd. Hier lag hetzelve uitgestrekt, met een citroen, het zinnebeeld van de onvergankelijkheid, aan de regter, en een bijbel aan de linker hand; bestrooid
met geurige bloemen en steeds omringd met eene menigte deelnemende aanschouwers,
die van tijd tot tijd derzelver klagten mengde met de lieflijke geuren der bloemen. Zoo
ging het tot den daaraanvolgenden dag. Eene menigte van menschen zag men bij afwisseling de kerk in- en uitgaan; totdat de zon zich wederom aan de oosterkimmen vertoonde
en hare stralen door de zaamgepakte wolken zochten door te dringen, welke ons uitnoodigde den laatsten en treurigen dienst aan den overledenen te doen.
Ten 7 ure waren zoowel de uit- als ongenoodigden, die derzelven dure verpligtingen voor
dien braven man maar eenigszins bezefden, bijeenvergaderd en schaarden zich om deszelfs
518
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Voor die steun van Ellinghuysen, zie sub “Schoolwezen” in document 76. Gericke’s dood in 1834
verhinderde evenwel de onmiddellijke uitvoering van dit plan. Keyser en Roskott stelden aan de hand
van Gericke’s ideeën een nieuw plan op, dat met steun van het Hulpgenootschap te Ambon (zie voetnoot
188) in 1835 aan het NZG-bestuur en het gouvernement werd voorgelegd. De eerste leerlingen van
de nieuw op te richten opleiding waren de kwekelingen van Kam, van Gericke, van de Subcommissie
van onderwijs en van het Hulpzendelinggenootschap, twaalf in getal. Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
20/8/1835, ARvdZ 34/5; EA 1836, 26vlg.
De Maleise versie van dit relaas is van een van Gericke’s catechisanten wiens naam niet is overgeleverd,
de Nederlandse vertaling is van Gericke. Zie G.F.A. Gericke a. Hb NZG, 26/7/1833, ARvdZ 29/5/A,
en Enklaar, Joseph Kam, 154-155. Ter nagedachtenis van Joseph Kam verscheen in Ambon: Rewajat
Pengingatan akan J. Kam. Pandita deri pada djamaat Walandawij Di Ambon, Dan Deri pada segala
djamaat Malajuw didalam pulaw² Ambon, Saparua, Nusalawut, Haruko, Ceram, dan berikot,
deperlakukan Awleh Pandita G.F.A. Gericke. Pada 4. harij Augustus MDCCCXXXIII. Tertara di ’Ambon.
Voor het weggelaten gedeelte, zie Enklaar, Joseph Kam, 154-155.
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vleeschelijke overblijfsel. Hierop deed de WelEerwaarde Heer A. Gericke eene korte en
krachtige aanspraak tot de ontroerde menigte, waarin hij, na eerst den zegen des Heeren
over dezelve toegebeden en eenige bijzonderheden aangaande den overledene gesproken
te hebben, hun den onverbiddelijken dood, die in zijnen loop door niets gestuit en
waarvoor ouden en jongen, aanzienlijken en geringen, voor zijne allesvernielende zwaard
zich niet kunnen hoeden, met levendige kleuren voor oogen stelt; tevens aanwijzende dat
het Evangelium van Jezus Christus alleen in staat is, ons de vreeze daarvoor te kunnen
benemen, en met gelatenheid op eene onsterfelijke eeuwigheid te doen hopen. Waarna
hij zich tot de grijsaards wendde, hun opmerkzaam makende op hunne aanstaande
scheiding van deze wereld; vervolgens tot de jongelingen, spoorde hij hen voornamelijk
aan om een nuttig gebruik te maken van het daglicht dat hen nog beschijnt, opdat de nacht
hen die rust moge schenken en hen zonder deinzen op hunnen vorige levensdagen doe
terugzien. Waarop hij andermaal van den overledene sprak, en eindigde zijne rede met
een kort gebed.
Nu werd de kist met ’s mans overblijfsel door twaalf daartoe verzochte jongelingen van
de Hollandsche Gemeente eerbiedig naar buiten gedragen, en van daar door verscheidene
schoolmeesters en regenten, die als om strijd dezen heiligen last wilden torschen, naar de
begraafplaats gevoerd.
De muzikanten van de Burgerij paarden hunne liefelijke toonen met de stemmen der
Maleische schoolkinderen, hefden gezamenlijk een hemelsch lied aan, deeden aller harten
in ijs veranderen, en baanden alzoo den weg naar onzer aller rustplaats. Voor de kist zag
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men twee ouderlingen, in rouwgewaad
gehuld, hebbende ieder hunner eenen bijbel in de
regterhand en in hun midden de WelEerwaarde Heer A. Gericke.
De kist zelve was omringd van rouwdragenden: behalve vier diakenen die de sleep
droegen, zag men een schaar van al de schoolmeesters, welke meestal door Zijn Eerwaarde
opgeleid waren en wier droevig gelaat de levendigste schilderij hunner dure verpligtingen
voor dien braven man vertoonde. Achter dezelve gingen de naastbijstaanden met droevig
gelaat en nederhangend hoofd, en na dezen de Hoog Edelgestrenge Heer Gouverneur
benevens de verdere Heeren, paar aan paar dezelve vergezellende.
Aandoenlijk en hartontroerendst was deze plegtige optogt, en de Hemel zelf scheen deel
te nemen aan deze diepe treurigheid. Geen zacht geruis bewoog de lucht en het jammerkreet liet zich nu en dan uit de verborgen hoeken hooren. Hier en elders zag men menschen op boomen en hoogten staan, die het zwarte baarkleed met hunne nat betraande
oogen aanstaarden, als wilden zij nog eens door hetzelve op de stervende zien.
De trein met langzamen statigen tred ter bestemder plaats gekomen zijnde, werd de kist
op het open graf nedergezet. Het kerkhof was als bezaaid van duizenden aanschouwers;
en men zag hier en daar de, aan de oostkant van hetzelve staande bergen, die als een
beschutsel voor de daarin ontslapene ziellooze, voorheen werkzame menschen, dienden,
met tallooze scharen bedekt.
De WelEerwaarde Heer Gericke deed hierop een prachtig gebed in het Maleisch; en na
de daarop volgende inzegening van het lijk, zongen wij gezamentlijk het door Zijn
Eerwaarde opgegeven lied, met een dof en zacht geluid:
’k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn nooden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten.
Wijl Gij mijn regterhand woudt vatten.
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Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in uw heerlijkheid.521
De kist werd onder dit gezang naar beneden gelaten; en een ieder wierp de eerste handvol
aarde op dezelve. De spaden kletterden tot dat het graf opgevuld was, waarna een ieder
in stilte en diepen ernst naar zijne woning terugging.

71. G.F.A. Gericke, Journaal lopende van 18 september tot 3 november 1833, [Ambon,
1833]; ARvdZ 29/5/A.
In september en oktober 1833 maakte Gericke zijn eerste dienstreis na de dood van Joseph Kam.
Achtereenvolgens bezocht hij gemeenten op Ambon, Haruku, Saparua en Nusalaut. Van
Nusalaut keerde hij via Saparua naar Ambon terug.

–––
d. 28 September
Heden bereikte ik de Negorij Hulalieuw. Deze en de Negorij Kariuw maken eene gemeente uit, maar iedere Negorij heeft zijne eigene school. Beide scholen bevinden zich in eenen
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deerniswaardigen staat. De kinderen
konden noch goed lezen, noch het van buiten leeren
der vragen, noch het schrijven was goed te keuren. Het doet mij leed bij voortduring
onbekwame en luije meesters te ontmoeten, die allen verdienden hun ontslag te ontvangen.
Het is echter beter, en voorzigtiger voor het Gouvernement, hun zoo lang te houden, tot
dat wij betere in hunne plaats hebben. Om deze te verkrijgen, moet er volstrekt een
instituut op Ambon of elders opgerigd worden, alwaar jonge lieden bepaaldelijk tot het
werk als onderwijzers der jeugd opgeleid worden. Ik hoop, door Gods goedheid en door
ondersteuning uit het vaderland, zal hierin spoedig voorzien worden.522
De ongeregeldheid, de domheid en het bijgeloof is nog algemeen in deze Negorij. Op eene
wandeling verwoeste ik in tegenwoordigheid van vele menschen eene matakou (Een beeld,
hetwelk den duivel afbeeld, en tot waarschuwing voor dieverij geplaatsd wordt. Hunne
bijgeloovigheden daaromtrent zijn zeer groot), die in eenen tuin geplaatst was. De
menschen zagen mij met verwondering aan, en spraken onder elkander, dat waarschijnlijk
de duivel in de nacht tot mij zoude komen, om deze euveldaad te wreken. De duiten, die
ik er bij vond, en aan den duivel geweid waren, deelde ik onder de kinderen uit, die in den
beginne weigerden, dezelve te ontvangen. Maar hun van de nietigheid dezer lagen
bijgeloovigheid overtuigd te hebben, namen zij de duiten. O, God! Hoe vast is hier nog
het rijk der duisternis gevestigd! Reeds over twee eeuwen zijn deze menschen bekend met
het Christendom! En nog zoo ver achteruit! Hoe kan het ook anders zijn. Elk jaar vertoefd
de leeraar twee dagen in de Negorij, doopt de kinderen, bediend het H. Avondmaal aan
de gemeente en houdt 3 predikatien. Daarna zijn ze wederom geheel aan de zorg van
eenen luijen en onwetenden meester aanvertrouwd. Zouden de gemeenten in het vaderland,
521
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Psalm 73: 12, berijming 1773.
Dat Instituut werd in 1835 opgericht en stond te Batumerah, zie document 83. Batumerah, ook wel
Rodenberg genaamd, was een geheel islamitische negorij nabij fort Nieuw Victoria, Heeres, “Eene
Engelsche lezing”, 324.
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zóó ontstoken van onderwijs, niet ook weder tot het lage bijgeloof en in diepe onwetendheid terugzinken? – – –
d. 22 October
De oversteek van Nussalauwt naar Saparuwa was zeer moeijelijk, want wij hadden stroom
en wind tegen. Ik was door de warmte, en in eene kleine praauw zittende, alwaar ik ten
grootsten dele aan de zon blootgesteld was, zeer afgemat en hadde hewige hoofdpijn.
Eindelijk kwamen wij met veel moeite op de Negorij Noloth aan.
Reeds vroeger hadde mij de Resident523 verwittigd, dat in deze Negorij nog Afgodendienst
van de inwoonders gepleegd wordt. Ik begon derhalve onmiddellijk met het huisonderzoek, alwaar ik over 3 dagen mede bezig was. De Radja van Noloth524 en die van
Itawaka,525 beide Negorijen vormeren eene gemeente, gaven mij ieder eene lijst op, alwaar
zij melding deden van alles wat zij reeds voor mijn komst, deels hadden verbrand, deels
hadden in zee geworpen.
De Radja en de Oudsten van de Negorij Itawaka schreven aan mij, zoo als volgt:
Aan den Heer A. Gericke,
Onzen geëerden en zeer geliefden Leeraar!
Wij geven aan onzen Heer en Leeraar te kennen, dat de Radja, de Schoolmeester en de
Oudsten van de Negorij naauwkeurig onderzoek gedaan hebben, aangaande de Afgodenwww.cgfdejong.nl
dienst in onze Negorij. Wij hebben,
bevoor onze Heer en Leeraar gekomen is, de overblijfselen uit het Heidendom verzameld, dezelve openlijk verbrand, en de asche in zee
geworpen. Wij overgeven ook alhier de lijst van al hetgeen er verbrand is geworden:
10 menschen-beelden van hout
3 menschen-beelden van goud
3 stukken wit linnen, (hetwelk zij geloofden, dat het uit den hemel op Aarde was geworpen
tot genezing van allerlij ziektens, tot beveiliging enz.)
12 borden (waarvan hunne voorouders hadden gegeten; deze werden op tafel gesteld,
wanneer zij onder elkander een verbond maakten.)
Wij smeken onzen Heer en Leeraar het Heilige Avondmaal toch in onze Negorij uit te
willen deelen, waarnaar wij zoo zeer verlangen, en waaraan wij eene zoo groote behoefde
hebben. Wij hoopen met God verzoend te worden door Jezus Christus, onzen Heer.
Vrede zij onzen Heer en Leeraar
M. Watimena, Radja van Itawaka
(Hier volgden nog de namen van de Oudsten.)
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J.L.B. Engelhard.
De raja van Nolot was A.L. Huliselan. Zie de Intekenlijsten voor het Medewerkend Bijbelgenootschap
te Ambon over 1830-1836, AA 1080c.
De raja van Itawaka was H.M. Wattimena. Zie de Intekenlijsten voor het Medewerkend Bijbelgenootschap
te Ambon over 1830-1836, AA 1080c.
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Eenen anderen brief van gelijke inhoud, ontving ik van den Radja en de Oudsten der
Negorij Noloth.526 In deze Negorij waren zelfs eenige afvallig geworden, en hadden zich
laten besnijden. De regent heeft 7 van hen naar Java onder het militair gezonden en hen
voor altoos uit de Negorij gebannen.
d. 26 October
Nadat ik 4 dagen in deze Negorij vertoefd en onophoudelijk huisonderzoek gedaan had,
hield ik dezen avond eene predikatie aangaande de Afgodendienst, en de leer van den
falschen profeet over Ezechiel 14, 6: Alzoo zegt de Heer Heere: Bekeerd U, en keerd U
af van Uwe drekgoden, en keert Uw aangezigt af van alle Uwe gruwelen. Er heerschte
groote stilte. Op vele gezigten konde men schaamte en verslagenheid des harten lezen.
Na de Predikatie kwamen vrouwen wenende tot mij en smeekten toch het Heilige Avondmaal te houden.
d. 27 October
Dezen morgen liet ik in alle vroeg de gemeente bijeen vergaderen. Allen die met den
Afgodendienst waren besmet geweest, liet ik in het midden plaatzen. Uit Psalm 115 liet
ik het 2 tot het 4 vers zingen. Hield vervolgens een gebed, waarbij ik den levendigen God
tot getuigen voor dit plegtig uur inriep, en hem smeekte, opregtheid aan de toehoorders
te schenken. Onder de grootste stilte hoorde men hier en daar zuchtingen. Eenige oude
mannen stortten tranen. Nu hield ik eene aanspraak aan hen, dat wanneer zij misschien
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nog het een of andere hadden, het aan
mij uit te leveren. Ik sprak tot hen over den zaligen
dienst van den levendigen God, in tegenoverstelling van den stommen Afgodendienst en
den dooden dienst van den falschen Profeet. Nu liet ik de gansche gemeente opstaan, en
sprak ten slotte aldus tot haar: “Gemeente ik bezweer U in dit oogenblik bij den levendigen God van hemel en aarde, dat wanneer gij U niet bekeerd, de drekgoden uit U midden
doet, God U en Uwe kinderen zal verstoten. Ik bezweer U bij Jezus Christus, die uit de
dooden is opgestaan, dat wanneer gij U niet van de leer des valschen Profeets afzondert
en dezelve verfoeit, Christus U in den dag des oordeels met de eeuwige verdoemenis zal
straffen. Ja ik bezweer U bij den Heiligen Geest, dat wanneer gij niet van alle zonden
afstaat, dat de Heilige Geest U en Uwe kinderen in plaats van te verlichten, U en Uwe
kinderen met blindheid zal slaan. O, God! Gij hebt gehoord wat ik gesproken heb, en zijt
mijn getuige, wanneer Christus zal komen, om te oordeelen de levendige en de dooden!
Amen!”
Thans liet ik allen, die Afgoden gehad hadden plegtig een voor een, eenen eed doen, dat
zij van de stomme Afgoden wilden afzien en zich toeweidden aan den levendigen God.
– Waarlijk, een plegtig uur! Meenigte traan werd gestort. Meenigte zucht rees op tot den
troon der genade, alwaar Christus zit en voor ons bidt. Toen eenige zeer oude mannen aan
de armkist zich plaatsten en hunne duiten ter getuigenis over zich in dezelve stortten, en
nu plegtig hun beleidenis aflegden, konde ik mij der tranen niet onthouden, maar moest
ze vrij over mijne wangen laten biggelen. – – –
d. 30 October.
Bij het huisbezoek in Tuhaha kwam ik eenen zeiden doek op de spoor, dien eenige lieden
uit de Negorij voor heilig hielden, omdat hij van eenen kaaiman afkomstig was, die de
526

De raja van Nolot was A.L. Huliselan. Zie de Intekenlijsten voor het Medewerkend Bijbelgenootschap
te Ambon over 1830-1836, AA 1080c.
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beschermgeest van de zee is, aan dien zij spijzen offeren en tot dien zij bidden. In den
ouden tijd kwam deze kaaiman gewoonlijk tot in de huizen van zekere menschen, openbaarde aan hun het verborgene, en deelde hun goederen mede. Een van deze overgeblevene goederen was deze zeiden doek, dien ik na veel zoeken en met de grootste moeite
eindelijk ontdekte en in handen kreeg. Die deze doek om het lijf droeg, was voor alles
veilig, en welke bijgeloovigheden zij er nog al meer aan verbonden. Misschien zal ik hem
bij eene volgende gelegenheid met nog andere diergelijke overblijfselen naar het vaderland zenden.527 – – –

72. Programma voor het examen dat op dinsdag 17 december 1833 ‘s morgens om 8 uur
in de Maleise Kerk van de leerlingen van de gouvernements lagere school te Ambon zal
worden afgenomen, Ambon, 16 december 1833; AA 1067.528
De Hoog Edel Gestrenge Heer Gouverneur der Molukkos door de leden der Sub Commissie van onderwijs aan de kerk deur ontvangen en onder het spelen van het Volkslied
binnen getreden zijnde en plaats genomen hebbende zal het examen met eene korte
voorafspraak door den Zendeling Leeraar A. Gericke worden geopend waarop de gezamenlijke kinderen eenen voorzang529 geaccompagneerd door blaas instrumenten zal
worden aangeheven.
Het onderzoek der 3e Klasse zal hierna onder de leiding van den Kweekeling J.J. Knop530
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een aanvang nemen en wel in het oordeelkundig
lezen zoo wel in de boekjes als tabellen
en in het rekenen hetwelk afgeloopen zijnde de 2e Klasse door den ondermeester D.F.
Pietersz531 zal worden geëxamineerd in het oordeelkundig leezen, de hoofdregelen der
rekenkunde en de beginselen der onderwijskunde, waarna eene tweede verpoozing zal
plaats hebben terwijl door de kinderen het lied voerende tot titel Het vergenoegen met
hetzelfde accompagnement als vroeger zal worden gezongen.
De onderwijzer Goesdorp532 zal daarna zelve het examen vervolgen en wel met de 1e
Klasse welke proeve zal moeten afleggen van hare gemaakte vorderingen in het oordeelkundig lezen, de practische en theoretische rekenkunde, de gronden der Hollandsche taal
en de aardrijkskunde, terwijl middelerwijl de op de school door de kinderen vervaardigde
proefschriften en kaarten zoo wel als de hen opgegeven rekenkundige opstellen ter
bezigtiging bij de aanwezigen zullen rondgaan.
Het onderzoek der leerlingen hiermede afgeloopen zijnde zal nadat door hen op dezelfde
wijze als de vorige een gezang533 ter eere van de school als hunne belangrijkste verblijfplaats is aangeheven tot de prijsuitdeeling worden overgegaan waarna de leerling G.A.
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Het is onbekend of dat gebeurd is. Het was niet ongebruikelijk dat zendelingen in beslag genomen
“heidense” voorwerpen naar Nederland zonden.
Opgesteld door C. van Koetsveld, zie voetnoot 503.
Hiervoor gebruikte men de liederen van Schmidhamer, zie voetnoot 499.
J.J. Knop; 1832-1838 kwekeling; 1839-1843 ondermeester der gouvernements lagere school.
D.F. Pietersz; 1813-1873; 1832-1838 onderwijzer gouvernements lagere school; 1840 secretaris en
boekhouder Wees- en Boedelkamer, 1846 tevens tolk in de Maleise taal; 1847 tolk Maleis, tevens taxateur
van vaste en losse goederen; 1855 lid van de Wees- en Boedelkamer te Ambon; 1858 secretaris van
de Grote Landraad; 1859 tevens commies bij de AR, magistraat; 1860-1866 vendumeester.
B. Goesdorp; 1826-1833 eerste onderwijzer gouvernements lagere school te Ambon.
Zie voetnoot 499.

264

Document 73

Hoedt534 zoo wel den Gouverneur als Protector als de Subcommissie van onderwijs den
onderwijzer en de ouders en voogden in een korte aanspraak uit aller naam den dank der
kinderen zal betuigen voor de hen verleende prijzen, het genooten onderwijs en de
betoonde belangstelling in hun welzijn.
Het examen eindelijk door eenen nazang535 door de kinderen en eene korte narede door
den opgenoemden Zendeling leeraar besloten zijnde zal de Hoog Edel Gestrenge Heer
Gouverneur op dezelfde wijze als ZHEdGs: is binnen getreden weder uitgeleide worde
gedaan terwijl hierbij als bij de tusschenpoozing onder het examen het muziek van het
Korps Schutterij onder het opzigt van den Heer Hulstkamp536 welke zich daartoe bereidwillig heeft aangeboden eenige door hem opzettelijk daartoe vervaardigde stukken zal
uitvoeren.

73. P. Keyser aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon 27 december
1833; ARvdZ 59/3.
Keyser was op 11 mei 1833 op Ambon gearriveerd. Op 12 augustus 1833 besloot het Hoofdbestuur van het NZG hem op Saparua te plaatsen.537

Uit mynen laatsten538 zal UWEW gebleken zyn dat ik voornemens was, na een tydverloop
van eenige maanden, naar Saparua te vertrekken. Na rype overweging hebben de Directeuren dezes Genootschaps539 uit besefwww.cgfdejong.nl
van hooge noodzakelykheid eenparig goedgevonden
den twaalfden Augustus dezes jaars genoemd eiland tot de plaats myner vestiging te
bepalen. Ofschoon de gunstige uitzigten, welke Menado oplevert, my zeer bekoorden en
deden overhellen liever derwaarts te gaan om onder die Heidenen het licht der waarheid
te verspreiden, toonde ik my echter genegen het verkiezelyke voor het noodzakelyke te
willen opofferen. Overtuigd van de dure verpligting om onder opzien tot God ook te
zorgen dat het reeds gestrooide zaad niet verstikke,540 zoo aarzel ik niet dat besluit aan
te merken als een’ wenk der Voorzienigheid, dien ik gaarne wensch te volgen. Saparua
534

535
536
537

538
539
540

George Alexander Hoedt; 1821-1876; gedoopt op 28 maart 1821; zoon van Joh. Hoedt (zie voetnoot
158); ouderling; reder; handelaar; opende in 1853 een fabriek voor de verwerking van sago bestemd
voor de Europese markt. Zie Visser, “De landbouw in de Residentie Amboina in het jaar 1853”, 43.
Zie voetnoot 499.
Wellicht J.Th. Hulstkamp, zie Etmans, De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon,
I, 210.
Keyser ging bij aankomst op Ambon een tijdelijk dienstverband aan met het gouvernement als wnd
predikant van Ambon. Uit de kas van het Hulpgenootschap ontving hij een traktement van ƒ 170,zilver per maand, van het gouvernement ƒ 250,-, een half predikantstraktement, voor het waarnemen
van de Maleise dienst te Ambon. Deze laatste toelage zou ophouden zodra een “gepromoveerd” (geordend)
predikant zou komen, die het Maleis beheerste. Keyser combineerde aldus in het begin een gouvernementsbetrekking met zijn werk als zendeling. BHZG a. Hb NZG, 28/3/1835, ARvdZ 33/6. Met de
komst van de predikant T. van de Beek (1809-1837) in jan. 1836 eindigde Keyser’s dienstverband
met het gouvernement, doch Van de Beek was wegens ziekte nauwelijks in staat zijn werk te doen,
bovendien beheerste hij het Maleis niet. Van de Beek overleed op 10 jan. 1837. Keyser heeft dientengevolge
tot de komst van Van de Beek’s opvolger Veekmans in juni 1837 de dienst in beide gemeenten te Ambonstad, de Europese en de Maleise, waargenomen. Zie ook document 88; zie ook JMZG a. Hb NZG,
8/10/1835; B.N.J. Roskott a. B. Ledeboer, 11/2/1836, 14/6/1836; BHZG a. Hb NZG, 3/1/1837, stukken
in ARvdZ 33/6; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 9/1/1837, ARvdZ 34/5.
Niet aangetroffen.
Bedoeld is het Hulpzendelinggenootschap te Ambon, zie voetnoot 188.
Zie Matth. 13: 1-9.
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is zeker zeer beperkt, doch andere onderhoorigheden van Amboina, vooral Ceram, bieden
een uitgestrekt veld ter bearbeiding aan. Ik vlei my dus met de hoop ook daar Vrede door
het bloed des kruises541 te verkondigen en dat myne dienst gezegend worde onder een volk,
dat grootendeels slechts den naam van Christus draagt. Wenschelyk ware het my spoedig
naar de plaats myner bestemming te gaan, maar het volslagen gebrek aan eene woning
noodzaakt my te wachten totdat er in die behoefte voorzien is. Evenwel behoef ik den tyd
niet verloren te achten, dien ik hier heb vertoefd en nog zal moeten vertoeven. De Heer
der gemeente heeft myne poging zoo gezegend, dat ik my voor een’ geruimen tyd geleden
reeds in staat bevond het dierbaar Evangelie der Zaligheid in de Maleische taal te ontvouwen met een gevolg, hetwelk toonde, dat Zyn woord niet ledig wederkeert.542
Van tyd tot tyd neem ik voegzame gelegenheden waar om Heidenen en Mohammedanen
op het belang van hunne onstervelyke zielen opmerkzaam te maken. Ofschoon diegenen,
met welken ik tot heden in aanraking kwam, jarenlang onder Christenen hadden verkeerd,
bevond ik echter dat zelfs de laatst genoemden in diepste onkunde nog verzonken waren,
zoodat het groote inspanning kostte gedurig den kindertoon te treffen. Voorzeker in den
omgang met zulke lieden wordt het getuigenis als afgedwongen, dat de eenvoudigheid
eene heilzame kunst is, wier beoefening niet genoeg kan worden aangeprezen. Nog
onlangs ving ik een gesprek aan met een’ belyder van het zoogenaamde Islam, die voorgaf
dat hy Christen wilde worden. Vragende hem naar de reden waarom hy de Christelijke
Godsdienst wilde aannemen, antwoordde hy, mynheer ik wensch Christen te worden. Dan
daar hy een behoeftig en van het gezigt beroofde man was, vermoedde ik dat zyne wensch,
waarvan hy geen reden kon geven, www.cgfdejong.nl
uit byoogmerken ontstond en trachtte hem het hoofddoel van het Evangelie aan zyn verstand te brengen. Onder anderen nam ik aanleiding uit
het gemis zyner oogen hem te verhalen dat de zonde het menschelyk verstand had verblind
en vroeg hem wat hy van den Heere Jezus dacht. Ik heb den man nooit gezien, gaf hy tot
antwoord. Hierop zeide ik hem dat Jezus de Zaligmaker van Zondaren is en dat Hy nu in
den Hemel is om alle menschen die hunne Zonden opregt belyden vergeving en zaligheid
deelachtig te maken. Eindelyk raadde ik hem een naarstig gebruik der genademiddelen
aan, dat hy vooral bidden moest om het licht van den Heiligen Geest, opdat de nevelen,
die zyn verstand nog verduisterden, verdwynen mogen. Hy scheen ondertusschen geheel
aandacht, beloofde dezen raad te zullen volgen, en tot nu toe geeft hy blyken van eene
goede gezindheid.
Ook houd ik my onledig met het opkweeken van twee veel beloovende jongelingen.
Nevens het Godsdienstig onderwijs leer ik hen schryven en zal, na eenigen tyd, trachten
hen met sommige regelen der rekenkunst bekend te maken en daarna, wanneer zy genoegzame vatbaarheid hebben, hun eenige aardrijkskunde mededeelen. Doch aleer ik daarmede
begin, denk ik met Br Gericke de bergvolken alhier te bezoeken en vervolgens de reis naar
Ceram voort te zetten.
By dezen heb ik de eer UWEW. ter kennis te brengen, dat ik my den twaalfden September
l.l. in het huwelijk heb begeven met Maria Cursham, oud achttien jaar, van Europesche
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“Vrede door het bloed des kruises” was de leus van het NZG.
Zie Jes. 55: 11.
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afkomst,543 eene nicht van de eerwaarde weduwe wylen den Heer Kam.544 Aan haar heb
ik eene gade bekomen, die het beginsel der ware wysheid, de vreeze der Heeren, bezit en
tevens in alle vrouwelyke handwerken bedreven is. Ik twyfel dus niet of myne echtverbintenis zal even zoowel de volkomene goedkeuring verwerven van UWEW, als zy die
verworven heeft en geniet van alle Bestuurderen te Amboina.545 Mogt dit myn vertrouwen
door blyken bevestigd worden, zoo zou ik my dubbel verpligt achten en geheel vry van
een’ kommer zyn, die eenige belemmering in het werk des Heeren kon baren.

74. Hoofdcommissie van onderwijs, Algemeen verslag van de staat van het schoolwezen
in Nederlands-Indië per ultimo december 1833, [Batavia], 24 februari 1834, nr 9; AHCO
33/2.546
Sedert den Jare 1826, geen algemeen Verslag over den Staat van het Schoolwezen in
Nederlandsch Indie, opgemaakt en het onderwijs gedurende dat tijdverloop noemenswaardig vooruitgegaan en uitgebreid zijnde, kan het niet anders, of eene opgave van den
tegenwoordigen toestand der scholen en van het onderwijs in het algemeen, moet niet
onbelangrijk geacht worden.
In de eerste plaats dient hier te worden aangeteekend dat het algemeen beheer over het
Schoolwezen, hetwelk vroeger was opgedragen aan eenen Inspecteur over het Onderwijs
in Nederlandsch Indie, en onder hem, aan de plaatselijke schoolkommissie te Batavia, en
www.cgfdejong.nl
de districts schoolopzieners in andere
gedeelten van het Eiland Java en verdere onderhoorigheden, ten gevolge van een Besluit van Zijne Excellentie den Kommissaris Generaal
van den 22 Junij 1827 (Staatsblad ¹ 62) is toebetrouwd geworden aan eene Hoofdkommissie van onderwijs en zoo vele Subkommissien onder haar, als plaatselijke omstandigheden, het oprigten van scholen en de voortgang van het onderwijs hebben noodzakelijk
gemaakt; te Batavia echter geene Subkommissie gevestigd zijnde, worden alle zaken het
onderwijs in die Residentie betreffende, regelregt door de Hoofdkommissie behandeld.
De Hoofdkommissie is zamengesteld uit een Voorzitter welke volgens de organisatie zijn
moest een Raad van Indië, dan welke betrekking, ten gevolge van het overlijden van den
Heer Mr. J. Bousquet,547 dezelve destijds vervullende, thans bekleed wordt door den Heer
J. van der Vinne, vroeger Inspecteur over het Onderwijs en daarna succesivelijk oudste
Lid en waarnemend President der Hoofdkommissie en zulks als eene bijzondere belooning
voor de menigvuldige diensten door dien Heer aan het Schoolwezen bewezen; voorts uit
acht Leden, waaronder altijd de tijdelijke Resident van Batavia en eenen Secretaris; zijnde
wijders een der Leden belast met de functien van Thesaurier en een ander met het opper543
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Marianne (Maria) Cursham, 1814 of 1815 -1849. Uit dit huwelijk werden geboren Christina Elisabeth,
1834-1881, Maria, geb. in 1835 en Sara Louisa Margaritha, geb. in 1835 of 1836. Zie Etmans, Bevolking
van Banda, 198; Etmans, De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon, I, 164, 200.
Kam’s echtgenote was Sara Maria Timmerman, 1796-1858, dochter van C.L. Timmerman. Ze waren
gehuwd op 28 april 1815, zie J. Kam a. W.B. Martin, 21/4/1815, AA 847.
Bedoeld zijn de bestuurders van het Hulpzendelinggenootschap te Ambon (voetnoot 188), zie P. Keyser
a. Hb NZG, 30/5/1834, ARvdZ 59/3. Voor de instemming van het bestuur met dit huwelijk, zie BHZG
a. Hb NZG, 28/3/1835, ARvdZ 33/6. Dat bestuur bestond in 1834 uit P. Keyser (voorz.), J.B. Timmerman
(secr.), J.E. Twijsel (zie voetnoot 181), A.H. Rijkschroeff (zie voetnoot 177), J. Hoedt (zie voetnoot
158), H. den Hartog, P.J. Sosalisa (Soseliza, Soselisa, Sosilisa) en B.N.J. Roskott, leden.
Dit document is getranscribeerd door drs M. van Selm.
J. Bousquet; in de jaren 1820 tot zijn dood in 1831 achtereenvolgens algemeen secretaris en voorzitter
HCO te Batavia. Zie Extract besluit lt GGvNI, 8/2/1825, no. 17, AHCO 16/3.
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toeverzigt over het Schoolboekenfonds aan wien ter assistentie een Bibliothecaris is
toegevoegd.
De Subkommisien van Onderwijs in de onderscheiden Residentien, bestaan uit den
tijdelijken Resident of eerste plaatselijke autoriteit, als Voorzitter en zo veel leden als
plaatselijke omstandigheden medebrengen, wordende de functien van Secretaris bij
dezelve, behoudens eenige zeer weinige uitzonderingen, waargenomen door den Secretaris
der Residentie.548
[Bij besluit van Commissaris-Generaal van 13 december 1827, nr 5, niet in het Staatsblad
van Nederlands-Indië verschenen, zijn instructies vastgesteld voor de Hoofdcommissie en
Subcommissies van onderwijs.549 De resolutie van 27 februari 1832, nr 12, behelst de
machtiging voor de HCO zonder verdere tussenkomst van het gouvernement benoemingen
te doen en ontslag te verlenen bij traktementen van minder dan 150 gulden per maand.
Gouvernementsdispositie 31 aug. 1832, nr 19, bevat de machtiging aan de HCO tot het
doen of autoriseren van uitgaven van minder dan 200 gulden. Gouvernementsdispositie
14 sept. 1832, nr 16, machtigt de HCO zonder tussenkomst van het gouvernement toestemming te verlenen tot het oprichten van particuliere scholen. Dit werd voorheen door
gouvernement zelf gedaan, volgens het nog in werking zijnde Reglement voor het Schoolwezen van 16 januari 1818 (Staatsblad van Nederlands-Indië, nr 4) en Resolutie 28 aug.
1818, nr 20, omtrent het afnemen van onderwijzersexamens. Volgt een algemene schets
van de staat van het onderwijs anno 1833, waarbij de eerste grondslag en vestiging van het
onderwijs toegeschreven wordt aan de belangstelling en zorg van GG Van der Capellen.
Toch blijven nog vele moeilijkheden
te overwinnen, met name rondom Indische zeden en
www.cgfdejong.nl
levenswijzen, die een geregelde schoolgang der kinderen bepaald niet bevorderen.]

Inlandsche Christen Leermeesters
De Inlandsche christen leermeesters op Java, voorheen krankbezoekers genaamd, bepalen
zich tot 1 te Bantam, 5 te Batavia, 1 te Krawang en 1 te Passaroeang. Deze genieten kleine
maandelijksche toelagen uit ‘s Lands kas of het geldelijk schoolfonds en zoo dezelve aan
de huizen der Inlandsche Christen en zoogenaamde Portugeesche ingezeten Onderwijs
geven, bepaalt hetzelve zich, tot een weinig lezen, schrijven en psalmen zingen, alles in
de Maleische taal.
In de Moluksche Eilanden daar en tegen en op Timor houden deze Leermeesters geregelde
scholen, op ieder van welke van 40 tot 60 leerlingen almede in het Maleisch in het lezen,
schrijven en een weinig rekenen, Onderwijs genieten.
Dusdanige leermeesters vindt men 24 te Amboina, 18 te Saparoea, 4 te Hila, 11 te
Haroekoe, 1 te Boeroe, 1 te Laricke, 12 te Banda & onderhoorigheden, 1 te Ternate, 16
te Menado en 1 te Timor. Zijnde de laatste op Timor in dienst geweest zijnde Pattie
Nassaranie, uit hoofde van hoogen ouderdom in 1832, uit het geldelijk schoolfonds
gepensioneerd.
Het eenigste wat omtrent deze Leermeesters aan de Hoofdkommissie van Onderwijs
bekend is, is, dat zij uit ’s lands kas bezoldigd worden en onder het toeverzigt staan van
de respectieve plaatselijke autoriteiten en zendeling leeraren, die de scholen van tijd tot
tijd bezoeken.
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Zie voetnoot 479.
Zie document 59.
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Van de bij Resolutie dd. 8 Februarij 1825 ¹ 17550 bevolene opzending van Amboinesche
jongelingen naar Batavia, om na aldaar als kweekelingen eenige meerdere kennis en
beschaving te hebben verkregen, naar Amboina terug gezonden te worden, is, uit hoofde
van den tegenstand der ouders of voogden en de gehechtheid aan den geboortegrond,
nimmer iets gekomen, zoodat men met zekerheid kan veronderstellen, dat het onderwijs
in die gedeelten onzer bezittingen, niet is vooruitgegaan.

75. P. Keyser aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 25 juni 1834;
ARvdZ 59/3.
[Op 1 juni is Gericke overleden aan een “gal- en leverziekte”. Hij heeft zijn werk slechts
korte tijd kunnen verrichten en is slechts eenige maanden getrouwd geweest. Na zijn dood
staat Keyser er alleen voor.551]

Gelyk UEW: zal gebleken zyn, was ik bereid my, naar den wensch dezes Genootschaps,552
op Saparua te vestigen,553 doch eene van buiten aankomende zwarigheid ontmoetende,
waarop niemand der Bestuurderen tevoren gerekend had,554 bepaalde ik met onderling
goedvinden naar de Celebes te gaan. Ik vleide my reeds met de hoop in die zeer gunstige
streken te arbeiden en wachtte slechts naar eene goede scheepsgelegenheid my derwaarts
te begeven. Maar nu is het overlyden van Br Gericke aanleidende oorzaak geworden om
www.cgfdejong.nl
van voornemen te veranderen, te meer
dewyl men my onmiddelyk verzocht heeft hier te
willen vertoeven en de zorg der gemeenten byzonder die der Maleische op my te nemen.
Na eenige overweging heb ik uit besef van hooge noodzakelykheid voor de kerk van
Christus alhier dit verzoek provisioneel aangenomen. Tot heden toe predikte ik ’s Zondaags tweemaal ’s morgens in de Hollandsche en ’s namiddaags in de Maleische taal.
Hiernevens nam ik het maandelyksch biduur waar, in hetwelk ik gewoonlyk eene vertaling
van het Hollandsch Maandberigt555 mededeelde voorzien met zulken aanmerkingen en
toespraken als waartoe de inhoud aanleiding gaf. Ik hield my overigens bezig met katichizeren en andere op de gemeente betrekkelyke werkzaamheden. Ook liet ik my in voegzame gelegenheden vinden om met onchristenen over den weg der waarheid te spreken.
Twee Mahomedanen, eene bejaarde man en eene jonge vrouw, welke reeds eenig christelijk onderwys genooten hebben, gaven my reeds meermalen hun verlangen te kennen om
gedoopt te worden, doch daar de heilige zaak zelve de voorzigtigheid aanbeveelt en de
ondervinding leert dat velen zoo allerjammerenst de verpligting des doops weder hebben
verloochend, ben ik tot heden niet in hun verzoek getreden. Ik trachtte hen telkens onder
het oog te brengen, dat het christendom niet alleen eene zaak des verstands, maar byzonder
des harten moet zyn om in het eeuwig heil te kunnen deelen, hetwelk het Evangelie belooft
en toonde hen, zoo bevattelyk als doenlyk, de onberekenbare voorregten, die uit eene
geloovige omhelzing van Christus ontstaan, maar ook de zware verantwoording van zulke
550
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Vgl. document 35.
Zie ook BHZG a. Hb NZG, 3/10/1834, Extracten uit brieven, Hb NZG, ARvdZ 33/6.
Het Hulpgenootschap te Ambon (zie voetnoot 188).
Zie document 73.
T.w. gebrek aan geschikte woonruimte op Saparua, zie P. Keyser a. Hb NZG, 27/12/1833, ARvdZ
59/3.
Maandberigten voorgelezen op de maandelijksche bedestonden van het Nederlandsch ZendelingGenootschap, betrekkelijk de Uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de Heidenen.

Document 76

269

lieden, die slechts uit byoogmerken zich tot Zyne gemeente voegden en onverschillig
omtrent Hem en Zyne liefderyke bevelen bleven. Dusdoende billykten zy zelven myn
uitstel en beloofden myn raad te zullen volgen om biddend de christelijke leer te onderzoeken. Dan daar zy tot heden volstandig by hunne keuze blyven en verder voorbereidend
onderwys genieten, denk ik hen, na eenig tydverloop, in de gemeente op te nemen,
hoopende dat zy hun geloof met eenen waardigen wandel zullen versieren.
Ligtelyk zal UEW: uit het genoemde kunnen nagaan welk een werkzaam leven ik tot nu
toe leidde. In afwachting van den zegen des Heeren, wensch ik aldus voort te gaan om
zooveel myne krachten zulks toelaten het heil der gemeente alhier te bevorderen en op
alle my mogelyke wyze te arbeiden aan de uitbreiding van Christus Koningryk.
76. A.A. Ellinghuysen, gouverneur der Molukse Eilanden, Algemeen verslag van het
gouvernement der Molukse Eilanden over 1833, Ambon, ultimo juli 1834; AA 1101.
[Dit document wordt geopend met een overzicht van de inwendige staat van rust en
tevredenheid. Het weggelaten deel is gewijd aan de ontbinding van het Rijk van Ceram
(noordoostelijk Ceram) en de verbanning van de Sultan van Jailolo en de andere hoofden
van dat rijk naar Java in december 1832.556]

Bevolking.
Ten aanzien van de staat der bevolking in de onderscheiden Residentiën moet ik mij
www.cgfdejong.nl
gedragen aan de verslagen welke door
de Heeren Residenten worden ingediend. Ik zal
mij dierhalve alleen bepalen tot Ambon en derzelver onderhoorigheden.
De bevolking van de hoofdplaats Ambon bestaat gedeeltelijk uit Europeanen en derzelver
afstammelingen van gemengd ras, inlandsche Christenen, Mohamedanen, Chinezen,
vrijgegeven slaven en slaven waarvan het aantal is bevonden volgens de laatste opnaam
onder Ultimo December ll blijkens de hierbij overlegde staat sub La A
van
11.814 zielen557
die der negorijen op de kust van Leijtimor
11.185 zielen558
uitmakende te zamen een getal van
22.999 zielen
op de kust van Hitoe, afdeeling Hila, beloopt de bevolking
een totaal van
8.460 zielen559
zoodat de gansche bevolking van het eiland Amboina kan
berekend worden op
31.459 zielen
De bevolking van het eiland Manipa is
bij de laatste opnaam bevonden
925 zielen560
en op het eiland Boano
1.533 zielen561

556
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Van Eijbergen, “Geschiedkundige aanteekeningen”; Van Doren, Herinneringen, I, 227-229.
Bestaande uit 46 Europeanen, 1.222 Indo-europeanen, 447 Chinezen, 6.829 christen-inlanders, 953
islamitische inlanders, 722 islamitische burgers en vreemdelingen, 1.595 slaven. Zie bijlage sub La
A, “Generaal Overzigt der Zielsbeschrijving van de Residentie Amboina en Onderhoorigheden onder
Ulto December 1833”, 1/1/1834, AA 1101.
Bestaande uit 8.302 christen-inlanders, 2.510 islamitische inlanders, 70 christen-burgers, 120 islamitische
burgers en vreemdelingen, 183 slaven. Ibidem.
Bestaande uit 2 Europeanen, 19 Indo-europeanen, 213 christen-inlanders, 8.113 islamitische inlanders,
103 slaven, 9 onbekend. Ibidem.
Bestaande uit 85 christen-inlanders, 823 islamitische inlanders, 17 slaven. Ibidem.
Bestaande uit 778 christen-inlanders, 744 islamitische inlanders, 11 slaven. Ibidem.
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Het eiland Boeroe en daaronder gehoorende Amblauw zijn mede zeer weinig bevolkt, men
kan dezelve slechts op 2.142 zielen berekenen, behalve de alfoeren of bergbewoners die
calculatief op cc. 3.000 zielen worden gesteld, zooals de staat aantoont.
In de afdeeling Saparoea is de staat der bevolking zedert vier jaren op dezelfde hoogte
gebleven. Bij de opnaam met het einde van het jaar heeft men bevonden als
op het eiland Saparoea
10.084 zielen562
op het eiland Haroekoe
5.828 zielen563
op het eiland Nussalaut
2.978 zielen564
te zamen
18.890 zielen
De volkstelling van het eiland Ceram door de Assistent Residenten bewerkstelligd in de
negorijen langs de stranden voor zoo veel ieder hunner afdeeling aangaat levert geene
zekere resultaten op. Bovendien is dat gedeelte hetwelk onder Banda behoort nog nimmer
opgenomen.565 Zoolang men den inwendige staat van dat niet onbelangrijke eiland nog
niet kent is het onmogelijk de grootte der bevolking met eenige zekerheid te bepalen,
alzoo het land op sommige plaatsen in het gebergte sterk moet bevolkt wezen. Na de
inlichting die mij op mijne togt naar de Noordkust in de maand September ll door enkele
Regenten uit het gebergte is gegeven schat ik de gansche bevolking tusschen de hondert
en vijftig en twee maal hondert duizend zielen.
De geringe bevolking op de eilanden Manipa en Boeroe is voornamelijk toe te schrijven
aan de ongezondheid der beide plaatsen alwaar de negorijen zijn gelegen. Dezelven zijn
omringd van moerassen die eene ondragelijke stank opgeven en aan de onoverwinnelijke
www.cgfdejong.nl
tegenzin die zij voor de koepok inenting
blijven betoonen, van welke ziekte veele oude
menschen en kinderen de slagtoffers zijn.566
De bevolking der respectieve eilanden moet in vroegere tijden zeer groot zijn geweest en
wel de helft meer hebben bedragen als thans. Deze allengkense vermindering is wel toe
te schrijven aan de geheerst hebbende kinderziekte voor de koepok inenting nog bekend
was en aan de wervingen die door den voormaligen Gouverneur Cranssen tot herhaalde
reizen in den jare 1806/7 zijn gedaan567 als ook het inlijven der inlanders in de burgerij
waarmede vroeger zeer de hand werdt geligt tot groot nadeel van de kruidnagelenteelt.568
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Bestaande uit 17 Europeanen, 7.700 christen-inlanders, 853 islamitische inlanders, 1.356 christen-burgers,
153 slaven. Ibidem.
Bestaande uit 57 Europeanen, 2.884 christen-inlanders, 2.751 islamitische inlanders, 136 slaven. Ibidem.
Bestaande uit 2.871 christen-inlanders, 63 christen-burgers, 44 slaven. Ibidem.
Zie voetnoot 134.
De officieren van gezondheid waren tevens belast met het toezicht op de vaccinatie van de bevolking
met koepokentstof. Op de Ambonse eilanden ondervond de inenting geen enkele tegenwerking meer,
te meer daar deze voor de schooljeugd een voorwaarde was voor toelating tot de volksscholen. Zie document
45, art. 9, en document 147, art. 11. Op Ceram, Buru, Ambelau en de verder in de nabijheid gelegen
kleine eilanden was de bevolking echter niet tot inenting te bewegen. Een uitzondering was Wahai
op de noordkust van Ceram, waar de raja van de negorij Hatuwe met de inenting was belast en die
daarin wegens zijn invloed op de bevolking zeer succesvol was. De regent van Waisamu (Ceram) echter
werd in 1826 op last van de raad van mauwin (priesters) vermoord omdat hij had toegelaten dat het
gouvernement de bevolking vaccineerde. Zie sub “Koepok inenting” in dit document (niet opgenomen);
Van Rees, “De krijgstogt op Ceram in 1860”, 70.
De Graaf, Geschiedenis van Ambon, 246.
De burgerij was vrijgesteld van de reguliere verplichte herendiensten en belastingen, die voor de inlanders
golden, waaronder ook van de verplichte leveranties van kruidnagelen. De rechten en plichten der burgerij
betreffende onderhoud van kerk en school in hun negorij waren geregeld in het Reglement op de Burgerij
in de Residentie Amboina, gearresteerd bij besluit van de gouverneur der Molukse Eilanden van 16
juli 1828, nr 8. Zie Bakhuizen van den Brink, “De inlandsche burgers in de Molukken”, en document
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Ook hebben naderhand de onlusten van 1817 en 1829 daaraan eenigzins toegebragt,569
en door de bekende cholera morbus zijn mede veel menschen in de bloeij van hun leven
in het graf gerukt. Zedert eene meerdere rust en tevredenheid onder den inlander geheerst
heeft zijn er meerdere huwelijken gesloten. Het laat zich aanzien dat de bevolking meer
en meer zal toenemen. Ten aanzien van het aangaan van een huwelijk hebben de inlandsche Christenen veelal vreemde denkbeelden. Zoodra zij in ondertrouw zijn opgenomen
stellen zij de voltrekking van het huwelijk eene geruime tijd, ja somtijds jaren uit, niettegenstaande leven zij met elkander en hebben reeds kinderen verwekt. Veele verkeeren
in het denkbeeld dat de ondertrouw even zoo verbindend en voldoende is als de voltrekking van het huwelijk en laten dit laatste veelal na om de kosten te vermijden welke bij
de inlanders voor het geven van huwelijksfeesten worden gemaakt, waarop zij bijzonder
zijn gesteld. In het algemeen zal geen huwelijk worden aangegaan zonder het geven van
een bruidschat of arta genaamd, van welke gewoonte de inlandsche Christenen nog niet
zijn afgegaan hoewel dezelve een heidensche en Alfoersche gebruik is.570
De bruidschat of arta wordt meest bij de Mahomedanen en Alfoeren op de volgende wijze
daargesteld.
Zoodra een jongeling met een meisje in het huwelijk wil treden geeft hij daarvan aan zijne
ouders kennis, welke wanneer deze met de keuze des jongelings genoegen nemen daarvan
kennis geven aan de ouders van het meisje en haar voor hunne zoon ten huwelijk vragen,
hetwelk in het Maleidsch Boeca Suwara wordt genaamd.
De ouders van het meisje hunne toestemming tot het huwelijk gevende, verzoeken dat die
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van den minnaar zoo mede de familie
van dezelve ten hunne huizen willen komen om
nader overeen te komen welk een bruidschat dezelve voor hunne dochter zullen betalen,
hetwelk op zijn Maleidsch kasie arta wordt genaamd, bestaande in lijnwaden, lillas,
geweeren, gongs, kopere en aarde schotels, borden, kommen enz. al naar het vermogen
der contracteerende partijen, al hetwelk zij dan ten toonstellen. In de overeenkomst heeft
het meisje niets te zeggen, zij moet blindelings de wil van de ouders volgen, die haar als
het ware verkoopen.
Nadat nu de ouders van het meisje de aangebragte goederen bezigtigd hebben geven zij
meestal te kennen, dat dezelve niet voldoende zijn en met een of ander der opgenoemde
artikelen moet worden vermeerderd, waarmede de ouders van den jongeling genoegen
nemen, als wordende het onder hun voor een groote schande gehouden hierop af te dingen.
Aldus overeengekomen zijnde welk gedeelte de ouders en hoeveel die van de familie van
het meisje van de bruidschat zullen hebben, nemen zij de goederen aan, die zij als een
poesaka of erfdeel voor hunne kinderen beschouwen waarvan zij gedurende hun leven
nimmer als in de uiterste nood gebruik zullen maken.
Bij de inlandsche Christenen wordt de bruidschat in stilte gegeven als durvende met
dezelve niet openlijk voor den dag te komen, terwijl de Mahomedanen en Alfoeren

569
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104.
Over de opstand van 1817, zie voetnoot 64. Over de opstand van 1829, zie “Beknopt verhaal van den
opstand op Amboina, in 1829”.
Hier en elders in stukken in deze bronnenpublicatie wordt ten onrechte de term “bruidschat” (=
“bruidsschat”) gebruikt waar “bruidsprijs” of “verplichte huwelijksgift” (op Ambon arta kawin en
harta kawin) bedoeld is. In de Grote Oost / oostelijk Ned.-Indië / Indonesië kwam en komt geen bruidsschat
voor. Zie Adatrechtbundel XXIV: Groote Oost, 337; “bruidsschat”: het bezit of vermogen dat de bruid
in haar huwelijk meebrengt; “bruidsprijs”, de prijs die de aanstaande schoonzoon in geld, goederen
en/of diensten aan de ouders of familie van zijn bruid betaalt ter compensatie van het verlies van een
dochter-arbeidskracht.
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daarmede door ronddraging ter bezichtiging in de negorijen eene groote vertooning
maken, zooals ik deze ceremonie in den jare 1831 te Ternate heb bijgewoond bij gelegenheid van het huwelijk van de oudste dochter van den Sultan met de zoon van zijne broeder.
Het huwelijkscontract aldus gesloten zijnde, wordt den bruidegom wel opgetooid en met
bloemen versierd naar het huis van zijne bruid gebragt, gevolgd van de huwelijksgift en
zijne geheele familie die alle bijdragen om den optogt zoo luisterrijk mogelijk te maken.
Aldaar gekomen zijnde worden de jongelieden wanneer het Mahomedanen zijn (de
Alfoeren volgen dit ook op in sommige districten) naast elkander geplaatst en door den
Priester ieder een weinig pinang sirie, tabak enz. te eeten gegeven waarbij hij tegelijkertijd
eenige woorden preveld en verklaard dat het huwelijk gesloten is. Vervolgens wordt het
jonge paar begeleid van beide familien naar de woning van de man gebragt, bij welke
gelegenheid de ouders van de vrouw een tegengeschenk geven van mindere waarde voor
de door de man aangebragte bruidschat. Voorts sluit een maaltijd onder beide familien
de plegtigheid. Bij de Alfoeren op het eiland Ceram heeft nog dit plaats: wanneer de jong
getrouwde vrouw het ouderlijk huis verlaat, wordt haar het om het midden hebbende
rottingbandje benevens de kort tjiedako – een soort van zwagtel waarmede het onderlijf
gedekt is, beide teekens van maagdelijke staat –, afgedaan, en door een ander vervangen
van omtrent een el lang.
De inlandsche Christenen liggen wat het huwelijk betreft onder dezelfde wetsbepalingen
als de Europeanen. Hunne huwelijken worden voor den Magistraat voltrokken, als zijnde
den Burgerlijken stand voor hun in geen werking, en daarna in de kerk ingezegend.571
www.cgfdejong.nl
De echtscheiding bij de inlandsche
Christenen moet door uitspraak van een regtbank
geschieden, bij de Mahomedanen en Alfoeren is zulks zeer gemakkelijk en vind alleen
plaats voor de Priester. Evenwel is de man gehouden wanneer hij zonder billijke reden
te hebben zijne vrouw verlaat en daarna wil terugnemen, om weder een bruidschat bij
wijze van boete te betalen.
[Vervolgens komen aan de orde de betrekkelijk lage sterftecijfers in de Molukken en de
heersende ziekten.]

De Christen inlanders begraven hunne dooden op de bij de negorijen bestemde begraafplaatsen op dezelfde wijze als bij ons gebruikelijk is. De Mahomedanen volgen de bij hun
gebruikelijke gewoontens. De eerste rigten zoodra de zieke den adem uitgeblazen heeft
maaltijden aan waartoe zij varkens en geiten aankweken. Hierop worden de bloedverwanten en vrienden van den overledenen genoodigd, wanneer men zich dag en nacht tot na
de begravenis aan het sterfhuis vermaakt met kaartspel en saguweer drinken, zelfs tot in
het vertrek alwaar het lijk staat, waarbij soms tot ergernis de uitbundigste vreugde plaats
vind en wanneer de saguweer begint te werken zelden zonder ongeregeldheden afloopen.
Deze voor Christenen onbetamelijke gewoonte is herkomstig van hunne heidensche tijd
hetwelk daarvan af te leiden is, dat hetzelfde ook bij de Alfoeren op het eiland Ceram,
voornamelijk bij de bewoners van het oostelijke gedeelte, in gebruik is, wanneer deze
naast het lijk eenige borden met eeten plaatsen, toeroepende, dat daar zij niet nalaten den
overledenen na zijne dood te spijzigen hij nu ook rustig moet blijven en zijne geest hen
niet komen verontrusten. Vervolgens wordt het lijk ongekleed op een houte stellagie (para
para genaamd) naar het bosch gedragen. De weduwe legt hare klederen en dagelijks bij
571

In 1860/1861 werd het huwelijk van inlandse christenen in de Molukken wettelijk geregeld. Zie Deel
II, document 84.
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het leven van de man gebruikt hebbende huisraad naast hetzelve neder, alzoo het verboden
is daarvan in een ander huwelijk worde gebruik gemaakt. Na dit alles wordt een groot vuur
onder de stellagie aangelegd dat tot bewaring van de overblijfselen eenige dagen wordt
aangehouden.
De Alfoeren welke het westelijke gedeelte van Ceram bewonen drukken het ligchaam met
de armen en beenen opgetrokken vast aan een. In deze stelling wordt het lijk in een van
onder naauw toeloopende mand gezet die van boven met goemoetoe digt gemaakt zijnde
in een diepe vallei wordt geworpen waarbij geene de minste plegtigheden plaats hebben.
Doch de weduwe snijd als teeken van hare weduwen staat hare lange tjiedako af. Het
gebeurd niet zelden dat de familie, zoodra zij veronderstellen dat de zieke niet zal
herstellen waarover dan gemeenlijk de waarzeggers of Mauwiens genaamd worden
geraadpleegd, en daarin toestemmende het ligchaam bij een wordt gedrukt alvorens den
adem uitgeblazen is, in welke positie de dood spoedig moet volgen. Deze wijze van
begraven heeft veel overeenkomst met die der Alfoeren in de Manadosche bovenlanden
met dit onderscheid dat zij hunne lijken meestal in een aarde pot in de grafkuil neerlaten
en een gedenkteeken op hetzelve oprigten.
[Hierna komen aan de orde de landbouw en nijverheid, de politie, de schutterijen, de staat
van wegen en rivieren, waterleidingen, marktplaatsen, posterijen, staat van ’s Lands
gebouwen en werken, de kruidnagelteelt, veeteelt, visserij, volksvlijt, handel, geld en de
bossen.]
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Schoolwezen
Het schoolwezen in de Moluccos is verdeeld in Hollandsche en inlandsche scholen welke
ik daarom afzonderlijk zal behandelen.
Zedert bij Resolutie van Zijn Excellentie den Gouverneur Generaal in Rade van den 25e
Januarij 1825 No 18572 is toegestaan om van Gouvernements wege te Amboina en Banda
lagere scholen op te rigten heeft het onderwijs voor de jeugd aanmerkelijke verbeteringen
ondergaan. Op de eerste plaats ontvangen meest tachtig en op de laatste plaats veertig
kinderen geregeld onderwijs in het lezen, schrijven en rekenen, grondbeginzelen der
aardrijkskunde, oude en hedendaagsche geschiedenis. Deze zoo nuttige inrigting is van
gewenschte uitwerking op de zedelijke vorming van het aankomend geslacht wiens
verstandelijke vermogens door gepaste lessen meer ontwikkelen tot nuttige leden voor
de maatschappij worden opgeleid. Jaarlijksch geven de leerlingen in het openbaar blijken
van hunne gemaakte vorderingen, waarin ouders en voogden, ja ieder weldenkende die
het welzijn hunner kinderen naauw aan het hart gaat met de meeste belangstelling deelnemen. De alhier en te Banda gevestigde Sub Kommissie onder wiens toezigt het onderwijs
wordt gegeven sparen geen moeite hetzelve zoo doelmatig mogelijk in te rigten. De
medewerking van de kant der onderwijzers om het doel te bereiken en aan hunne bestemming te beantwoorden laat zeer veel te wenschen over. De beide hier en te Banda werkzame onderwijzers573 lijden een zeer berispelijk leven waarvan aan de Hoofd Kommissie
van onderwijs is kennis gegeven. Ten gevolge daarvan is den onderwijzer van Amboina
naar Batavia opgeroepen bij Resolutie door Uw Excellentie in Rade genomen van den 19o
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Zie Extract besluit GdME, 7/5/1825, AA 1060a.
A. Harms; 1803/1806-1841; onderwijzer; hij verving in 1829 te Banda de in 1826 overleden Courtequis;
1834 geschorst wegens wangedrag; 1836 te Cheribon, alwaar overleden. Over Harms, “Algemeen Verslag
van den staat van het Schoolwezen in Nederlandsch Indie onder ultimo December 1845”, 20/12/1848,
AHCO 18/3. De ontslagen onderwijzer te Ambon was B. Goesdorp.
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September a.p. No 28 en in zijn plaats benoemd den onderwijzer te Grissee Zijlstra, die
zedert zijne komst met veel lust in zijne betrekking werkzaam is.574
[De resident van Ternate575 heeft de Hoofdcommissie van onderwijs te Batavia voorgesteld
om ook op Ternate een gouvernementsschool te openen. Ellinghuysen heeft dit voorstel
van harte ondersteund. In afwachting van een gunstig besluit is te Ternate een provisionele
Subcommissie van onderwijs ingesteld.576]

De inlandsche scholen worden voor zoo ver dit mogelijk is mede door de Sub Kommissien
gade geslagen. In alle de Christen negorijen op de Ambonsche eilanden bestaan scholen
voor de inlandsche jeugd, zoo mede in de negorijen op de omliggende eilanden Ceram,
Manipa en Boeroe, als ook te Banda en op de onderhoorige Aroe, Zuid Ooster en Zuid
Wester Eilanden, te Ternate en te Manado en op de Sangirsche Eilanden. De ouders zijn
verpligt op verbeurte van boete hunne kinderen na den ouderdom van zes jaren bereikt
te hebben ter school te zenden. De schoolmeesters zijn tegelijk godsdienstleeraren in de
negorijen, lezen des Zondags een uitgewerkte leerrede aan de gemeente voor en houden
in de week oefeningen. Zij zijn in drie klassen verdeeld en worden door het Gouvernement
bezoldigd, met uitzondering van eenige weinige die door het Zendelinggenootschap en
uit de Armenkassen worden onderhouden. Het onderwijs dat aan de kinderen wordt
gegeven heeft alleen betrekking tot den Christelijke godsdienst. Zij worden in het leeren
lezen en schrijven onderwezen waartoe godsdienstige opstellen dienen. Den bijbel is het
gewone leer- en leesboek, welke www.cgfdejong.nl
de kinderen die geen andere boeken kennen door
gewoonte van buiten leeren, zonder van den inhoud het minste te verstaan. Zulks is mij
bij onderscheiden gelegenheden dat ik de scholen heb bezocht duidelijk gebleken. Deze
leerwijze kan derhalve weinig strekken tot ontwikkeling van verstandelijke vermogens
en verbetering der zeden. De leerlingen, welke geene grondige wetenschappelijke kennis
hebben opgedaan, vergeten na het verlaten der scholen weder spoedig het weinige dat zij
hebben geleerd en blijven in hunne onwetendheid voortgaan. Van veel nut zoude het zijn
wanneer eenige school- en leesboeken zoo als die door de Maatschappij tot nut van het
algemeen worden uitgegeven in het Maleidsch werden vertaald, welke zouden strekken
574
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IJ.F. Zijlstra; 1834-1836 onderwijzer 3e rang te Ambon; 1837 onderwijzer 2e rang. Het Algemeen Verslag
over 1835 meldt dat Goesdorp uit Batavia op Ambon was teruggekeerd. De meeste ouders hadden
inmiddels hun kinderen van de gouvernements lagere school genomen en lieten hen op particuliere
basis door Goesdorp en de kort tevoren gearriveerde Roskott onderwijzen. De reden was dat Zijlstra
wegens overmatig drankgebruik ongeschikt was voor zijn taak. Zijlstra was evenals Courtequis en
Goesdorp in 1825 vanuit Nederland in Ned.-Indië aangekomen. De Subcommissie droeg Zijlstra in
1835 voor voor ontslag en drong er bij Roskott op aan om diens plaats in te nemen. Doch die weigerde.
In 1837 werd te Ambon een nieuwe onderwijzer benoemd, F.J. Stoelman, doch die overleed binnen
een jaar (1838). Noodgedwongen werd het onderwijs voor korte tijd wederom aan Goesdorp toevertrouwd,
totdat men in 1839 kon beschikken over de onderwijzer C. van der Horst (1839-1843 onderwijzer 2e
rang). Hierom, en ook vanwege de hevige aardbeving van 1 nov. 1835, die het schoolgebouw had verwoest,
en het daarop uitbreken van de “koortsen”, werden tot eind 1838 geen besloten en openbare examens
afgenomen. Zie GdME, “Verslag van den Staat van het Gouvernement Ambon en onderhoorigheden,
1835”, [medio 1836], AA 1110; GdME, “Algemeen Verslag van het Gouvernement Amboina en
Onderhoorigheden, over den Jare 1839 (en over de Jaren 1838, 1837, 1836)”, AA 580; zie div. stukken
in dossier AA 254.
J.H.J. Moorrees.
In 1834 werd te Ternate inderdaad een gouvernements lagere school opgericht. Zie “Verslag van den
staat van het Schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt tot de sedert het herstel van het Ned.
gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van 1820, 1823, 1826, 1831, 1834 en 1845”,
AHCO 342/1.
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tot scherping van het verstand en de leerlust der kinderen meer opwekken dan het gebruik
van een boek als de bijbel, tot verstand van hetwelk een meer gevorderde beschaving
wordt vereischt. Ik ben verzekerd dat de ouders zelfs daarin genoegen zouden scheppen.
In den jare 1832 heeft wijlen den Predikant Kam op mijn verzoek het vragenboekje van
Brink in het Maleidsch laten drukken en aan de scholen uitgegeven. Ook is daarna
uitgedeeld het schoolboek van Wester577 en eenige zeer gepaste versjes voor kinderen,
bijeengebragt door de maar al te vroeg op Timor gestorven Zendeling Le Bruin, die met
graagte zijn aangenomen.578
De schoolmeesters zijn over het algemeen zeer slecht onderwezen. Zij bezitten te weinig
kennis om eenvoudige uitleggingen te kunnen geven van hetgeen zij de kinderen onderwijzen. Verscheidene onder hen zijn niet genoeg in het hoog-Maleidsch ervaren om den bijbel
te kunnen lezen, veel minder verstaan. In dit wezenlijk gebrek zoude na mijn begrip het
577
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Kitab Midras Jang dalamnja ada tersimpan babarapa fatsal jang pendekh dan berguna, akan debatjakan.
Terkarang dalam bahasa Wolandawija, Guna segala Anakh² Midras, awleh Tuwan Pemarentah Midras
H. Wester, dan Tersalin kapada bahasa Malajuw awleh R. le Bruyn, Surohan Indjil di-pulaw Timor.
Tertara di-Batawijah, di-Pataraan Karadjaan. 1829; herdrukt o.m. in 1838, 1861, 1862, 1863. De wnd
gouverneur der Molukken jhr F.V.A. Ridder de Stuers achtte in 1837 de schoolboeken van Le Bruijn
ondeugdelijk, zie F.V.A. de Stuers a. Hb NZG, 18/12/1837, in: EA 1839, 8-12, spec. 10; MNZ, jrg.
4 (1860) 29. In 1839 en opnieuw in 1854 vroeg Roskott, die de latere herdrukken te Ambon verzorgde,
zich af, zonder overigens Le Bruijn’s kennis van het Maleis in twijfel te trekken, of diens vertaling
van Wester’s werk wel oordeelkundig genoeg was gelet op het feit dat de (Nederlandse) schooljeugd
www.cgfdejong.nl
waarvoor Wester dit boekje (en ander
werk) oorspronkelijk vervaardigd had een geheel andere was
dan de schooljeugd in het oostelijk deel van de Indische archipel, waarop Le Bruijn zich richtte. Volgens
Roskott had Le Bruijn, wiens Maleise Evangelische gezangen (zie voetnoot 578) om dezelfde reden
ook nauwelijks gebruikt werden, zich te veel aan de letterlijke tekst van Wester gehouden, waardoor
diens vertalingen “niets anders [bevatten] dan eene drooge opeenstapeling van woorden, die en de kinderen
en verre het grootste gedeelte der hedendaagsche onderwijzers niet verstaan”, zie B.N.J. Roskott a.
Hb NZG, 30/7/1839, ARvdZ 34/5; vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/2/1839, ARvdZ 34/5, en B.N.J.
Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche Christen-Scholen op
het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia”, jan.
1855, ARvdZ 34/5. In de eerst-genoemde brief deelde Roskott tevens mee dat “een zendeling te Ambon”
(Roskott zelf) enkele gedeelten van dit boekje van Wester had omgewerkt. In plaats van het hoog-Maleis
van Le Bruijn waren “meer bekende woorden” gebruikt. Daarnaast had hij er leeslesjes tussengevoegd,
die aansloten bij wat in de spellesjes behandeld werd. Deze werkjes waren inmiddels twee maal herdrukt
en tot het laatste exemplaar verkocht. Roskott toonde zich zeer tevreden met dit boekje, dat in de twee
hoogste klassen (klassen 1 en 2) der volksscholen werd gebruikt. Verschillende malen wees hij nieuwer,
vanuit Nederland toegezonden lesmateriaal af als inferieur aan de Maleise Wester, althans waar het
ging om schoolkinderen de Maleise bijbel te leren lezen. En om dat laatste ging het bij het taalonderwijs
in de volksscholen. In 1855 erkende Roskott evenwel de beperkingen van dergelijk onderwijs en bepleitte
hij “eenige belangrijke uitbreiding [van Wester] – – – waardoor het meer geschikt zoude worden, niet
slechts voor de kinderen zelven, maar ook als handleiding voor onze schoolmeesters, om met hunne
scholieren te kunnen spreken over natuurverschijnselen, en andere onderwerpen van wetenschap, kunst
en landbouw”. Hiertoe had hij reeds de nodige voorbereidingen getroffen. Zie “Verslag van den Staat
van het onderwijs in de inlandsche Christen Scholen in de Residentie Amboina, opgemaakt door den
Schoolopziener B.N.J. Roskott, voor het jaar 1855”, nov. 1855, ARvdZ 34/5.
Bedoeld is R. le Bruyn, Tahlil-Tahlil Indjil. Groot-Timor, 1825; en/of Kitab Njanji-Njanjian, Jang
sudah detambahij dengan Barang Mazmur-Mazmur dan Tahlil-Tahlil ’Indjil, ’Akan gunanja Madjlis
Pesurohan ’Indjil Wolandawy. Terkarang dalam bahasa Wolandawaij dan tersalin kapada bahasa Malajuw
’awleh R. le Bruijn, Surohan ’Indjil di-pulaw Timor. Tertara di-Batawijah, di-Patara’an Karadja’an.
1828. Nederlandse titel: Verzameling van liederen, waar bij gevoegd zijn eenige psalmen en evangelische
gezangen, ten gebruike van het Nederlandsche Zendeling-genootschap. Uit het Nederduitsch in het
Maleisch vertaald door R. le Bruyn, Christen-Zendeling op Timor. Batavia: Lands Drukkery, 1828.
De originele gelijknamige, door het NBG uitgegeven Nederlandse versie was in 1817 verschenen bij
I.A. Meijboom te Amsterdam. Vgl. Holtrop, “Een oecumenisch afscheidsgeschenk”, spec. noot 3.
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best kunnen worden voorzien met op Amboina een Institut van twaalf inlandsche jongelingen op te rigten onder toezigt van een kundig Predikant.579 Van deze jongelingen zoude
jaarlijks na mate van de behoefte twee als schoolmeesters moeten worden geplaatst. Bij
voorkeur dienden daartoe zoons van Regenten en voorname inlanders te worden gekozen.
Van zoodanig eene inrigting stel ik mij veel goeds voor, waarvan het Gouvernement dat
voordeel hebben kan, dat uit zoodanige schoolmeesters bekwame Regenten kunnen
worden getrokken.
De Zendelingen op de Zuid Wester Eilanden zoo ook den Zendeling Hellendoorn te
Manado maken veel werk van het inlandsch onderwijs, hetwelke de eenige weg is om de
Christelijke godsdienst uit te breiden.
Inlandsche geestelijkheid
De inlandsche geestelijkheid zijn in deze archipel meest zeer eenvoudige onkundige
menschen die een oppervlakkige kennis van de Mahomedaansche leer bezitten, waaronder
zelfs enkele worden gevonden die niet eens kunnen lezen. Zij dragen de naam van imam,
kassissie, khatib en moudien, waarvan de eerste de hoogste in rang is,580 hebben geene
bepaalde inkomsten, maar genieten eenige voordeelen bij gelegenheid van huwelijken,
sterfgevallen en bij viering hunner godsdienstige feesten. Hunne staat is over het algemeen
vrij armoedig, zij bemoeijen zich hoofdzakelijk met het onderwijs der jeugd en zijn
dikwerf scheidslieden en regters in de kleine geschillen tusschen de inlanders. Behalve
in de zaken van godsdienst oefenen zij geen openbaar gezag in die van het bestuur. De
www.cgfdejong.nl
Alfoeren bedienen zich van mauwiens
of waarzeggers die zij bij alle gelegenheden
raadplegen en hunne handelingen na regelen.
Liefdadige gestichten en godshuizen
Er zijn te Amboina, op het eiland Molano581 onder Saparoea, te Banda582 en Ternate
gestichten opgerigt voor personen welke met melaatschheid besmet zijn, alwaar zoodanige
zieken voor rekening van het Gouvernement worden opgenomen, verzorgd en verpleegd.
Het getal dier beklagenswaardige lijders bedraagt:
in het gesticht te Amboina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
op het eiland Molano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
te Banda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
en te Ternate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
aan ieder hunner wordt ’s maands 40 ponden rijst en ƒ 2.-.4 uitgereikt benevens de
benoodigde kleedingstukken.

579
580

581
582

Dat Instituut werd in 1835 opgericht, zie document 83.
De islam kende geen geestelijken of priesters, die sacramenten bedienen, offers brengen en een eigen
stand vormden. Er waren slechts moskeebeambten. Het aantal en soort der beambten hing samen met
de omvang van een negorij. Voorganger in het vrijdaggebed was de imam. Dit kon in beginsel iedere
mannelijke islamiet zijn die bekend was met de voorschriften van de islam, al behoorden ze meestal
tot de lokale elite. In de grotere dorpen waren ook een kali of kalim en mufti, uitleggers van de koran.
De kali was de hoogste in rang. Dan kwamen de imam en de khatib, de voorlezers der preken. Soms
waren er bilal of belale, die opriepen tot gebed, en een of meer mokim, die aankondigden dat het
vrijdaggebed begon. Tot slot waren er talrijke kasisi, die de gewone rituele handelingen in de kampongs
verrichtten, en guru, die de jeugd onderwezen.
[Reinwardt], Reis, 453-454; Ludeking, Schets van de Residentie Amboina, 151-155.
Gelegen op het eilandje Pisang.
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Armen, wezen, bedelarij
Ter hoofdplaatsen Amboina, Banda en Ternate bestaan burgerweeshuizen583 waarvan de
inrigting zeer voldoende is. Het getal onderhouden wordende wezen is klein, uit het
armenfonds worden eenige oude zukkelende menschen gealimenteerd. De inkomsten dezer
gestichten kunnen rijkelijk de uitgaven goed maken. De administratie daarvan is opgedragen aan de voornaamste ingezetenen als Regenten en Regentessen. Het inwendige bestuur
is onder toezigt van eerste aan een binnen regent en regentes toevertrouwd, welke over
hunne gehouden administratie rekening en verantwoording doen aan de algemeene
rekenkamer. De inlanders dezer eilanden zijn buitengemeen mild in het uitreiken van
liefdegiften aan hunne behoeftige natuurgenoten. Weinige zullen de godsdienstoefeningen
bijwonen die niet een kleinigheid van het zijne voor de armen zal afzonderen. Door deze
mildelijke bijdragen zijn de beide fondsen vrij aanzienlijk aan kapitaal.
De artikelen van eerste levensbehoefte op de eilanden gemakkelijk gevonden wordende
zijn hier geen bedelaars. De inlanders hebben te veel gevoel van schaamte om met bedelen
de kost te zoeken.
[Tot slot komen aan de orde de justitie en gerechtelijke politie, misdaden en straffen, kettinggangers en bannelingen, personen onder toezicht van de politie, het slavenregister, de
geneeskundige dienst, hospitalen, de staat der financiën en de ambtenaren. Als bijlagen zijn
gegeven staten betreffende de bevolking, de sterkte van de schutterij, het aantal nagelbomen
en het aantal in de residentie aanwezige staatsgevangenen.]

www.cgfdejong.nl
77. A.H. Rijkschroef, lid, namens de Subcommissie van onderwijs te Ambon, aan de
Hoofdcommissie van onderwijs te Batavia (afschrift), Ambon, 31 juli 1834; ARvdZ 44/3.
Wij hebben de eer gehad te ontvangen UWEdG missive van den 8e Maart H.L.A.,584 ter
erlanging van berigten aangaande het Inlandsche Schoolwezen.
Vooraf zy het eens toegestaan UWEdG: te doen opmerken, dat dit schoolwezen steeds
is beschouwd geworden, meer tot de uitbreiding en instandhouding van den Christelyken
godsdienst betrekking te hebben, dan wel tot het gewoon lager onderwys te behooren, en
dat ofschoon het zelve ook onder toezigt van de Subkommissie van Onderwys is gebragt,
nogtans door haar steeds sedert vroegere tijd is begrepen, dat het zelve, om der byzondere
strekking wille van UWEdG: werkkring diende afgescheiden te blijven. In hoe verre de
vorige leden van onze Komissie, om dat de tegenwoordigen sedert zyn aangekomen, hierin
mogten hebben regt gehad of gedwaald, zullen wij niet beoordeelen, maar alleenlijk
aanmerken dat zulks zonder het minste inzigt is geschied om UWelEdG bevoegdheid te
bekorten, en dat wy zelven niet veel meer dan een goed toezigt aan het Inlandsche
Schoolwezen kunnen geven, daar al het overige van de Leeraars der godsdienst, die hier
geplaatst zyn, afhangt, omdat zij zelven tot het doel waarin die Schoolen als nog werkzaam
zyn, de meesters moeten opleiden, de schoolbezoekingen doen, de staat van het onderwys
583
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Over Banda was de gouverneur niet goed ingelicht. Daar was geen weeshuis meer. Zie de Notulen van
de kerkeraadsvergadering van Banda van 23 april 1829 (KAB 396), toen werd beraadslaagd over wat
te doen met twee weeskinderen, “uit hoofde van gebrek aan een weeshuis alhier". Zie ook J.W.C. van
Steeden, pred. te Banda, namens kerkeraad Banda, a. Kb, 31/1/1850, nr 51, (KAB 387b): “Liefdadige
gestigten kent de gemeente niet. Eene inrigting voor behoeftigen en weezen schijnt hier vroeger bestaan
te hebben, doch heeft sedert 1816 opgehouden, zonder bijkans eenig spoor van zich achter te laten.”
Waarschijnlijk: Hoc Loco Anno.
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nagaan, en in een woord alles moeten toebrengen, om het onderwys van een goeden uitslag
te doen zyn, gelyk wy UWEdG in deze nader zullen betogen.
En daar wij alzoo in navolging van onze Voorgangers hieromtrent hebben te Werk gegaan
zullen wy thans aan UWEdG Verlangen trachten te beantwoorden.
Betreffende de Namen, Ouderdom, Standplaatsen, bezoldiging en hoeveelheid der
onderwys genietende kinderen, doen wy UWEdG daarvan de nevens gevoegde lyst585
toekomen, waaraan wij de vryheid gebruiken ons betrekkelyk die punten te refereren.
Reeds van de vroegste tyden af, dat deze Archipel in het bezit van het Nederlandsch
Gouvernement is, schijnen hier tegelyk met de invoering van het Christendom van deze
Schoolmeesters aangesteld te zyn geweest, om de negorijs ingezetenen in de Godsdienst
te onderwyzen; hiertoe wierden uit de Negorijen de meest geschikste Inlanders genomen,
het welk tot heden nog het geval is en waarop zy gretig zyn, zo wel om daardoor ontheven
te worden van de verpligtingen der Nagel Cultuur586 en die van Gouvernements bezigheden, als om de rang van meester, welke in eene negory de naastvolgende op de Regent
is te bekomen; de geenen van hun welke eenige aanleiding hebben, worden op voorspraak
van den Regent of den Schoolmeester zelve door den predikant der maleidsche gemeente
by zich aan huis genomen, ten einde verder de noodige onderrigtingen te bekomen, om
tot meesters bevorderd te kunnen worden; zoodra er nu een Vaccature is, wordt zoodanige
Inlander na examinatie voor de Kommissie van Onderwys aan den Gouverneur voorgedragen, tot omloopende meester, waarvoor hy op de buitenposten als Sapareua en Hareuko
geen, doch hier op Amboina met ƒ 4. smaands bezoldigd wordt, in deze zyne betrekking
www.cgfdejong.nl
is hij verpligt het Onderwijs te helpen
geven en de Kerkdienst waar te nemen, in zoodanige
Negoryen als waar zulks door verhinderden omstandigheden van den vasten Schoolmeester gevorderd wordt, terwyl hy vervolgens nog by voortduring by den opperschoolmeester
ter leering gaat, om zich verder te bekwamen. Komt er intusschen eene plaats in de eene
of andere Negorij open, dan wordt de meest geschikte van de omlopende meesters daarin
gesteld, beginnende met rang van de vierde Klasse, en allenkens naar mate van zyne
vorderingen en gedragingen en het geven van Onderwys, opklimmende tot de 1 Klasse,
waaraan het hoogste tractement verbonden is, en zelfs tot de rang van opperschoolmeester,
die voor de meestgevorderde in Jaren, wanneer die met eenige kundigheden gepaard gaat,
te verkrijgen is.
De opperschoolmeesters zyn drie in getal, en wel voor zoodanige plaatsen waar de
Christen Godsdienst de heerschende is, als een voor Amboina, een voor Saparoea en een
voor Haroeko. Hier587 is dezelve belast met een gedeeltelijke bediening der Maleische
Kerk aan de Burger Ingezetenen, en het opzigt over de naby gelegen Schoolen, waarom
dezelven geen onderwys aan kinderen heeft gelijk de twee andere opperschoolmeesters
die in de Hoofd negory van ieder eiland geplaatst zyn waar zy dezelfde diensten van een
andere Schoolmeester waarnemen, en die bestaan in het dagelijks geven van Onderwijs
aan de kinderen der negory waarin zy gesteld zyn, aanvang nemende van des morgens 8
en eindigende des voormiddags 11 ure, en daarna verder beginnende van des namiddags
2 tot des avonds 5 ure. Dit onderwys geschied op den ouden trant in de maleidsche taal,
585
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Niet aangetroffen.
Die verplichtingen van de nagelcultuur hielden in dat door elke dati (huisgezin) der nagelkwekende
districten 40 vruchtdragende en 50 halfvolwassen of jonge nagelbomen onderhouden dienden te worden.
A.A. Ellinghuysen, “Algemeen Verslag van het Gouvernement der Moluksche Eilanden over den jare
1833”, ult. juli 1834, AA 1101.
T.w. te Ambon.
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geheel en al ter onderwyzing van de Bybel, het Schryven geschied op een plank van zagt
hout, die zeer gemakkelyk met een daartoe geschikt Stift te beschrijven is, doch waardoor
het Schrift gemeenlyk van een stijven vorm is.
Het lezen en schrijven, waarin veele kinderen goede vorderingen maken, is daarom hier
by den Inlander algemeen, zoo ook de oppervlakkige Bybelkennis, welke nogtans in
geenen deelen die uitwerking van beschaving en zedekundige strekking heeft, welke men
zich van een zoodanige dagelyksche leerwyze geneigd is voor te stellen, en dat mogelyk
wel kan veroorzaakt worden door dat het Godsdienstige onderwijs te werktuiglyk geschied
en door geen of te weinig maatschappelyk onderrigt gesteunt wordt.
Behalve deze bezigheden houdt de Schoolmeester des Zondags tweemaal Kerk, lezende
dan maleidsche predikatien voor en bovendien des donderdags en Zaturdag’s avond
oefeningen over de godsdienst.
Het Onderwys wordt om niets gegeven, het Gouvernement bezoldigt alleen de Schoolmeester, terwijl de negorijs ingezetenen voor alle verdere Kosten zorgen die hiervoor
mogten ontstaan, en de Kerk en het Schoolgebouw zelve bouwen. De kinderen zijn zelfs
verpligt op verbeurte van kleine boetes de School te bezoeken, die Jaarlyks aan ons
worden afgedragen, om daar uit de Schoolen van boekjes en Schryfbehoeften te voorzien,
dat een bedragen door elkander genomen van nagenoeg ƒ 300,- jaarlyks oplevert, hetwelk
op verre na niet toereikende is om in de bedoelde behoeften te voorzien.
De kundigheden van de meesters zyn allen van een gelyken aard, en bepalen zich alleen
tot Bijbelkennis als het hoofddoel, en lezen en schrijven, waarin de eene meer dan den
www.cgfdejong.nl
andere geoefend is, en waar in enkele
weinigen uitmunten. By veelen ook van deze
meesters zyn de verkregen Kundigheden zeer gering, gedeeltelyk ook al veroorzaakt door
de wyze van onderrigt, die om hare byzondere strekking geheel van den Predikant afhangt,
en waarover de anders achtingswaardige overledene Heer Kam wel eens wat te ligt heen
stapte, ofschoon hij wat het geven van onderrigt betreft eene byzondere welwillendheid
toonde. De Zendeling Gericke, welke sedert mede overleden is, had het pryzenswaardig
voornemen om zich, in navolging van den Heer Kam, het opleiden der jongelingen
byzonder te harte te nemen, terwyl wy van zynen ijver die hy zoo klaar aan den dag lag,
de hoop mogten voeden, dat zulks tot eene meerdere volmaaktheid zoude komen.588 Deze
hoop is nu verydeld geworden, en het is niet alleen dat deze nuttige bedoeling thans geheel
stil staat, maar het blyft zelfs nog te bezien of een volgend predikant zich de zaak wel zoo
zal kunnen aantrekken, al ware er de beste wil toe, ten zy eene nieuwe verkregene ondervinding en taalkennis hem daartoe weder op het regte spoor bragt.589
Om jongelingen tot het verkreigen van Onderrigt naar Java te zenden, zoude wel goed zyn,
doch er zouden hiertoe slechts weinigen geneigdheid bezitten, en dus moeyelykheid
veroorzaken om daarmede telkens in de vacature, onder zulk een groot aantal meesters
te voorzien, waarby er zich nu al veelen van een hooger ouderdom bevinden, terwyl om
dat vereischte Onderrigt hier te geven, met Kosten zoude vergezeld gaan. Ons Komt het
voor dat daartoe een Kundig persoon diende gekozen te worden, die hier niet zoo heel
moeyelyk zal te vinden Zyn en die daarvoor een toelage genoot van ƒ 30 smaands. Het
getal Kweekelingen konde aangesteld worden op tien, waarvoor daarmede nog ten
Zuinigste berekend, eene maandelyksche Som van ƒ 50 voor Kostgeld en ƒ 10 voor
leerbehoeften benoodigd zoude zyn, en waardoor dan zeer goed zoude voorzien worden
in de behoefte, die door het afsterven van den Predikant Kam en den Zendeling Gericke
588
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Vgl. document 69.
Zie document 83.
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is ontstaan, en tot hetwelk, wy herhalen zulks, het anders te bezien Staat, of een volgend
Predikant zich de zaak wel zoo zal kunnen aantrekken, al ware er de beste wil toe.
Ten einde UwelEdelGestrenge nog te beter met het Zakelyke van de Inlandsche Scholen
bekend te maken, achten wy het niet ondoelmatig UWEdG hier aan te bieden een Kopy
van de Instructie voor de meesters in de maleidsche of Negorijs Schoolen, door den
Gouverneur der Molukkos gearresteerd op den 13 Julij des jaars 1826590 waarbij wij de
Vryheid nemen van aan te merken eerstens, Dat het Zeldzaam is wanneer de Kundigheden
gevorderd bij art: 2 in een meester gevonden worden, en het rekenen speciaal door geen
eenen derzelven verstaan wordt, terwyl daarin ook nimmer te voren, en tot nog toe,
onderwijs is gegeven; en ten anderen Dat de by art: 25 bedoelden ondersteuningen en
beleningen uit het Fonds, geen plaats kunnen hebben, om dat het zelfs niet eens genoegzaam toereikende is voor de hoogst noodige behoeftens.
De afgelegenheid en uitgebreidheid der negorijen waarin zich de schoolen bevinden belet
ons om die zelfs geheel en al onder ons toezigt te kunnen houden of die in persoon nu en
dan te gaan bezoeken. Tot nog toe hebben wij jaarlyks de berigten ten dien aanzien van
de predikant ontvangen, welke bij gelegenheid voor deszelfs Kerkbezoekingen de
Schoolen onder zyne byzondere aandacht nam, de Kundigheden en gedragingen der
meesters en die der Kinderen onderzocht en ons daarvan by terugkomst de noodige Kennis
gaf, waarnaar wy ons dan geheel moesten regelen, en de Vereischte Verplaatsingen van
de meesters aan den Gouverneur voordroegen, waar by dan niet uit het oog verloren wierd,
om die geenen der meesters welken aanleiding tot misnoegen gegeven hadden in onze
nabyheid werkzaam te doen zyn,www.cgfdejong.nl
ten einde onder toezigt te blyven en daardoor tot
verbetering aangespoord te worden.
Aller moeijelijkst is het toezigt over de Schoolen op de afgelegene Zuid Ooster en Zuid
Wester Eilanden waarvan wy moeten verklaren volstrekt niets te kunnen zeggen, zoo zelfs
dat de meesters aldaar buiten de gelegenheid zijn om behoorlijk hunne Soldijen te
ontvangen, het welk Veroorzaakt wordt door dat er weinig of geen handel betrekking met
deze Eilanden bestaat en het Zeldzaam is wanneer er eenmaal een klein inlandsch Vaartuig
die Streken uitgaat, die dan nog niet eens alle de plaatsen aan doet waar zich meesters
bevinden. In 1825 is de predikant aldaar geweest591 en sedert niet meer, als in het vorige
jaar, wanneer hij daartoe gelegenheid vond om met een der oorlogsvaartuigen, welke in
die Omstreken met een kruistogt belast wierd, mede te gaan, nogtans is de Predikant op
reis ziek geworden en korte dagen na deszelfs aankomst alhier overleden, zoodat de
gunstige uitkomst die wy ons van deze reize hadden voorgesteld, daardoor geheel verdwenen is – wy hopen echter nader dat er eene gelegenheid zal komen, die ons in staat stelt
om naar dat Schoolwezen een grondig onderzoek te laten bewerkstelligen, terwyl wy niets
onbeproefd zullen laten, om alsdan de noodige maatregelen te verordenen, die ons daarin
ten vollen zullen kunnen doen slagen.592
Voordat wij deze eindigen, vinden wij ons verpligt UWEdG te moeten bekendmaken, dat
er onder de Schoolmeesters mannen van vergevorderde jaren worden gevonden, die daar
590
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Zie document 45.
Dat betrof een reis van Joseph Kam. Reisverslag gepubliceerd in De Jong, “Verslag van een reis naar
de Zuidwester- en Zuidooster-Eilanden (Zuid-Molukken) door Joseph Kam (1825)”.
Het genootschap verklaarde in 1836 sedert de laatste reis van Kam alle contact met de zendelingen
op de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden verloren te hebben. Men gaf toe dat men niet meer in de
gelegenheid was hen geld of goederen te sturen en drong er bij het Hoofdbestuur te Rotterdam op aan
andere wegen te zoeken om de zendelingen aldaar te verzorgen. BHZG a. Hb NZG, 5/2/1836, ARvdZ
33/6. Zie ook SCO Ambon a. [J.J. Bär sr], 4/5/1835, nr 89, AA 1115.
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door buiten de gelegenheid zyn van onderwys te geven doch welken wij medelijdenshalve
in hunne betrekkingen zoo goed het kan doch zonder nut, laten Contunieeren, om dezelven
niet brodeloos te laten.
Reeds vroeger is by missive van den Gouverneur der Molukkos van den 22º January 1825
N 103 aan Zyne Excellencie den Gouverneur Generaal voordragt gedaan, om zoodanige
meesters te pensionneren, doch daarin is uit hoofde van de destyds bestaande min ongunstige Omstandigheden der Financien by Resolutie van de Hooge Regering van den 8
February van datzelfde jaar N 17593 gedifficulteerd geworden, waar na de Gouverneur
alhier eenige oude meesters uit het Kerkfonds pensioen heeft toegelegd, dat daartoe en
ook tot andere noodzakelyke uitgaven in Staat is gesteld geworden, door toevoeging van
een Kapitaal van ƒ 20.000 uit het Armen fonds.
Voor het tegenwoordige leveren de renten van het kerkfonds geen genoegzame voordeelen
op om boven de reeds door haar onderhouden wordende meesters, verdere pensioenen
toe te leggen dat onze voordragt in de maand February van het jaar 1833 aan den Gouverneur gedaan, om aan zes meesters het gewone pensioen uit te keren, vrugteloos is geweest,
en sedert nog maar een van dezelven daaraan is geholpen geworden, door dat er een
vroeger gepensionneerde was gestorven, het welk gelegenheid heeft gegeven om een der
voorgedragene in deszelfs plaats te verzorgen. De geenen welke voor het tegenwoordige
hoogst noodig zouden dienen op rust gesteld te worden zyn
Paulus Thenu
1º Klasse
Mesaac Makatita
1º Klasse
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Anthonij Sahupalla
1º Klasse
Simon Wattimena
1º Klasse
Marcus Kaija
1º Klasse
Enos Talliapon
2º Klasse
Jacob Abraham Elezues Pecauly
2º Klasse
Eleza Sala Kaij
2º Klasse
Matheus Lesilolo
2º Klasse
Matheus Annakotta
2º Klasse
Mesaac Manusama
2º Klasse
Jakob Noya
2º Klasse
waarvan de Eerste Klasse ƒ 12. en de Tweede Klasse ƒ 10. per maand Soldy geniet.
Wij bevelen deze personen dierhalve byzonder in UWEdGestr. voorspraak aan, om
daardoor by het Gouvernement te willen trachten, dat die geenen van hun, waar voor geen
pensioen uit het fonds van de Kerk kan gevonden worden zelve te pensionneren, op dat
daardoor het schoolwezen niet langer bezwaard worde, om oudheden in dienst te houden,
waarvan geen nut te trekken is, en opdat deze afgeleefde en hoogst deelneming verdienende lieden, voor de weinige tyd die zy nog zullen te leven hebben, eenige rust genieten, en
voor kommer en gebrek aan levens onderhoud bewaard worden. De gepensioneerden uit
het Kerkfonds genieten b van hun laatst verdiende tractement waarvan zy zich wel de
noodige verzorging kunnen verschaffen.594
Thans vermenen wy hiermede aan het Verlangen van UWEdGestr: voldaan te hebben.
In het belang van het onderwys der Inlandsche Scholen, hebben wy geene bijzondere
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Vgl. document 35.
De gepensioneerde inlandse schoolmeesters in de Molukken ontvingen aanvankelijk hun pensioen
uit het Ambonse kerkfonds. Dit veranderde in 1849, toen besloten werd dat hun pensioen voortaan
ten laste van het land kwam. Besluit DOE, 26/6/1849, nr 28, Register Eeredienst 1849 I, fol. 696, AAS.
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voordragten te doen, niet om dat het Onderwys niets overlaat te wenschen, maar om dat
hetzelve voor verandering vatbaar is, meer geschoeid naar de wyze van het lager onderwys
in de Hollandsche taal, die geen geringe moeyelykheden zoude naar zich Slepen en veele
hinderpalen aantreffen, voornamelyk ten opzigten der aanzienlyke uitgaven, die de
middelen zoude vereischen om de meesters, voor zoo verre daartoe de mogelykheid
bestond, te hervormen, nieuwe Kweekelingen op te leiden en het inrigten der Schoolen
zelve. Wy moeten ons daarom maar alleen bepalen tot dat geenen, wat wy reeds hierboven
aangehaald hebben, en ten aanzien van de opleiding van jongelingen om met den tyd tot
meesters bevorderd te kunnen worden, UWEdG tusschenkomst verzoeken, dat de vereischte fondsen daarvoor mogen worden aangeschaft, en dat wy voor het overige van
UWEdGestr tegemoet mogen worden gekomen, om in de behoefte van een aantal maleidsche Spelboekjes en Schrijfbehoeftens te voorzien, waarin dan voor het tegenswoordige
het voornaamste bestaat, dat wy in het belang van het inlandsche schoolwezen kunnen
voordragen.

78. Extract van een brief van zendeling J.C. Vonk aan P.H. Hugenholtz, lid van het
Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam,595 Kaibobo (Ceram), 1 december 1834; ARvdZ
33/6.
Na negen jaren arbeids aldaar, waar hij verklaart als ’t ware op steenrotsen te hebben
gezaaid,596 mogt de Broeder eenigewww.cgfdejong.nl
vruchten bespeuren.
In eene naburige, Negery Waysama genaamd, had hij het opperhoofd met nog 62 Heidenen door den doop der Chr: Kerk ingelyfd, en daarna het nieuwe Kerkgebouw aldaar
ingewyd. Dat opperhoofd, een man van 43 jaren, had zoodanige leerlust geopenbaard, dat
hij zelfs tot in den nacht zich had doen onderwijzen, en nu ook zeer goed met de waarheden van het Christendom bekend was.
Ook in eene andere Negery, Loky genaamd, had hy eene Kerk ingewyd, en voorts in deze
en in eene 3º Negery, de scholen bezocht, catechisatien gehouden, en eenige kinderen
gedoopt.
Het geeft hem stoffe van dankzegging dat hij op eene plaats die Br. Akersloot597 heeft
moeten verlaten, werkzaam is kunnen blyven.
Ook is hij dankbaar, dat door de gunstige bestelling des Bestuurs zyn lot eenigzins is
verbeterd.598

79. Extract uit het dagboek van zendeling P. Keyser, 1 augustus - 31 december 1834,
Ambon, 20 april 1835; ARvdZ 59/3.
–––
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596
597
598

P.H. Hugenholtz (1796-1871) was van 1827 tot 1859 predikant te Rotterdam. Hij was lid van het
Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam en was als zodanig belast met de correspondentie met Vonk.
Over hem, zie Van den Berg, Kerkelijke strijd, 39, 40, 54.
Verwijzing naar Matth. 13: 1-9.
Die plaats was Kaibobo, zie voetnoot 117.
Het NZG-bestuur had enige financiële steun toegezegd voor de weduwe van Gericke en de zendelingen
Vonk en Keyser. Zie BHZG Ambon a. Hb NZG, 3/10/1834, ARvdZ 33/6.

Document 79

283

Den 8e Augustus. Heden, dus lees ik in myn dagboek, achtermiddag kreeg ik een bezoek
van een jonge Mahomedaan, welke zyn verlangen te kennen gaf om met de christelyke
Godsdienst nader bekend te worden. Spoedig nadat ik een gesprek met hem aanving over
den gezegenden Verlosser en hem voorstelde het heil dat hy verworven heeft als ook langs
welk een weg men deel aan de vruchten der verzoening bekomen kan, omringden zyne
broeders door nog andere hunner geloofsgenooten vergezeld myne deur en betuigden dat
hy dat hy niet wel by zinnen was. Ik echter niets dan gezonde taal uit zyne mond vernemende en zeer getroffen over de wyze, waarop hy zyn verlangen openbaarde, bemerkte
weldra van welk eene zyde deze boodschappers kwamen en beval hen het stilzwygen aan.
Vervolgens de rede voortzettende vraagde ik hem over een en ander geloofspunt der
Evangelie leer en vond my gedrongen van wegen zyn antwoorden te vermoeden dat er
behoefte in hem verwekt was om iets beters te zoeken dan hy tot hiertoe gevonden had.
Groot was het genoegen dat ik intusschen smaakte door het koesteren der hoop dat hy die
parel van groote waarde zoude vinden.599 Ten dien aanzien toonde ik hem op de bevattelykste wyze de noodzakelykheid van een’ Verlosser zooals wy in onzen nimmer volprezen
Heiland eerbiedigen, doch hoe gaarne ik het gesprek ook rekte werd hetzelve gestoord
door de aankomst zyns vaders. Deze zeer misnoegd over de denkwys van zyn’ zoon, bragt
onder anderen op myn voorstel dat het een’ regt geaard vader betaamt zyn zoon goede
zaken te laten onderzoeken, eenige tegenwerpingen in, die ofschoon de oplossing weinig
moeite kostte, echter eenige belemmering veroorzaakte en wel bevindende dat zyne
bedenkingen geen’ steek hielden, verzocht hy met zyn zoon te vertrekken.
September. Nevens de bykomende www.cgfdejong.nl
werkzaamheden, die meenigwerf genoegzaam zyn de
handen van den morgen tot den avond te vullen, volhardde ik een tydlang ’s Zondaags
tweemaal te prediken, ’s morgens in de Hollandsche en ’s middags in de Maleitsche taal.
Doch eene onpasselykheid noopte my eenige keren de dienst door de voorlezers te laten
waarnemen, terwyl ik tevens ontwaarde dat aleer men wel geklimatiseerd is het op den
duur niet vol te houden is tweemaal per dag te prediken. Echter vond ik my spoedig weder
in staat myn werk van lieverlede weder aan te vangen en bediende zoodra myne krachten
zulks toelieten het heilig Avondmaal in beide gemeenten alhier. Intusschen had de Hoog
Edel Gestrenge Heer Gouverneur der Moluccos goedgevonden en bepaald dat de jaarlyksche bezoekreizen op de onderhoorigheden van Amboina zouden plaatshebben en my
zulks opgedragen. Ingevolge daarvan maakte ik, vermits het reeds laat in den tyd was, met
de meest mogelyke spoed toebereidselen en was op het einde van deze maand byna
reisvaardig.
Den 16e October. Daar de beletselen, welke eenige vertraging veroorzaakten in myn
voornemen reeds vroeger een begin te maken ter volvoering van de opgedragene taak nu
merendeels uit den weg waren geruimd, begaf ik my vergezeld door een zeer Evangeliesch
denkend Ouderling reeds vroeg in den morgenstond op reis en wel eerst naar de negory
Passo. Onmiddelyk na de aankomst vervoegde ik my naar de school, examineerde de
kinderen en bevond dat zy in het spellen, lezen, schryven, zingen en katichezeren, de
voornaamste zaken waarmede men zich tot heden in de scholen bezighoudt, niet zeer
gevorderd waren. De rede van deze ongunstige gesteldheid der school schreef men toe
aan de onverschilligheid byzonder van een gedeelte der bevolking, hetwelk hier den naam
van Burger draagt. Echter wel ontwarende dat eene algemeene opwekking niet overbodig
was, zocht ik hen aan te sporen tot naarstigheid en na eenige schikkingen gemaakt te
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hebben, werd deze bezigheid geeindigd met gezang en gebed, gelyk dezelve begonnen
was. Het kerkgebouw in oogenschouw nemende bemerkte ik dat men een begin gemaakt
had hetzelve te repareren en kreeg hierdoor aanleiding door woorden en daden de opzienders te annimeren tot spoedige voltooying van het reeds lang bouwvallige bedehuis. ’s
Namiddaags onderzocht ik degenen die tot het doen van belydenis onderwys genooten
hadden en nam er tien als lidmaat aan, welke ’s avonds van dien zelfden dag na het houden
van eene rede ter voorbereiding van het heilig Avondmaal en de bediening des heiligen
Doops plegtig werden ingezegend. Den volgenden morgen bezorgde ik der gemeente
gelegenheid tot statige viering van het gedachtenisfeest des lydens en stervens onzes
Heeren. En hield my vervolgens onledig met raadgeving en vermaning aan lieden welke
kinderen buiten het huwelyk hadden verwekt alsmede met het organiseren van andere
ongeregeldheden, die ter myner kennis gekomen waren. Intusschen begon den dag reeds
te dalen waardoor ik geroepen werd my voor te bereiden tot het houden eener rede ter
nabetrachting van het gevierde Avondmaal, waarna de kinderen, buiten den echt geboren,
gedoopt werden en myne verrigtingen alhier eindigden.
Den 18e October. Ten einde geen tyd te verliezen als ook om de geschiktste uren van den
dag waar te nemen zette ik vroegtydig de reis voort en kwam ’s morgens in de negory Suly
alwaar uit hoofde der kortheid myns tyds een groot gedeelte der gemeente nevens de
schoolkinderen van de negory Tial tezamen waren gekomen. Regent en meester vergezeld
door zyne schoolkinderen verwelkomden ons aan strand, alwaar zy ons inwachtten en
geleidden ons op de gebruikelyke manier naar de woning van het Opperhoofd der negory,
www.cgfdejong.nl
welke voor ons verblyf in gereedheid
was. Evenals te Passo begon ik dadelyk de schoolkinderen te onderzoeken en bevond dat, hoewel hunne vordering gering was, zy echter
niet voor die in de vorige school behoefden onder te doen, zoodat ik aan eenige hunner
die zich in kennis onderscheidden kleine geschenkjes uitreikte, welke my door de Sub
Commissie van onderwys alsook van wege het Bybel Genootschap tot dat einde ter hand
gesteld waren. Myn’ overigen tyd besteedde ik hier tot het uitoefenen van dergelyke
werkzaamheden als in de bovenstaande negory, terwyl ik intusschen ontwaarde dat de
toestand des christendoms te Suly over het algemeen gunstiger is dan te Tial.
Den 20 October. Heden arriveerde ik in gezelschap van Regenten en meesters in de zeer
schoone en welgeordende negory Way en nam myn’ intrek in het huis van den Patti. De
aangename gewaarwording die uiterlyke orde en netheid hier inboezemden werd vermeerderd by het vernemen dat niet alleen de schoolkinderen vry wel gevorderd waren in kennis,
maar ook, zoo veel het zich liet aanzien, eene gunstige geestesgesteldheid in de gemeente
bestond. Ofschoon met eene ligte ongesteldheid bevangen vertoefde ik hier drie dagen
met innig genoegen myne krachten wydende ten nutte dier christenen en zette vervolgens
de reis naar Ceram voort vergezeld door den Regent dezer plaats, een man die zich in vele
opzigten loffelyk onderscheidt.
Den 23e October. Na acht uren varens bereikten wy ’s morgens ten negen ure de negory
Waysamu, alwaar wy door de meesters van hier en elders almede door den Regent naar
gewoonte werden ontvangen. Op dit grondgebied der duisternis en schaduwe des doods600
gekomen werd ik met aandoening als vervuld over het gezang der nog zeer jonge kinderen,
hetwelk my tot de streelende gedachte leidde dat de Heere zich ook uit hunne mond lof
had toebereid. Daar zy alle onlangs eerst gedoopt waren ving ik, na het een en ander
bygebragt te hebben ter hunner vrymoediging, een gesprek aan over de verpligting van
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den heiligen doop en verhaalde hen de onschatbare zegeningen die van Gods wege aan
hun beloofd waren. Spoedig hierna my ter school begevende had ik het genoegen te
ontwaren dat hoewel deze kinderen slechts een jaar en tien maanden onderwys hadden
genooten echter velen hunner uitnemend wel lezen en katichezeren, anderen en wel nog
zeer jonge prompt spellen, ja dat de vordering der kleinste zelve waardig was de aandacht
tot zich te trekken. Dien ten gevolge deelde ik nevens eenige andere geschenkjes ook vyf
Psalmboeken uit waardoor het genoegen zoo der kinderen als der ouders zeer vergroot
werd. Te huis gekomen bood zich eene gelegenheid aan met de Alvoeren in aanraking te
komen. Een aantal van deze ongelukkigen op ons verzoek genaderd, schaarde zich byna
geheel naakt om onze woning. Wreedheid was op hun gelaat en in hunne houding te lezen
en nog onlangs hadden zy, gelyk wy vernamen, schrikkelyke blyken gegeven van deze
hunne geaardheid door het vermoorden hunner natuurgenooten. In gevoel van innige
deernis met hunnen toestand begon ik te zeggen, dat wy hier gekomen waren om de
heugelykste tyding van verlossing bekend te maken. Ik meende hierdoor aanleiding te
krygen ter ontvouwing van het gezegde, doch hoorende dat zy, gelyk velen hunner, geen
Maleitsch verstonden, liet ik door iemand, die volgens zeggen, hunne taal sprak, myne
woorden vertolken. Ik bemerkte echter dat dit overbrengen niet vlot en welligt ook niet
juist ging, althans er kwam my geen woord ter ooren dat eenigzins voegde op het gedane
voorstel. Eene tweede proeve doende toonden zy de mening te begrypen maar niet te
verstaan. Ik liet hen namelyk vragen of zy wel wisten dat zy van edeler oorsprong en
bestemming waren dan de dieren, dat zy eene onstervelyke ziel bezaten. Zy gaven daarop
www.cgfdejong.nl
tot antwoord dat zy zulks niet wisten
en ook niet genegen waren over dergelyke zaken
thans te hooren spreken. Evenwel ik kon niet nalaten hen op de zachtzinnigste wyze te
raden het een en ander dat zy gehoord hadden te overwegen en meende zulks aan te
dringen door te zeggen, dat ik uit liefde jegens hen myne natuurgenooten en uit deelneming omtrent hun ongelukkig lot dusdanig gesproken had ten einde hun tydelyk en eeuwig
heil te bevorderen. ’S middags hield ik by gebrek van een kerkgebouw in de school eene
opwekkingsrede en besteedde myn overigen tyd met gemeenzame gesprekken. Intusschen
ontving ik eenen brief van Br Vonk waarby hy my inviteerde indien mogelyk hem een
bezoek te maken. Dan ofschoon ik van wege kortheid des tyds niet van intentie was dezen
keer zulks te doen, liet ik my echter overhalen en begaf my tegen den avond naar Kaybobo. Na het doorstaan van geen gering gevaar veroorzaakt door onverwachts ontstanen en
steeds toenemenden fellen wind ter zee kwam ik ’s avonds zeer laat op de laatst genoemde
plaats aan en trof Br Vonk in eene zeer sukkelende toestand aan.601 Na eenige uren ten
zyne huize vertoefd te hebben begaf ik my weder op reis naar Waysamu, alwaar ik tegen
het aanbreken van den dag arriveerde. Andermaals hield ik hier Godsdienstoefening
sprekende naar aanleiding der woorden: Ik ben de goede Herder. Hierna deze jonge
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De geruchten die in deze jaren over Vonk de ronde deden, waren bepaald negatief. Hij zou zijn werk
verwaarlozen en zich in de omgang met vrouwen weinig van bestaande conventies aantrekken. B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 29/8/1835, ARvdZ 33/6. In aug. 1837 werd Vonk door het Hulpgenootschap te
Ambon (zie voetnoot 188) geschorst, met behoud van traktement, dat later werd omgezet in een pensioen
van ƒ 60,- per jaar. Hij bleef te Kaibobo. Het Hulpgenootschap merkte op “Het eenige dat ter zyne
verschooning kon bygebragt worden waren zyne klimmende jaren en gebrekkig lichaamsgestel, voorts
dat hy reeds lang van alle beschaafden omgang en broederlyke toespraak verstoken was, om hem zyn
ergerlyk gedrag onder het oog te brengen”, BHZG a. Hb NZG, 14/8/1837, ARvdZ 33/6. Vonk werd
door het NZG-bestuur oneervol ontslagen per 6 nov. 1837, zie Hb NZG a. BHZG Timor Kupang,
10/8/1838, ARvdZ 20/18.
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christenen nogmaals vermaand alsmede in de genade Gods aanbevolen te hebben zette
ik de reis voort naar
Hatusua. ’S achtermiddaags de schoolkinderen examinerende ontwaarde ik, dat zy, den
tyd in aanmerking genomen, niet zoo goed gevorderd waren in kennis, dan die te Waysamu. De staat der gemeente alhier weinig verschillende van dien der Heidenen, welke onder
de christenen wonen, besloot ik dit jaar het heilig Avondmaal hier niet te bedienen, maar
achtte my byzonder verpligt de leden der gemeente de dure verpligting eens christens
onder het oog te brengen en hen te beloven dat indien hun gedrag meer beantwoordde aan
de voorschriften van het Evangelie, by de eerstkomende gelegenheid de heilige bondzegelen in de plaats huns verblyfs hen zouden toegediend worden.
Den volgenden morgen wydde ik eenigen tyd ten nutte der Heidenen alhier. Byzonder
trachtte ik deze ongelukkigen opmerkzaam te maken op den diep ellendigen toestand,
waarin de mensch zich door de zonde bevindt alsmede op den weg en het middel der
verlossing door het geloof in Jezus Christus en ofschoon hunne antwoorden op eenige
vragen, welke ik intusschen deed, alle blyken gaven hoe moeyelyk zy eenig besef van
geestelye zaken bekomen, al worden dezelve onder het eenvoudigste kleed voorgedragen,
echter meen ik te mogen vertrouwen dat myn gesprek niet vruchteloos voor hen zyn zal.
Voorts hield ik hier eenmaal openbare Godsdienstoefening en wydde nevens een aantal
christenkinderen, ook zeven personen uit de Heidenen, waarvan vyf mannen en twee
vrouwen welke reeds voorloopig onderwys genoten hadden, door den heiligen Doop der
gemeente in.
www.cgfdejong.nl
Den 25e October. Te Kamaryan arriverende,
werd myne aandacht byzonder getrokken
door het gelaat der christenen alhier, hetwelk de woestheid van hun inborst als aankondigt
en weldra bemerkte ik dat hunne daden duidelyke bewyzen geven, dat zy in kennis en
zedelykheid byna gelykstaan aan de Alvoeren. Onlangs nog hadden zy hunne moordzuchtigheid aan den dag gelegd en thans nog in vyandschap verkerende met hunne naburen
draalde ik niet te besluiten in stede van het heilig Avondmaal te bedienen eene boetrede
te houden. Ik koos daartoe de woorden opgetekend in den brief van Judas v 5, en na het
verband en oogmerk van dezelve aangewezen te hebben stelde ik hen de verlossing van
Israel uit Egypte voor, het onheil dat diegenen overkomen is welke geen waardig gebruik
van die verlossing gemaakt hebben, en wendde dit een en ander ter ernstige waarschuwing
aan om zich aan dat voorbeeld te spiegelen en in tyds te verootmoedigen tot bekeering
ten einde tydelyk en eeuwig onheil te ontkomen. Dit deed ik de volgende morgen zynde
de dag des Heeren en ’s namiddaags de school examinerende werd de stof tot droefheid
nog vermeerderd daar het bleek dat eene beklagenswaardige onkunde onder de kinderen
heerschte.
Den 27e October. Tihulaly. De toestand der christenen alhier vond ik veel gunstiger dan
in de laatstgenoemde negory en helde dus over deze gemeente ten volle te bedienen; doch
vernemende dat zy door het onregt haar door die te Kamaryan aangedaan tot wraak
vervoerd en nog niet bevredigd waren, achtte ik het niet doelmatig het heilig bondzegel
des Avondmaals toe te dienen, maar gaf aan sommigen, welke verklaarden geen haat meer
te koesteren, gelegenheid in de naastgelegene negory ter bediening te komen. Met
genoegen echter verrigtte ik myne werkzaamheden dewyl niet alleen de gemeente veel
belangstelling toonde in de waarheid van het Evangelie, maar ook de jeugd in de school
zich in eenen vry goeden staat bevond. Ik reikte hier overigens, geene nieuwe hebbende,
eenige oude Testamenten alsmede een aantal traktaatjes ten geschenke uit en vertrok ’s
achtermiddaags naar
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Rumakay. Den 28e October. In deze negory bleek het duidelyk hoeveel invloed het gedrag
eens Regents op de bevolking uitoefent. De Patti te dezer plaats een man, die zich zeer
gunstig onderscheidt in eene christelyke denk- en handelwyze, vindt in zyne ondergeschikten vele loffelyke navolgers, althans de gemeente is meer gevorderd in kennis der waarheid
dan ergens elders op Ceram en ook de school is in een’ toestand welke met reden van het
opkomend geslacht iets goeds voor het christendom doet verwachten. Ruim twee dagen
vertoefde ik hier de gemeente ten volle bedienende en begaf my vervolgens naar
Kariuw. Alhier is een fort602 hetwelk bezet is door eene militaire wacht. De bevolking
bestaat grootendeels uit Mahomedanen, welke op zich zelve wonen en een getal uitmaken
van meer dan duizend koppen. De christenen daarentegen bedragen slechts een getal van
twee honderd en geven helaas! blyken dat zy in de geestelyke wapenrusting zeer onbedreven zyn, zoodat zy niet geheel buiten gevaar zyn door hunne naburen van de waarheid
afgetrokken te worden.
Gelyk eenige overblyfselen toonden, hadden zy vroeger een vry aanzienlyk kerkgebouw
gehad, doch thans bezitten zy er geen, maar zyn echter bezig een bedehuis op te rigten.
De jeugd vond ik ook zeer achterlyk in de gewoone schoolkundigheden. Het een en ander
gaf my alzoo veel aanleiding myn’ tyd opwekkend en vermanend door te brengen.
Onder andere bood zich eene Mahomedaansche vrouw aan voorgevende, dat zy wenschte
Christin te worden. Naar gewoonte deed ik onderzoek naar de beweegredenen, welke haar
tot dat besluit noopten en vond dat haar deerniswaardige toestand naar het uitwendige de
eerste aanleiding daartoe geweest was. Zy is namelyk van het gezigt beroofd, ouderloos
en in diepe armoede vervallen, uit www.cgfdejong.nl
welk een en ander hare natie gevolgen had getrokken
en besloten had haar te beschouwen als iemand die in ongenade by God staat en over zulks
ook het medelyden van hun niet waardig is, zoodat zy niet geaarzeld hebben haar te
verstooten. Echter zy getuigde nu ook van ganscher harte te wenschen de christelyke leer
te omhelzen. En vermits zy reeds voorloopig onderwezen was legde ik haar den weg der
zaligheid bescheidenlyk uit en vond toen geene zwarigheid haar door den heiligen doop
der gemeente in te lyven tevens zorg dragende dat zy onder een goed opzigt gesteld werd.
Hulaliwy. Den 1 November. De gemeente te dezer plaats is niet onder de ongunstigste
in het land te tellen; desgelyks ook de school niet. Een groot aantal der kinderen lezen en
schryven vry wel, doch zoo hier als elders is het te bejammeren dat zy zeer weinig van
het hoog Maleitsch verstaan en daardoor vervreemd blyven van den eigentlyken inhoud
der heilige schriften, hoewel zy dezelve dagelyks lezen en soms wel onder het opzigt des
meesters, die heelaas zelf niets meer dan het laag Maleitsch magtig is. Ook hier werd een
persoon aangeboden om gedoopt te worden zynde een vrygegeven slaafin, doch vernemende dat zy vooralsnog geen christelyk onderwys genoten had willigde ik het verzoek niet
in, maar beloofde haar een volgend jaar der gemeente in te lyven wanneer zy alsdan
genoegzame kennis van den christelyken Godsdienst zou bekomen hebben. Ik bediende
hier voorts het heilig Avondmaal, doch nam geene nieuwe ledematen aan vermits alle die
ik onderzocht te zwak in kennis der waarheid waren.
Tuhaha. Den 4e November in deze negory aankomende verwelkomde my een zeer groot
aantal meesters, welke van elders hier gekomen waren ter verrigting van die gewone
pligtpleging. Onder de bevolking alhier schynt een niet zeer christelyke gezindheid te
bestaan. Vooralsnog bestaat er geen kerk, doch men is er over uit eene op te rigten. Ik
moest derhalve na het examineren der niet zeer onbedreven bevonden kinderen en het
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aannemen van eenige nieuwe leden der gemeente al de Godsdienstoefeningen in de school
houden.
De 6e November. Ihamahu. De schoolkinderen te dezer plaats gaven blyk dat zy tamelyk
wel bedreven waren in datgeen waartoe het onderwys der jeugd vooralsnog bepaald is.
Uit dien hoofde deelde ik een aantal geschenkjes ter beloning uit. Wyders onderzocht ik
een aantal personen, welke eenen geruime tyd de gewoonte der Mahomedanen hadden
nagevolgd, doch na eene vermaning door Br Gericke in het voorig jaar aan hen gedaan
tot inkeer waren gekomen603 en thans tot het doen van belydenis zich voorbereid hadden.
Ik bevond dat zy allen vry wel bekend waren met vele der voorname waarheden van het
Evangelie en nam hen na plegtige belofte van getrouwheid afgelegd te hebben tot lidmaat
aan. Nevens de gewone bezigheden vulden de alhier ingeslopen misbruiken de handen,
zoodat ik ten einde niet langer dan twee dagen te vertoeven onverwyld van het een tot het
ander moest overgaan.
Den 8e November bediende ik de gemeente te Nollot en Itawaka en ontwaarde dat
ofschoon zy thans niet onder de bloeyendste behoort er echter blyken te vinden zyn, welke
iets goeds schynen te belooven. Onder deze zou ook de school kunnen gerekend worden
vermits zy niet onder de minste in vordering staat.
Van hier stak ik weder over naar Ceram en wel eerst naar
Elpaputy. Weldra bleek het my dat zoo wel de schoolkinderen als hunne ouders in eene
zeer beklagenswaardige onkunde verkeren. Slechts zeer weinige leden der gemeente
kunnen lezen en zingen en wel zoo gebrekkig dat de Psalmen, welke ik by de Godsdienstwww.cgfdejong.nl
oefening opgaf niet dan aller pynigendst
voor het oor gezongen werden. Hier had ik
andermaal gelegenheid met de Alvoeren te spreken. Om het gewoon vooroordeel uit de
hand te werken maakte ik met hun een verbond van vriendschap en gaf hen eenige snoeren
koralen en dergelyke kleine zaken meer, welke ik uit Holland had mede gebragt. Door
dit een en ander ingenomen schenen sommigen met groote opmerkzaamheid te luisteren
toen ik en ook de Ouderling die my vergezelde hen verhaalde dat er een God was die alles
wat er bestaat geschapen had. Maar dat de mensch tegen dat weldadig wezen gezondigd
had en aldus zyne liefde en gunst onwaardig was geworden. Evenmin scheen hunne
aandacht afgetrokken toen ik tot hen sprak over de ontferming Gods om de mensch weder
in tyd en eeuwigheid gelukkig te maken alsmede over de weg langs welken zulks geschieden kan; doch zoodra de naam van Christus genoemd werd scheen een hunner als aangeprikkeld te worden en verklaarde niets meer te willen hooren, echter de andere en
byzonder hun koning een man wiens voorkomen een’ zachtere inborst tekent gaven geene
blyken van vyandschap tegen hetgeen verder gesproken werd. De laatstgenoemde beleed
zelfs dat vele van hunne manieren zondig waren.
Makariky. Den 12e November alhier gekomen ontwaarde ik dat diepe onkunde de hoofdtrek dezer gemeente is, echter haar gedrag schynt vreedzamer te zyn en ook de jeugd legt
eenige blyken aan den dag van meer vordering dan die te Elpaputy. Twee Alvoeren welke
by christenvrouwen kinderen verwekt hadden vervoegden zich hier tot my met verzoek
om gedoopt te worden. Uit hoofde hunner onkunde betreffende de christelyke leer
weigerde ik eerst hun verzoek thans op te volgen, doch vernemende dat zy zeer ligt tot
het besluit zouden komen hunne vrouwen en kinderen te verlaten en weder zich geheel
603

Gericke had Ihamahu bezocht op 28 okt. 1833. Hij noteerde bij die gelegenheid dat dit een zeer regelmatig
gebouwde negorij was, die een mooie kerk had. De meester was ijverig, doch ziekelijk, de school was
verder uitstekend. Hij had er geen afgodendienst kunnen ontdekken. Zie sub 28 okt. 1833, Gericke,
Journaal 18 sept. - 3 nov. 1833, ARvdZ 29/5/A.

Document 79

289

onder het gebied der duisternis begeven, stelde ik hen den weg der zaligheid naar de
oorden des heils voor en nam daarna hun belydenis af. Dan om volkomen zekerheid te
hebben dat zy steeds in de waarheid zouden onderwezen worden, noodigde ik den Regent
en nog een’ persoon van aanzien in de gemeente uit om op de plegtigste wyze te belooven
dat zy, als doopgetuigen zynde, zorg zouden dragen voor de verdere opleiding en bestiering dezer nieuwelingen. Na ten dien aanzien volkomen voldoening bekomen te hebben,
stelde ik nogmaals het gewigt dezer zaal voor en doopte by gelegenheid dat ik een onlangs
opgerigt kerkgebouw inwydde deze twee personen met hunne kinderen, welke eerstgenoemde de namen werden toegekend: Morale Frans Awya, Sahune Adrian Awya en de
laatste Wasai Pieter Jacob, Lambertus Awya, en Loite Mattheus Awya. Aandoenlyk en
groot was deze plegtigheid, doch meer is het in myne schatting te kunnen melden dat ik
met eenige grond vertrouw dat dezelve en voor de doopelingen en voor de omstanders
iets weldadigs ten gevolge zal hebben.
Amahaij en Sahuku. Byna alles noopte hier weder tot droefheid. Niet slechts laat de
gemeente byzonder veel te wenschen over, maar ook de school boezemt als ware het
huivering in voor het opkomend geslacht. De kinderen zyn de onkundigste, die ik tot
heden op myne reis aantrof, slechts een zeer gering getal leest niet dan zeer gebrekkig,
vele die een mannelyke grootte hebben kennen byna geen letter, zoodat ofschoon ik hen
uit de school wilde doen ik echter genoodzaakt was hun er in te laten blyven. Overeenkomstig deze toestand poogde ik myne krachten ter verbetering te besteden en eindigde
daarmede ditmaal myn werk in deze duistere streek. De Heere geve dat de zon der
www.cgfdejong.nl
geregtigheid604 door hare magtige en
lievelyke stralen eerlang de zeer dikke nevelen van
hier verdyve ten einde er onder degenen die zich christenen noemen meer gevonden
worden, welke de nietigheid van alle overgebragte byzaken aan welke zy vooralsnog
heimelyk gehecht zyn, inzien en alzoo genezen van deze groote kwaal, Gode en den
Verlosser kennen en vereeren, opdat daar thans nog in vele opzigten hun gedrag afschrikkend is voor hunne Heidensche naburen, hetzelve gerigt moge worden ter uitlokking en
baning van eenen weg der heilrykste toenadering.
Ameth den 16e November. Gunstiger dan in de laatst genoemde negory vond ik deze
gemeente als ook de schoolkinderen. Nevens de meermaal genoemde bezigheden, welke
tot eene volle bediening der gemeente op eene bezoekreis behooren, nam ik hier een aantal
lieden welke aanmerkelyk gevorderd waren in de leer van het Evangelie tot lidmaat aan,
terwyl ik genoodzaakt was andere van wege hunne onkunde voor een jaar tot de katichezatie te bepalen, tevens de meester raadende de machinale manier van onderwyzen te
veranderen. Zoo hier als elders ervaarde ik dat de Inlander over het algemeen een zeer
getrouw geheugen bezit, maar byzonder zwak van oordeel is. Het kost hun weinig moeite
wanneer zy eenige maanden de katichezatie hebben waargenomen, het vry lyvige onderwijsboek opgesteld door eenige oude Theologanten en bestaande in niet minder dan
vyfentwintig hoofddeelen,605 prompt van buiten te kennen, zoodat zy van het eerste tot
het laatste alles uit hun hoofd zonder hapering kunnen beantwoorden, doch stelt men de
zoo juist gememoriseerde waarheden onder andere bewoordingen, al geschiedt zulks ook
in de taal des dagelykschen verkeers, voor, of doet men eenige vragen daaromtrent, zoo
blykt het dadelyk dat zy zeer weinig van al het geleerde begrypen. Grootendeels is dit
echter mede te wyten aan de manier van onderwyzen zelf. De meesters met een enkele
604
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Mal. 4: 2.
Zeer waarschijnlijk is bedoeld de Ichtitsar tabal van Werndly, waarvan het eerste deel (A.) uit 25
hoofdstukken bestaat. Zie voetnoot 86.
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uitgezonderd, rekenen zich voldaan wanneer zy vernemen dat hunne katichezanten de
opgegeven les vervat in het voormelde onderwysboek letterlyk zich eigen hebben gemaakt
en laten vermits zy zelve onbedreven zyn en weinig ambitie bezitten elke katichezatie
afloopen met de beantwoording der vragen in de bepaalde afdeeling voorkomende. Om
deze en andere reden zie ik hunkerend den tyd tegemoet in welke de jeugd wel gevormde
onderwyzers bekomen zal.
Akoon den 18e November. Om geen tyd te verliezen hield ik ’s avonds onmiddelyk na
myne aankomst alhier kerk, doopte de kinderen en verrigtte voorts andere werkzaamheden
ten nutte der gemeente onder de ontwaring dat eene zeer gunstige gesteldheid in haar bestaat. Hiervan waren ook eenige blyken aanwezig in de kinderen der school.
Aboeboe den 19e November. Hoewel uiterlyke orde hier de aandacht trekt, schynt men
echter vreemd van de zoo heilzame christelyke regeling, althans in gemeente en school
was zulks maar al te zigtbaar. Ik vergat dus deze onverschilligheid onder myne verrigtingen niet. Van hier vervolgde ik de reis naar
Titaway. Den 24e November hier aankomende begon ik dadelyk de school te examineren
en bevond dat de kinderen meer gevorderd waren dan die te Aboeboe, hoewel volgens
het getuigenis van mynen reisgenoot de blyken hunner kennis minder lofwaardig waren
dan in het voorige jaar. Uit hoofde der onbedrevenheid van velen, die tot het doen van
belydenis zich voorbereid hadden, vermeerderde ik het getal der leden niet.
Siela en Leinitu den 24e November. By myne aankomst alhier ontwarende dat het gunstiger voor myne reis was door hier over te steken, begaf ik my eerst naar de negory Nalahia,
www.cgfdejong.nl
alwaar ik het genoegen had te vernemen
dat de jeugd sedert het laatste examen aanmerkelyk in kennis had toegenomen. Ik doopte na het houden eener leerrede alleen de kinderen,
vermits het heilig Avondmaal in de naast gelegen negory zoude gevierd worden. Intusschen bezigtigde ik eene heete bron, welke door hare uitwatering eene zoodanige bedwelmende warmte in haren omtrek verspreidt, dat ik, terwyl men eene proeve deed met eyeren
welke in den tyd van ruim honderd tellens de gaarte van halfzacht hadden verkregen, my
eenigzins verwyderen moest. Den volgenden morgen my naar de negoryen Siela en Leinitu
begevende werd al het genoegen dat men my aandeed verbitterd door de bevinding dat
de schoolkinderen zeer achterlyk waren in kennis, echter hoe vervreemd ook van de
nuttigste kundigheden, onderscheiden zy zich alle in keurig schryven en geven wel blyken
van goede aanleg, zoo dezelve maar door een kundige en getrouwe hand ontwikkeling
kan bekomen.
Ouw en Ulath. De gemeenten uit beide deze negoryen slechts vyf minuten van elkander
gelegen bediende ik tegelyk. Desgelyks handelde ik omtrent de scholen, terwyl ik intusschen de overtuiging bekwam dat noch gemeenten noch het opkomend geslacht zich in
een zedelyk bloeyenden staat bevindt.
Sirysory den 19e November. In deze wel geordende negory voorzien van een kerkgebouw
hetwelk in netheid en sierlykheid niet behoeft onder te doen voor vele in Holland is de
zegeviering der waarheid in vele opzigten zigtbaar, ook de toestand der schoolkinderen
schynt gunstige gevolgen in de toekomst te beloven.
Booy den 1e December. Minder gunstig dan in de laatst genoemde plaats kwamen my en
gemeente en de jeugd in de school voor, terwyl ik de eerste bediende en de andere
onderzocht. Myne gezondheid die reeds eenige dagen aan kwyning onderhevig was
geworden, scheen hier geene begunstiging te erlangen, vermits ik alle eetlust derfde, echter
bleef ik nog in staat ter verrigting myner werkzaamheden in de Negory Paperuw, welke
niet onder de ongunstigste in toestand behoort.
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Saparua en Tiouw. Den 6e December hier aankomende maakte ik een bezoek by den
Assistent Resident Engelhard606 wiens attentie veel bybrengt ter begunstiging van de goede
zaak des christendoms in zyne Residentie.
Zyn WelEdele raadde my in stede van twee hier vier dagen te vertoeven. Ik nam zulks in
overweging en hoewel de tyd my riep, noopte de zwakheid van myn ligchamelyk gestel,
grootendeels veroorzaakt door de moeyenissen aan eene zoodanige reis verbonden, my
zulks op te volgen. Met behulp van anderen beproefde ik eenige middelen ter herstelling
waardoor ik van lieverlede weder mynen krachten bekwam ter volvoering van myne
bediening onder welke ik vernam dat de schoolkinderen te dezer plaats alle andere die
ik op deze reis onderzocht had in kennis overtreffen en dat de gemeente ofschoon vele
waardige leden hebbende, heelaas! niet misgedeeld is van lieden, welke door een allerafschuwelykst gedrag het christendom smaden en aldus waardig waren, ter hunner verbetering, buiten de gemeenschap der kerk gesloten te worden.
Porto en Haria. De geest welke onder de bevolking dezer negoryen heerscht schynt niet
gunstig voor den bloei der gemeente te kunnen zyn en de onkunde in het goede, waarin
het opkomend geslacht zich vooralsnog bevindt te beklagenswaardig.
Aboruw en Wasoe den 11 December. Beide scholen dezer negoryen noopten my tot
ernstige opwekking aan de onderwyzers om meer naarstigheid in hunne betrekking aan
den dag te leggen. Voorts de gemeente waarvan my geene merkwaardige zaken ter ooren
zyn gekomen bediend hebbende vertrok ik ’s nachts naar
Oma alwaar ik den 12e December ’s morgens de school examinerende bevond dat ofwww.cgfdejong.nl
schoon er veel te wenschen overbleef,
echter de kinderen in kennis waren toegenomen.
’S avonds hield ik Godsdienstoefening en verrigtte de plegtigheden, welke daarmede
vergezeld zyn.
Harukoe den 13 December. In uiterlyken vorm schynen de christenen alhier als te wedyveren met de gemeente van Amboina doch eene eenigzins wel geordende kennis van de
waarheden des christendoms is niet dan zeer schaarsch onder hen te vinden. De vordering
der schoolkinderen is ook in geenen deele aanmerkelyk, alleen hun schryven verdient den
aandacht. Dit is hetgeen dat my hoofdzakelyk opviel onder de uitoefening van myn taak
te dezer plaats alwaar ik den 14de December met gebed en dankzegging myne werkzaamheden besloot.
Den 15e December begaf ik my op reis naar Amboina, doch werd intusschen weder
onpasselyk en vond my na eene behouden aankomst genoodzaakt geneeskundige hulp in
te roepen. Zoodra ik onder de behandeling van den Doctor kwam scheen hy eene zware
ziekte te duchten, doch daar zy welligt tydig te keer gegaan werd is zy niet zeer gevaarlyk
geworden. Echter ik was aan myn legerstede van wege zwakte als gebonden, terwyl ik my
een pynigendste opoffering moest getroosten eenige weken lang myn dienstwerk te staken.
–––

80. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 24 juni 1835;
ARvdZ 34/5.
–––
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J.L.B. Engelhard.
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In de pinksterweek zijn broeder Keijser en ik een gedeelte der binnenbaai rond geweest,607
om de scholen te examineren; hoe meer ik de zaken van naderbij leer kennen, hoe meer
verwachting ik van den uitslag onzer onderneming heb;608 de meesters zijn, met weinige
uitzonderingen, in hun vak ellendige stumpers, en tot niets minder dan tot onderwijzen
in staat; de kinderen hebben eenen voortreffelijken aanleg, en meest allen een bewonderenswaardig sterk geheugen, zoodat kleine kinderen, die nog geen’ letter kenden, geheele
vragenboeken van buiten konden opzeggen, (enkel van vóórzeggen;) en dat in de hoogmaleische taal, waarvan zij weinig of niets begrijpen. Aan schoolboeken is hier nog groot
gebrek; wanneer de kinderen beginnen te lezen, dan neemt men gewoonlijk eenen ouden
bijbel; daar scheurt elk een blad uit en zoo behelpt men zich. Een rekenboekje in de
maleische taal heb ik reeds ter perse gereed gemaakt; het bevat de 4 hoofdregels benevens
de telling, met eene eenvoudige theorie;609 thans ben ik bezig met het vertalen van eene
bijbelsche geschiedenis voor kinderen naar het hoogduitsch.610 Ik leg er mij zoo veel
mogelijk op toe, om in eene meer algemeen verstaanbare taal te schrijven, daar ik bij
ondervinding weet, dat de thans bestaande boeken slechts door de minsten verstaan
worden. De woordvoeging veroorzaakt mij nog de meeste moeijelijkheid, doch in mijnen
kundigen en in vele opzigten achtenswaardigen onderwijzer vind ik steeds eene goede
vraagbaak. – – –

81. J. Hoedt,611 lid, namens de kerkeraad der Hervormde gemeente te Ambon, aan ds D.
www.cgfdejong.nl
Lenting, Ambon, 30 juni 1835; AHC
15, bijlage 347.
Hoogst aangenaam was het ons uit UWeleerw: missive ddº Januarij ll:, bij ons den 17º
der daaraanvolgende maand ontvangen, te vernemen de bijzondere belangstelling van
UWelEerwaarde op de Ambonsche gemeenten, om derzelver belangen bij het Koninklijke
Gouvernement in Europa met al uw vermogen bevorderlijk te zijn, vooral ten aanzien van
het groot gebrek der Leeraren dat in deze gemeenten bestaat, waarom wij ook niet hebben
kunnen nalaten, hiermede aan UwEerw: verlangen bij gemelde missive vervat om een
volledig en uitgebreid verslag van den toestand dezer gemeenten zoowel Nederlandsche
als Inlandsche, zoo veel mogelijk te voldoen.
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Voor Keyser’s reisverslag, zie document 82.
Een toespeling op de oprichting van een opleidingsinstituut voor onderwijzers en gemeentevoorgangers,
die aanstaande was. Zie document 83.
De hoofdregels betroffen optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. De titel van dat boekje was
Pengadjaran akan ilmu hitongan. Terkarang awleh B.N.J. Roskott. Tertara di Batawi dipertaraan karadjaan
Goevernement pada Tahon 1854. Dit werd wegens gebrek aan middelen en materiaal pas in 1854 gedrukt.
Tot die tijd werd het wel in geschreven vorm gebruikt op Roskott's Instituut. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
9/1/1837, 12/5/1843, ARvdZ 34/5.
Het is waarschijnlijk niet gedrukt. Lang niet altijd gaf het NZG zijn zendelingen toestemming hun
werk te drukken. Dat lot trof ook Roskott's in 1835 vervaardigde Maleise vertaling van Isaac Prins,
Onderwijs in de bijbelsche geschiedenissen voor eenigszins gevorderden, 1e dr. Amsterdam, 1824;
7e dr. Amsterdam, 1833; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/8/1835, ARvdZ 34/5. Zie E.A. 1836, 31. I.
Prins; 1781-1879; predikant 1802 te Ede; 1807 te Langezwaag; 1815 te Oud-Beijerland; 1817 te Alkmaar;
1822 te Dordrecht; 1825 te Amsterdam; 1873 emeritus. Hij was voorzitter van de afd. Amsterdam
van het NZG. In 1842 hield hij de jaarlijkse rede op de algemene vergadering van het genootschap.
BLGNP, I, 265-266.
Zie voetnoot 158.

Document 81

293

1. Betrekkelijk de Leeraaren der gemeenten onder het ressort van Amboina zonder die
van Banda, Ternate en Manado, dat tot in het jaar 1786, vier Predikanten bestendig
werkzaam waren, namelijk de Heeren Scharf, Snethlage, Zomerdijk en Feij, en dat ook
in vroeger tijd een Predikant te Saparoea, en wel in de negorij Serisorij gestaan heeft, en
aldaar deszelfs werkzaamheden verrigtte.612
2. Dat in later tijd (hetwelk voornamelijk veroorzaakt is door den uitgebroken oorlog met
Groot Brittanien en niet aankomen alhier van leeraren) slechts eene enkele Predikant hier
in Amboina gestaan heeft, als de Predikant Coenders van Helpen, tot in het jaar 1801 die
op eene bezoekreize te Manado is overleden, en die eerst in het jaar 1808 is opgevolgd
geworden door den tot dat einde van Batavia gezonden Predikant Van den Broek, denwelke in hetzelfde jaar almede is overleden.
3. In het jaar 1809 is deze plaats slechts ter loops voor eenen korten tijd bezocht door
dominus van der Dussen, wiens standplaats te Makassar was, en wiens missie, op hoogen
last van het Gouvernement Generaal van Nederlandsch Indië voornamelijk gerigt was tot
de Noordkust van Celebes, ten einde de aldaar wonende heidenen tot het christelijk geloof
te bekeeren. Dan, deze Leeraar overleed ook al spoedig op zijne reizen naar de Sangirsche
Eilanden, en wel op het Eiland Chiauw613 in het daarop volgende jaar 1810.
4. Sinds dien tijd bleef Amboina, ja, de geheele Molukkos van allen leeraardienst verstoken, tot den 3den maart 1815 wanneer de predikant J. Kam van Java alhier arriveerde,
welke in die betrekking werkzaam was, en in deszelfs uitgebreiden werkkring van tijd tot
tijd ondersteund werd dan door dezen, dan door genen der broeders Zendelingen tot op
www.cgfdejong.nl
de aankomst van den predikant C. Auwerda
in het begin van April 1826, welke echter door
deszelfs vroegtijdig overlijden niet langer met hem werkzaam was, dan tot in November
1828. In Julij 1833 is ook deze waardige leeraar na zijne terugkomst van eene visitereis
naar de Z.O. en Z.W. Eilanden tot groote droefheid van de Ambonsche gemeenten komen
te overlijden.
5. De zich toen alhier bevindende Zendeling Leeraar August Gericke, in december 1832
gearriveerd, welke door het hoofdbestuur des Zendelings Genootschaps te Rotterdam naar
hier is gezonden ten einde genoemde Predikant in het klimmen zijner jaren in het H:
Dienstwerk behulpzaam te zijn, heeft op verzoek van deze gemeenten en op haar voordragt aan het Gouvernement, den dienst waargenomen, onder genot van het halve tractement van een predikant; dan deze Evangeliedienaar, wiens kunde, ijver en overgegevenheid voor de zaak van zijnen Heer en Heiland Jesus Christus, de gemeenten groote
verwachtingen hebben doen koesteren, is almede in het daarop volgende jaar den 1e Julij
overleden.
6. Thans is de alhier aanwezige Zendeling Leeraar P. Keijser, almede door het gemelde
genootschap naar hier gezonden en op den 11e Mei 1833 aangekomen, welke zich ten doel
had voorgesteld om op het Eiland Saparoea werkzaam te zijn, op verzoek van deze
gemeenten, en van den Gouverneur dezer gewesten, den dienst voor de Maleische
gemeente waarnemende en om de veertien dagen die van de Hollandsche gemeente, bij
afwisseling met den voorlezer alhier. Voor de waarneming van de Maleische dienst heeft
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Tussen 1623 en 1801 zijn enkele tientallen predikanten en ziekentroosters te Saparua gevestigd geweest.
De eerste was de ziekentrooster Rogier Hendricksz. (1623-1625). De laatste was (waarschijnlijk) de
predikant B.J.A. Coenders van Helpen (1791-1801).
Siau, ten noorden van Celebes.
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deze Leeraar onlangs eene maandelijksche toelage gekregen, de helft van een predikantstractement.614
7. Dus wat den staat der gemeenten in dezen Archipel betreft, dezelve tegenwoordig, de
militaire bezetting alleen uitgezonderd, een aantal van niet minder dan twee en twintig
duizend vijf honderd zielen in zich bevat, waaronder mede begrepen zijn de christenen
die op de Eilanden Boero, Manipa, Boano, Ceram, Saparoea, en Haroeko, zoowel
ledematen als geene ledematen der Gemeente daaronder gerekend. Terwijl de ledematen,
die tot de Nederduitsche Gemeente te Amboina alleen behooren, een honderd acht en
tachtig personen uitmaken, en ruim een aantal van honderd kinderen onderwijs in de lagere
school en opleiding in den Godsdienst genieten, en de ledematen welke tot de Maleische
Gemeente te Amboina alleen behooren, tot dus verre nagenoeg een aantal van dertien
honderd personen uitmaken, die van drie tot drie maanden alhier het Heilig Avondmaal
bijwonen, behalven vier honderd acht en negentig kinderen die in de inlandsche scholen
Godsdienstig onderwijs ontvangen.
De ledematen der Maleische Gemeente op gemelde Eilanden, welke mede onder de
bediening van den Leeraar van Amboina sorteren, die tot dat einde visite reisen doet,
maken uit een getal van vier duizend vier honderd en twintig zielen, en de kinderen die
tot het schoolonderwijs behooren vier duizend een honderd vier en zeventig zielen.
Het boven aangehaalde en vooral de talrijkheid der Gemeente in deze gewesten, doen zien,
hoe hoogst noodig voorzieningen dienen genomen te worden tot instandhouding en
verdere volmaking van dezelve in den Godsdienst en goede zeden.
Wij zijn derhalve zeer instantelijkwww.cgfdejong.nl
verzoekende om zoo spoedig mogelijk voorzien te
mogen worden van eenen predikant, alsmede dat alhier een tweede predikant mag worden
geplaatst, dan wel dat de hiervoren gemelde Zendeling P. Keijser door het Gouvernement
mag blijven bezoldigd, ter assistentie van den predikant alhier, welke slechts de helft van
het jaar zoo wel in de Hollandsche als Maleische gemeente op de hoofdplaats kan
werkzaam zijn, daar hij de overige helft op zijne reizen moet doorbrengen, gedurende
welke derhalve niet alleen de genoemde Hollandsche maar ook de zoo talrijke Maleische
gemeente zoo goed als van alle doelmatige godsdienstoefening blijft verstoken.
Voorts dat te Banda, Ternate en Manado drie door het Gouvernement bezoldigde leeraren,
dewelke, op elke plaats een, op den duur mogen geplaatst en aangehouden worden.615

82. Extract uit het dagboek van zendeling P. Keyser van 1 januari tot ultimo juni 1835;
ARvdZ 59/3.
–––
Den 19º Maart. Onder de menigvuldige maar aangename bezigheden voor den predikdienst, het houden van katichizatien en byzondere gesprekken met christenen en onchristenen, alle nodige toebereidselen gemaakt hebbende tot het doen van eene bezoekreis op
het gebergte van Leitimor, zoo ving ik dezelve heden aan. Naar gewoonte vergezeld door
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Zie document 75 en voetnoot 537.
In verschillende Europese gemeenten stonden in deze tijd zendelingen als wnd predikant. Te Banda
was dat J. Finn (1819-1841); te Ternate J.E. Höveker (1833-1873); te Manado G.J. Hellendoorn (18271839) en na hem F.H. Linemann (1841-1883). Te Ambon stond P. Keyser van 1833 tot 1837 als wnd
predikant van zowel het Europese als het Maleise deel der gemeente, zie voetnoot 537.
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een ouderling,616 begaf ik my eerst naar de negory Hutumury. Al dadelyk na myne
aankomst alhier, examineerde ik de schoolkinderen en bevond dat zy, over het algemeen
genomen, niet onder de minste in vordering kunnen gesteld worden. Een aantal van
achttien, zoo jongens als meisjes, die reeds in jaren gevorderd waren en sedert eenigen
tyd weinig voordeel van het onderwys getrokken hadden, nam ik uit de school en beval
hen de katichizatien waar te nemen ten einde by eene volgende gelegenheid tot lidmaat
aangenomen te kunnen worden. ’S avonds hield ik eene rede ter voorbereiding van het
H. Avondmaal en wydde verscheide kinderen door den H. doop der gemeente in.
Den 20 dito. ’S morgens ging ik die gemeente voor by gelegenheid der plegtige gedachtenisviering van den verzoeningsdood onzes Heeren en ’s avonds hield ik eene rede ter
nabetrachting van het gevierde Avondmaal en diende andermaal de H. doop toe aan de
kinderen buiten den echt verwekt, wier ouders ik te vooren minzaam vermaand had hun
ergerlyk leven te verlaten. Na de Godsdienstoefening had ik het genoegen door kracht van
redenen twee voorname lieden uit de negory, die op elkander zeer verbitterd waren, tot
vredelievende gezindheden te brengen.
Den 21º dito Rutong. Hoewel het na het onderzoek der schoolkinderen alhier zigtbaar was
dat zy eenigen tyd het opzigt en de leiding van een gewoon onderwyzer ontbeerd hadden,
echter gaven zy geene byzondere reden tot klagten over hunne toestand in kennis. Vyf
hunner bepaalde ik tot de katichizatie, opdat zy ten geschikte tyde bekwaam mogten zyn
tot het doen van belydenis. Nevens de bezigheden ten dienst der gemeente, zocht ik ook
de alhier zich bevindende heidenen van dienst te zyn. Ik liet hen by my komen en poogde
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hen op hunne eeuwige belangens opmerkzaam
te maken, terwyl ik het genoegen had in
een hunner, die zich reeds meer met de christenen had afgegeven, zeer goede gezindheden
te bespeuren, doch de andere stemden wel toe hetgeen ik hen voorgehouden had, maar
schenen voor zich zelve onverschillig te blyven en verzochten my hunne kinderen wel te
willen doopen.617 Dit hun verzoek nam ik geredelyk aan, vermits het twee jonge kinderen
waren een mannelyk en een vrouwelyk. Ik trachtte goede doopgetuigen voor hen te
bekomen en slaagde hier in tamelyk wel, beval hen ernstig aan hunne liefde zorg aan en
lyfde hen der gemeente plegtig in.
Den 23º dito. Vroeg in de morgen begaf ik my naar Leihary, eene zeer kleine negory
gelegen in de nabyheid der laatst genoemde en behoorende onder het bestuur van den
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Radja van Ema.618 Bemerkende dat het gering getal schoolkinderen achterlyk in kennis
was, mogt ik my niet onthouden de Tuwa Agama en andere die hier het opzigt over school
en kerk hebben ernstig te vermanen in den vervolge hunnen pligt met meer yver en
verstand na te komen. Gaarne had ik hier eenige dagen vertoefd, doch daar de tyd my riep,
moest ik na eene opwekkende toespraak aan de gemeente gedaan te hebben my weder op
weg begeven naar Ema. Na meer dan een uur my te hebben laten dragen over steile
heuvels, waarover een zeer smal voetpad loopt, hetwelk by de minste struikeling der
dragers het leven bedreigt, kwam ik behouden in de reeds voormelde negory Ema aan.
Een groot aantal leden der gemeente nevens de schoolkinderen die ons ingehaald en met
zeer veel blyken van vreugd verwelkomd hadden, schaarde zich naar gewoonte om het
huis waar ik logeren zou, ten einde te vernemen wanneer dat de werkzaamheden een
aanvang zouden nemen. Te zeer vermoeid om al dadelyk te beginnen bepaalde ik ’s
achtermiddags de school te examineren en ’s avonds degenen te onderzoeken die tot het
doen van belydenis geleerd hadden. Tot myne blydschap vond ik dat de meester zyne
krachten wel ten nutte der hem toebetrouwde jeugd besteed had; want zeer vele kinderen,
onder welke ook zeer jongen, konden goed lezen en schryven en waren ook vry wel
bedreven in de Godsdienst leer. Van de elf personen die tot het doen van belydenis my
voorgesteld werden, nam ik er negen aan, terwyl ik de twee andere uitstelde tot eene
volgende gelegenheid wanneer zy meer zouden gevorderd zyn in de kennis der leer.
Den 24º dito. De leden der gemeenten uit de twee onderhoorige negoryen Leihary en
Hukurila alhier te zamen gekomen om in gemeenschap met deze gemeente de Godsdienstwww.cgfdejong.nl
oefeningen by te wonen, zoo hield ik
heden morgen voorbereiding en bediende ’s achtermiddaags het H: Avondmaal. ’S avonds ontbood ik de heidenen en sprak met hen over
den eenigen weg der zaligheid.
Den 25º dito deed ik een uitstapje naar Hukurila ten doel hebbende de school te examineren en de gemeente zeker regt en eer te doen wedervaren. Beide vond ik in eenen goeden
toestand en na eenige uren met onderlinge gesprekken doorgebragt te hebben, begaf ik
my weder naar Ema en eindigde myne werkzaamheden hier met eene rede ter nabetrachting van het gevierde Avondmaal.
Den 26º dito. Heden bereikte ik de negory Kilang. Alhier zyn vele sporen van waar
christendom aanwezig, maar gelyk het gewoonlyk gaat, openbaart zich ook hier de vorst
der duisternis des te zigtbaarder in zyne onderdanen. Van hier dat er vele ongeregeldheden
zoo betreffende school als gemeente door vermaning, raad en daad moesten te keer gegaan
worden. Ik doopte hier een’ heidensche jongeling, die uitstekende blyken gaf van eenen
schoonen aanleg tot leeren en poogde de nog in duisternis gezeten onchristenen tot het
heilryk licht van het Evangelie te brengen.
Den 28º dito. Heden kwam ik te Nakow en maakte de treurige ervaring dat en school en
gemeente zich in eenen beklagenswaardigen toestand bevonden. Ik moest dus weder tot
ernstige vermaning overgaan zoo aan Regent als meester die de schuldige oorzaken waren
van dezen achterlyken staat en myne leerredenen voor het algemeen zoodanig inrigten als
onder den Goddelyken zegen bevorderlyk zyn kan ter verbetering van dezelve.
Den 30º dito. Te Hatalai gekomen bleek het my by het onderzoek der schoolkinderen dat
er weinig werk gemaakt was om hen verder te brengen in kennis. Slechts een zeer klein
getal van hen was een weinig ervaren in het lezen en schryven en hunne kunde van de
Godsdienst leer liet ook zeer veel te wenschen over. Bejammerens waardig dat de opkwee618

De raja van Ema was op dat moment J.F. de Fretes. Zie de Intekenlijsten voor het Medewerkend
Bijbelgenootschap te Ambon over 1830-1836, AA 1080c.

Document 82

297

king der jeugd vooralsnog toebetrouwd moet worden aan sommige meesters, die er weinig
of geene geschiktheid toe bezitten, gelyk zulks het geval was met dezen vry bejaarden
man. Ik hoop en streel my met het vooruitzigt dat men spoedig in staat zal zyn deze edele
zaak, waarvan zoo veel afhangt, in betere handen te kunnen stellen, want alsdan zal er van
het opkomend geslacht veel goeds voor de eigentlyke zaak van Gods koningryk te wachten
zyn.619
Den 1º April. Te Soya niet ver van de stad Amboina gelegen kwam ik heden morgen aan.
De leeraar vertoeft hier gewoonlyk slechts eenige uren, vermits de gemeente die slechts
weinige leden telt van wege de nabyheid de Godsdienstoefeningen op hoogtyden zeer wel
te Amboina kan bywonen. Uit dien hoofde bepaalde ik myne verrigtingen binnen enger
grenzen dan gewoonlyk in andere negoryen, die zulke eene gelegenheid niet hebben. De
schoolkinderen onderzoekende bleek dat zy heelaas! door achteloosheid van den meester
gelyk stonden aan die der laatst genoemde school. De gemeente die in geene harer negory
hoofden een loffelyk voorbeeld in het Godsdienstige vindt, was ook zeer achterlyk in
kennis en beoefening van de dierbare leer des Evangelies. Ach! In de nabyheid zynde van
Europeanen, van welke vele het christendom grooten oneer aandoen, heeft zy hunne
bedorven grondbeginselen en zeden maar al te zeer overgenomen. Ik waarschuwde haar
dus ernstig wel bedacht te worden op de behoudenis harer onstervelyke zielen. Wetende
dat zy zeer gezet is dat het H: Avondmaal in hare eigene negory gevierd worde, beloofde
ik haar dat zoo de misvormigheden, die haar voor als nog kenmerkten, verminderd waren
zulks by eene volgende gelegenheid zou plaats hebben. Daar my ter kennis kwam dat vele
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arme heidenen alhier door ziekte bezocht
waren, ging ik naar hunne woningen hen een
bezoek maken. Sommige der voornaamste uit de negory vergezelden my en schenen zich
te bevreemden over dit myn doen. De schamele hutten binnen getreden zynde werd ik met
somberheid als overtogen wegens den ellendigen toestand waarin ik deze onchristenen
aantrof. De zieken lagen uit hoofde der armoede en nalatigheid byna als beesten op eenige
planken of zamen gebragte bamboezen, terwyl degenen, die hen oppasten of omringden
byna geheel naakt waren, het gewoone hakmes of parang om het lyf hadden vastgemaakt
en door hun woest uitzigt en houding dit jammertoneel niet weinig vergrootten. Ik
onderzocht naar den aard hunner ziekte en wat al geneesmiddelen zy gebruikten en
menende dat dezelve naar deze landaard vry goed waren de herstelling te bevorderen.
Vervolgens nam ik uit deze hunne ziekelyke gesteldheid aanleiding hun de Heere Jezus
als de Geneesmeester der ziel voor te stellen. Met veel oplettendheid werd dit aangehoord
en door sommige zoodanig beantwoord als zou kunnen doen vermoeden dat myne poging
niet geheel vergeefs was. Na hen eenig geld gegeven te hebben ter verkwikking van de
lydenden, vertrok ik bevelende alle myne bemoeyingen op deze reis aan de vruchtbaarmakende genade van den H. Geest aan. ’S avonds kwam ik te Ambon vindende de myne in
een’ sukkelenden toestand.
Den 9º dito onderzocht ik degenen die tot het doen van belydenis eenen behoorlyken tyd
te Amboina geleerd hadden, en nam er zesendertig, zeventien jongelingen en mannen en
negentien meisjes, tot lidmaat aan. ’S avonds woonde ik eene vergadering by van het Hulp
Zendeling Genootschap byzonder ten doel hebbende om de zaak betreffende het op te
rigten Institut voor Inlandsche onderwyzers in rype overweging te nemen en zulke
bepalingen te maken als daartoe het meest dienstig schenen.620
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Den 30º dito. Tot heden toe had ik my weder onledig gehouden byzonder met het vervaardigen en houden van predikatien zoo voor de Hollandsche als Maleitsche gemeente, voor
en op het Paaschfeest. Intusschen had ik toebereidselen gemaakt om de kust van Hietoe
te bereizen.
Den 2º mei. Hoewel het weer van wege zware regens niet zeer gunstig was om te reizen
begaf ik my echter, daar de tyd geen uitstel gedoogde, naar de negory Amahusu. De
schoolkinderen waren boven verwachting vry wel bedreven zoo in het lezen, schryven als
in de Godsdienstleer. Ook de gemeente onderscheidde zich eeniger mate gunstig ten blyke
van de naarstigheid des meesters, van wien hier voor het zedelyk welzyn der bevolking
byna alles afhangt, want de Regent is uitermate onkundig en zeer onverschillig omtrent
God en Zyn’ dienst. Gedurende myn vertoeven toonde hy wel is waar naarstigheid in het
bywonen der Godsdienstoefeningen, maar wetende dat zulks nu slechts geschiedde om
een’ gunstigen dunk te verwekken, hield ik hem zynen duren pligt als christelijk opperhoofd voor ten einde met woord en daad mede te werken ter bevordering van het ware
heil zyner onderhoorigen en bragt hem en zyne vrouw tot het besluit om aan te vangen
met leren tot het doen van belydenis.
Den 4º dito. Heden morgen stak ik van Amahusu gelegen op Leitimor, naar de kust van
Hietoe over en nam myn intrek te Hatu. Deze negory is zeer steenachtig. Volgens zeggen
heeft men er slechts een grooten vier voet aarde, die echter zeer vruchtbaar is. Het strand
is zoodanig omgeven met steenen, dat men er by het staan van geringe zeën zoo in de west
als oost musoun niet zonder gevaar kan landen. Daar hatu volgens de taal, die de Inlanders
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vry algemeen onder elkander bezigen,
steen beteekent zal men deze naam niet geheel
oneigenartig aan de negory hebben toegekend.
De bevolking alhier wedervaart het voorregt een zeer Godsdienstig Regent te bezitten.
Mede van daar dat vele der schoolkinderen, na hunne jaren gerekend, aanmerkelyke
vordering in kennis gemaakt hadden, terwyl ook de gemeente zeer gunstige blyken gaf
van eene christelijke stemming.
Den 6º dito. Te Lilibooy. Haast alle de schoolkinderen alhier waren vry wel bedreven in
kennis en gaven alzoo ook mede wat het ordentlyke betreft wel te verstaan dat hunne
onderwyzer geene moeite gespaard had zich van zynen pligt loffelyk te kwyten. Van de
gemeente hoorde ik geene gunstige getuigenissen en was dus genoodzaakt met beleid hun
wanstaltigheden tegen te gaan en onder den Goddelyken zegen te verbeteren.
Den 9º dito. In de negory Allang gekomen begon ik naar gewoonte myne werkzaamheden
met het examineren der schoolkinderen en bevond dat vele hunner tamelyk wel bedreven
waren in het lezen en in kennis der christelijke leer, doch andere daarentegen, onder welke
ook vry gevorderde in jaren, waren zelfs van de geringste schoolkundigheden ontbloot.
’S middags onderzocht ik de gene die tot het doen van belydenis geleerd hadden en nam
er vyftien tot lidmaat aan. Hierna vond ik my zeer onwel en was genoodzaakt my binnen
myne kamer te houden. Door de groote bezorgdheid zoo van den meester als van zyne
vrouw werd my alles wat mogelyk was, toegebragt ter herstelling van myne gesteldheid.
Het behaagde den Heere het gebruik van eenige Inlandsche kruiden byzonder met zynen
zegen te bekroonen.
Den 11º dito. Bevonden hebbende, dat de overblyfselen van een afgodiesch gebouw,
hetwelk in het vorige jaar op aanwyzing van den meester, door Br Gericke ontdekt en met
behulp van vele afgebroken was,621 nog op het erf van den onderwyzer bewaard werd, zoo
621
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nam ik voor een einde er aan te maken. Reeds ’s daags te voren had ik den meester van
dit myn voornemen verwittigd en hem gezegd om zoo school als kerk bedienden en alle
daartoe benoodigde personen tegen heden in gereedheid te doen houden. En voorzeker
zal hy alle pogingen daartoe bewerkstelligd hebben, want het Evangelie heeft op zyn
verstand en hart sedert lang een’ gezegenden invloed gehad, maar van wege de heimelyke
gehechtheid der bevolking aan de afgodery, hadden zy zich meest alle verontschuldigd
en hun heil in de vlugt gaan zoeken, zoodat er geene genoegzame personen aanwezig
waren. Wat nu gedaan! Ik liet hen alle zoo ouden als jongen te samen roepen in het
schoolgebouw, alwaar ik na gebed en gezang eene aanspraak deed naar aanleiding van
Psalm 81 v: 10. In deze rede hen, uit kracht van het Goddelyk bevel in de gekozen
woorden vervat, de verpligting voorgesteld hebbende om de afgodische overblyfselen uit
hun midden weg te doen, alsmede het lage en afschuwelyke van de afgodery en de hooge
noodzakelykheid om met het gansche hart van dezelve afstand te doen hen aangetoond
hebbende, vroeg ik hen hoe zy dachten, of zy nu geneigd waren overeenkomstig hunne
dure verpligting de afgodery te verlaten en de verlichting van den H. Geest te zoeken ten
einde zich in opregtheid tot den eenigen waren God te bekeeren. Deze vragen volmondig
door hen met ja beantwoord zynde, beval ik hen in den naam des Heeren het afgodiesch
overblyfsel bestaande in eene menigte zoo groot als klein verbroken steenen, in een
vaartuig te laden en vervolgens op eenen genoegzamen afstand in zee te werpen. Dit
geschiedde dan ook zeer wel terwyl ik het opzigt hield en by het laden en in zee werpen
telkens een toepasselyk vers uit de Psalmen door de schoolkinderen en andere die by my
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aan strand stonden, zingen liet. Hierna
liet ik hen alle weder in de school komen, vermaande hen hunne goede voornemens en gedane beloften getrouw na te komen en besloot deze
werkzaamheid met dankzegging, gebed en gezang. Naauwelyks was ik te huis gekomen
of vele der voornaamste uit de negory die zich uit vrees dat hen eenig onheil wedervaren
zou het meest afkerig betoond hadden, kwamen my nu bedanken voor de moeite die ik
my in deze getroost had hen ten goede te doen.
Den 12º dito. Heden bereikte ik Larikie. Hoewel de Heer Barber622 die hier het bestuur
in handen heeft vele pogingen doet tot welzyn van het christendom te dezer plaats, echter
bevond ik zoo school als gemeente in geen’ gunstigen toestand. Wetende dat de onverschilligheid der bevolking hier oorzaak van was, trachtte ik gedurende myn vertoeven alles
by te brengen hen tot belangstelling op te wekken. Nevens de kinderen die ik doopte nam
ik vier personen tot lidmaat aan.
Den 13º dito. Na byna negen uren reizens kwam ik tegen het vallen van den avond te Hila
aan. De Regent derzelve en echtgenoote ontvingen my met vele blyken van vriendschap
en boden my eene kamer van hun huis ten logies aan. Ik nam zulks met bescheidenheid
aan en kwam op hun edel aanzoek tot besluit hier eenige dagen te vertoeven ter uitrusting,
gelyk wylen den Heer Kam zulks gewoon was te doen. Dit Hila is in vele opzigten als
ware het eene heerlykheid. Alles is door den tegenwoordigen Resident de Heer Paape zeer
net en smaakvol ingerigt. Men heeft er eene kerk, die van wege derzelver schoone
bouworde vele der voornaamste dorpskerken in Holland overtreft. De wegen zyn uitlokkend daar zy niet alleen effen en welbeplant zyn, maar ook nu en dan tot zeer schoone
uitzigten leiden. Byna de gansche plaats wordt besproeid door eene waterleiding, die de
gezondheid aanmerkelyk bevordert en vele bewoners een groot gemak aanbrengt, dewyl
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het water in smalle beekjes langs of voor hunne huizen vliet.623 Ook de christelijke
bevolking deed alleszins verstaan dat zy in de nabyheid onder het bestuur van een Resident
is, die haar zedelyk welzyn wyselyk bevordert.
Den 18º dito. Heden morgen omstreeks elf uur begaf ik my op reis naar Amboina. ’S
avonds te zes uren bereikte ik de negory Rumatiga. Na eenige oogenblikken vertoefd te
hebben begaf ik my in het vaartuig dat my van hier moest overvoeren, doch naauwelyks
had ik het midden der baai bereikt, of het vaartuig raakte vol water. Willende laten
scheppen, waren er geene scheppers624 te vinden vermits de matrozen op de plaats waar
zy gewacht hadden overmatig palmwyn gedronken hadden en nu door de avondlucht
bevangen byna niet wisten wat zy deden. Ik zocht dus naar iets anders en zette myne
bedienden aan het scheppen terwyl ik de varenslieden nadrukkelyk toesprak wel toe te
zien, daar de avond ons nu ook overvallen had.
Algaande een weinig gevorderd zynde meende ik het gevaar te boven te zyn, doch op eens
vulde de deining ons vaartuig, zoodat wy halverwege in het water zaten en slechts een
tweede behoefde te komen om ons te doen zinken. Hoewel ik niet weinig verschrikte en
van wege pyn in den rug byna niet in staat was op te staan, behield ik echter tegenwoordigheid van geest en beval aan elk die zwemmen kon zich in zee te werpen en dan het
vaartuig zoodanig te sturen om de golven te klieven. In alleryl gebeurde dit met goed
gevolg, zoodat juist op het oogenblik dat ik meende het laatste te zullen zyn, het vaartuig
zoodanig eene rigting had de deining te klieven. Ik liet vervolgens slechts zoeken naar
eene plaats om te kunnen landen en kwam gelukkig te Batumera, eene Mohamedaansche
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negory eenige minuten gaans van Amboina,
aan.
Den 10º Juny. Op dezen dag ving ik aan de nog overgebleven gemeenten hier in de
nabyheid te bezoeken. Ik begaf my eerst naar Lata. Daar de gemeente alhier van wege de
nabyheid gewoon is het H: Avondmaal te Amboina te vieren, zoo examineerde ik alleen
de schoolkinderen, diende den H. doop aan enige kinderen toe en wydde overigens myn’
tyd met zulke vermaningen te geven, als my noodig toeschenen ter verbetering te kunnen
strekken van den achterlyken staat der school en gemeente.
’S namiddaags bereikte ik de negory Wayhero. De meester alhier wordt gelyk ook die te
Lata van het Hulp Zendeling Genootschap bezoldigd. Hy onderscheidt zich loffelyk in
naarstigheid. Van hier dat zyne schoolkinderen tamelyk wel gevorderd waren in kennis.
Den 11º dito te Poka. De schoolkinderen alhier gaven by het examen duidelyk te verstaan
dat de onderwyzer, zynde een vry bejaard man, zich byzonder wel van zynen pligt kwyt.
Den 12º dito. Te Rumatiga gekomen vond ik dat de toestand der kinderen zeer ongunstig
was. Slechts weinige hunner konden lezen en schryven, terwyl het meerderdeel nog
ontbloot was van de mindere kundigheden. Vernomen hebbende dat er hier in de nabyheid
eene plaats was genaamd Galala, alwaar de kinderen van eene vry talryke bevolking
burgers, zonder eenig christelijk onderwys als in het wild opgroeyen, zoo begaf ik my
derwaarts de zaak te onderzoeken. Ik bevond dat men vroeger reeds op raad van wylen
den Heer Kam bouwstoffen byeen gebragt had om eene school op te rigten, maar dat
dezelve door nalatigheid des volks reeds lang vergaan en tot andere eindens gebruikt
623
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was niet alleen bestemd voor de drinkwatervoorziening van de inwoners van Hila, maar ook voor de
irrigatie van landerijen in de omgeving. Zie A.A. Ellinghuysen, “Algemeen Verslag van het Gouvernement
der Moluksche Eilanden over den jare 1833”, ult. juli 1834, AA 1101.
Roeiers.
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waren. Ik liet de ouders by my komen, stelde hen de onverantwoordelykheid voor hunner
kinderen alzoo te laten opgroeyen en had het genoegen hen alle tot het besluit te zien
komen eene school op te rigten.
Den 30º dito. Tot nu toe besteedde ik den tyd aan het vervaardigen van een verslag en staat
der scholen op myn bezoekreis geexamineerd, als mede aan het opstellen en houden van
predikatien, aan katichizatien en aan andere op de gemeente betrekking hebbende zaken,
terwyl ik intusschen vernemen mogt dat de bewoners van Galala zich met der daad bereid
getoond hadden een schoolhuis te bouwen en daartoe reeds hout gekapt en te zamen
gebragt hadden.

83. Plan van het te Ambon op te richten instituut ter opleiding van inlandse jongelingen
tot zendelingen en onderwijzers,625 Ambon, 20 augustus 1835; ARvdZ 33/6.
Het Nederlandsch Zendeling-genootschap ten doel hebbende om overal zoo veel mogelyk
Christelyke kennis, zoo onder Heidenen als verbasterde Christenen uit te breiden, gevoelt
zich opgewekt om zich thans bijzonder den treurigen toestand van het onderwijs der jeugd
aan te trekken. Dankbaar erkent hetzelve de pogingen, die van de Indische Hooge Regering ter verbetering van hetzelve bijzonder in deze streken reeds zyn aangewend geworden, doch niettegenstaande alle aangewende moeite en kosten ontwaart men nog altyd de
treurige gevolgen van verregaande onkunde en onwetendheid; hare onzalige voedsterlingwww.cgfdejong.nl
en, losbandigheid en zinnelykheid,
blyven nog altyd de hoofdondeugden van de ons
omringende bevolking. De reden hiervan hebben we echter niet ver te zoeken, slaat men
slechts den gang van de opleiding der jeugd met een eenigzins oplettend oog gade, dan
zal men er als van zelf toe geleid worden, om dezelve enkel hierin te vinden. Er bestaat
thans weliswaar, op dit en eenige naburige eilanden in byna elke negory eene School, doch
by gebrek aan bekwame onderwyzers was men tot nu toe verpligt ten eenenmale onkundige en ongeschikte personen met de opleiding der jeugd te belasten, zoo zelfs, dat velen
niet schryven, en de meesten op zyn best gebrekkig kunnen lezen. Aan eenige verstandelyke ontwikkeling wordt niet eens gedacht en vandaar dan ook, dat de zaken onaangezien
den veeljarigen arbeid nog altyd op denzelfden voet zijn gebleven. Dat dus eene belangrijke verbetering, ten dezen aanzien hoogst noodzakelijk is, zal men ligt beseffen en om die
zoo goed en zoo spoedig mogelijk daar te stellen, kennen wy geen ander middel, dan de
oprigting van ons boven gemeld Institut en wy twijfelen dan ook geenzins, ter bereiking
van dit ons doel de krachtdadige ondersteuning en belangstelling te zullen ondervinden
van allen die de Waarheid liefhebben.
De voornaamste grondstellingen nu, van de openbare opleiding van inlandsche Jongelingen tot onderwyzers vloeijen van zelf uit den aard en het algemeene doel van welgewijzigd
verbeterend onderwys voort, en kunnen geene andere zyn dan de ondervinding zal leeren,
best te strekken, om niet enkel het algemeen, maar ook het bijzonder welzijn te bevorderen
en te verbeteren.
Desniettemin is het noodzakelyk van de regeling en inrigting van ons Institut tenminste
eenige voorloopige bepalingen te maken, opdat men zich den gang van hetzelve behoorlyk
kunne voorstellen, en in zoo ver kan men dan ook van onze op te rigten Kweekschool
bepalen:
625

Opgesteld door het Ambons Hulpzendelinggenootschap.
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1º dat het volle getal Kweekelingen zal bestaan uit 12 inlandsche jongelingen, die onverschillig uit alle Klassen en Standen der inlanders gekozen worden. Elk jongeling die zal
wenschen opgenomen te worden, zal getuigenis van goed gedrag moeten indienen, en dan
nog blyft het bestuurderen wel aanbevolen, vooraf te onderzoeken, of men geschiktheid
en aanleg tot hunne gewigtige betrekking bij hen bespeurt.
2º Bij het opnemen der Kweekelingen wordt bepaald, dat het eerste jaar slechts 4, het 2º
jaar nog 4 en zoo met begin van het 3º jaar het getal volledig zy. Hierdoor krijgt men ook
zelf aanleiding tot het daarstellen van 3 Klassen daar zulk eene indeeling voor ons Institut
het doelmatigst zal zyn. Met het einde van het 3º jaar gaan de 4 oudste Kweekelingen, na
een behoorlijk onderzoek door eene daartoe benoemde Commissie, af, en worden als
Onderwyzers aangesteld. Oordeelt men het nu niet noodzakelyk, dat een ieder zoo veel
mogelyk in zyne eigene negory wordt geplaatst dan kan men aandringen, die by het
onderzoek, de meeste bekwaamheid aan den dag legt en getuigenis van goed gedrag heeft,
dat die de voornaamste School worde toegekend. Dit zal steeds een sterke prikkel tot vlyt
en yver zyn. Er wordt natuurlyk gezorgd, dat er wederom 4 nieuwe Kweekelingen worden
opgenomen, op die wyze zal men in staat zyn, zonder buitengewone omstandigheden, elk
jaar 4 in hun vak bekwame personen aan te stellen. Die negoryen en Zendelingsposten,
waar zich ten dezen aanzien de meeste behoefte doet gevoelen worden natuurlyk het eerst
voorzien.
Er moet
3º by de woning van den hoofdonderwyzer een min kostbaar gebouw worden opgerigt,
www.cgfdejong.nl
met eene stookplaats, behoorlyke slaapplaatsen
enz. Hierdoor zal de hoofdonderwijzer
gelegenheid hebben ook buiten den Schooltyd een wakend oog op hun gedrag te slaan.
Voorts blijven de Kweekelingen wat hunne Kleeding en Voeding betreft volkomen
inlanders, om alle noodelooze kosten voor te komen – als Schoolgebouw is de hier
bestaande Kleine Kerk van het Zendeling-genootschap welligt zeer geschikt. Van alle
schoolbehoeften houdt de onderwyzer naauwkeurig aantekening; voor Kost en Kleeding
die hy verpligt zal zy den leerlingen te verstrekken, wordt hem ’s maandelyks te goed
gedaan ƒ 15: Zilver voor elken Kweekeling.
4º Hoogst moeyelyk laat zich naauwkeurig opgeven wat er in deze School behoort
onderwezen te worden, daar de uitbreiding en gang van ’t geheele onderwys door den
onderwijzer met omzigtigheid, naar gelang der verstandelyke vermogens, zoo in ’t
algemeen, als bijzonder behoort geregeld te worden, en de ondervinding zal ons in dit
opzigt ook weer als de eenige veilige Gids moeten geleiden, nogtans zullen wy hier eenige
punten van onderwijs opgeven die hier onder bovengenoemde voorwaarden het eerst in
aanmerking komen, als
a lezen
b Schrijven
c bybelkennis
d Godsdienst onderwys
e rekenen
f Gramatikale kennis der Hoog-Maleische taal
g Eenige wetenschappelyke oefeningen.
Wat nu de 5 eerste punten betreft, daarvan valt de noodzakelykheid terstond in ’t oog, en
aangaande de gramatikale kennis der Maleische taal, moet aangemerkt worden, dat
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derzelver beoefening ook van veel belang kan zyn; vooreerst is het zeker, dat de grondige
kennis van elke taal, iets oefenends voor de ziel heeft, en is dus als verstandsbezigheid
reeds van groote waarde, maar ook bekomt iedere vaardigheid een hooger gewigt naarmate
men van het goede en grondige derzelve meerder bewustheid erlangt.
Het Wetenschappelijke onderwys behoeft zich niet bijzonder ver uit te strekken, en moet
enkel als Verstandsoefening beschouwd worden, dewijl het geenszins in ons plan valt, de
hoogere Wetenschappen tot een voorwerp van Onderwys on de negerij scholen te maken.
Beginselen der aardrijkskunde komen hier het eerst in aanmerking, de oppervlakte der
aarde biedt hier eene ryke stof van overweging aan, eene wiskundige beschouwing
derzelve, zoo eenvoudig mogelijk voorgedragen, zal zeer geschikt zyn om hun ellendig
bijgeloof aanschouwelyk te maken. Verder bepaalt men zich bij hare natuurlijke verdeeling, de namen en ligging der Zeeën, de bergketens, de rivieren, de verdere Wateren,
waardoor hare natuurlyke grenzen bekend zyn, die als onafhankelyk van de Wisseling der
tyden en volkeren boven de staatkundige verdeeling te verkiezen zyn. Dan volgen de
bijzonderheden van elk land, Klimaat, grond, Voortbrengselen, inwoners, enz.
Men zou hier te omslagtig worden, zoo men van alle punten van onderwys die als verstandoefening kunnen en behooren aangewend te worden eene beschouwing wilde geven.
Wy noemen hier alleen natuurlyke Geschiedenis, in verband gebragt met de allereerste
gronden der natuurkunde, uiteenzetting en verbinding van volzinnen, oefening in schriftelyke opstellen, beschryving van een of ander onderwerp, byzonder over opvoeding en
onderwys, brieven enz enz.
www.cgfdejong.nl
Dit alles kan onder de leiding van den
Onderwyzer bij voorkeur beoefend worden, daar
men tot nog toe van doelmatige schoolboeken in de Maleische taal niet voorzien is.
Intusschen zal er ook gezorgd moeten worden, dat men zoo spoedig mogelijk in dit gebrek
voorzie, niet zoo zeer voor het Institut zelven, dan wel voor de andere Scholen.
5º Verspreiding van bijbelkennis en een daaruit voortvloeijend werkdadig Christendom
blyft altyd het hoofddoel der gansche inrigting en daarom moet steeds het Godsdienstonderwys op den Voorgrond staan, zoodat de Onderwyzer op de behoorlyke en voorzigtige leiding van hetzelve wel heeft te letten.
De Heilige schriften zyn, over het geheel genomen, noch voor kinderen noch voor
onmondige in het verstand geschikt. Voor beginnenden kan dus hunne lezing alleen goed
geacht worden in opzigt tot geschiedenissen, en daar uit eene zorgvuldige keus. Den bybel
als een gewoon Schoolboek voor kinderen in te voeren, gelyk men tot nu toe gewoon was,
kan niet dan schadelyk zyn, dewyl aldus de achting voor denzelven verloren gaat. De
onderwyzer zy er dus op uit alles zóó aan te leggen en te behandelen, dat de bijbel altyd
als het Sieraad en de eer der School en naderhand als het heiligdom des huizes beschouwd
worde. Het gebrek aan goede Schoolboeken, doet zich echter ook hier weer terstond
gevoelen. Met het Godsdienst onderwys kan men
ten 6º het Choraal gezang gepaard doen gaan, hetwelk natuurlyk theoretisch en praktisch
behandeld wordt.
Ten 7º zou het welligt niet ondienstig zyn de leerlingen der hoogste klasse gedurende het
laatste jaar van hun verblyf in het Institut ook de Nederduitsche taal te onderwyzen, in
zoo ver namelyk dat zij in staat zyn een boek in die taal met vrucht te lezen, en zij het door
oefening er verder in kunnen brengen. Men kan zulks dan als eene soort van belooning
beschouwen. Het is wel waar dat men zich hierdoor zoude blootstellen, min of meer
verwaandheid of eigendunk bij hen op te wekken, doch een voorzigtig onderwyzer doet
ook ten dezen aanzien weer zeer veel af.
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8º Er moet benevens het Institut eene School voor Kinderen worden opgerigt, waarin 30
inlandsche Kinderen onderwezen worden.626 Deze School staat bestendig aan het hoofd
een ondermeester uit het Institut, dien elke week een der oudste kweekelingen als medehelper wordt toegevoegd. De geheele gang dezer School staat onder het volstrekte opzigt van
den hoofdonderwyzer. Hierdoor zal op eene zeer gemakkelyke wyze een tweeledig nut
uitgewerkt worden, vooreerst krygen zulke kinderen kosteloos behoorlijk onderwys, en
de Kweekelingen die in het laatste jaar natuurlyk eenige grondige kennis hebben opgedaan
worden hierdoor als van zelf in ’t werkdadige der onderwijskunst ingeleid, en leeren dan
juist dat en op die wyze onderrigten, als men hen in hunne eigene Negorij Scholen wenscht
werkzaam te zien. Welligt is de hier reeds bestaande armenschool van het Zendelinggenootschap niet ondoelmatig.
Men kan nu wel is waar met dit alles eerst in het 3º jaar na de oprigting van ons Institut
eenen aanvang maken, doch dan in dien tusschentyd eenige noodige Schoolbehoeften op
aanwyzing van den hoofdonderwyzer door de Kweekelingen zelve doen vervaardigen,
zooals de zoo nuttig bevonden zynde leestafels, de nieuw ingevoerde letterplanken in de
gedaante van Kuben enz. Ook zoude het zeer wenschelyk zyn zoo men de Negorij Scholen
met eene leesmachine konde voorzien, die intusschen grootelyks zoude vereenvoudigd
kunnen worden.627
Voorts late men den Onderwyzer de vryheid dit geheele plan te regelen en te wijzigen zoo
als de ondervinding hem zal leeren best te zyn. En behartigt hij zynen pligt niet enkel als
zyn dagwerk, maar meer, en wel voornamelyk als Christen, bezield met eenen heiligen
ijver om den evenmensch nuttig te www.cgfdejong.nl
zijn, dan mag men onder den Goddelyken Zegen, alle
goeds van deze onze inrigting verwachten.
9º Eindelijk, benevens dat alles zal het ons gewigtig doel zijn om van tyd tot tyd uit de
Kweekelingen des Institut’s eenige jongelingen te kiezen, die lust en geschiktheid hebben
om zich als Zendelingen onder de Heidenen van Buro, Ceram enz enz te begeven. Wy
mogen met reden hopen dat de uitvoering van dit ons voornemen van gezegende gevolgen
zal zijn. Uit verschillende berigten in het ons bekend, dat de eigenlyke bergbewoners van
Buro een zacht aardig volk is, en dat men hen met eenige moeite, wel voor het Christendom zoude kunnen winnen. Tot nu toe heeft men echter weinig of niets tot behoud hunner
onsterfelyke zielen kunnen doen. Het is waar, wijlen de Heer Kam, die yverige dienaar
des Heeren, heeft geene moeite gespaard, om ook deze volken met het woord des levens
bekend te maken, doch Zijn Eerw. heeft op zyne bezoekreizen nooit tot in de binnenlanden
kunnen doordringen, en willen wij ons wezenlyk deze eilanden aantrekken, dan moeten
er zich Zendelingen in hun midden vestigen, en daartoe achten wy onze inlandsche
jongelingen zeer geschikt. Hebben deze het dan na verloop van tyd tot eene zekere hoogte
gebragt, dan zoude men ook eenen Europeschen Zendeling derwaarts kunnen zenden, om
aan hen den H. Doop enz te bedienen. Broeder Keyser is voornemens om nog in den loop
van dit jaar eene reis derwaarts te doen, ten einde alles zoo veel mogelijk naauwkeurig
uit te vorschen, opdat men in ’t vervolg den zekersten en kortsten weg moge kunnen gaan.
Het uitgebreide Ceram ligt ook nog woest voor ons, en de gruwelen van het Heidendom
zyn er nog in volle kracht. Het is waar dat men daar reeds eenen geruimen tyd is werkzaam
geweest doch helaas met weinig vrucht.
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Bedoeld is Gericke's normaalschool. Zie document 69. Hiervoor werd in 1844 de school te Mardika
aangewezen. Zie document 120.
Voor een beschrijving van deze zaken, zie voetnoot 504.
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Wij wenschen hartelijk dat het hoofdbestuur onze plannen moge goedkeuren, opdat wij
dus met vereenigde krachten werkende, vele schoone vruchten mogen zien tot lof en dank
der heerlyke Genade van hem, die ons met Zyn bloed heeft gekocht.
Gearresteerd in de buitengewone Vergadering der leden van het Hulpgenootschap te
Amboina 31 July 1835.628

84. Extract van het antwoord van de gouverneur der Molukse Eilanden, A.A. Ellinghuysen, op het plan van het Ambons Hulpzendelinggenootschap om te Ambon een instituut
op te richten ter opleiding van inlandse jongelingen tot zendelingen en onderwijzers
[Ambon, 30 juli 1835, nr 246];629 ARvdZ 33/6.
Bij eene geleidende Missive (waarvan geen Copie bij de stukken) werd verzocht dat de
kosten op zoodanig Institut loopende door het Genootschap en het Gouvernement gezamentlyk gedragen mogten worden, doch dit niet mogelyk zynde, dat er dan zoodanige
bepalingen mogten gemaakt worden, dat de onderwyzers voor Gouvernementsscholen
uitsluitend uit de Kweekelingen van het op te rigten Institut zullen worden gekozen.630
De Heer Gouverneur geeft te kennen, dat de Sub Commissie van Onderwys te Amboina
zich het Onderwys in de scholen sedert weinige jaren meer bepaaldelyk hebbende aangetrokken, en geene Onderwyzers dan op hare voordragt zyn geplaatst, de Hoofd-Commissie zich mede heeft laten gelegen liggen aan het Onderwys in de negory scholen, verlangwww.cgfdejong.nl
ende van de Sub Commissie een verslag
van den staat der inl: scholen met opgave der
middelen tot verbetering. Te Batavia zynde was Zyne Exc., na dat men hem de stukken
had gezonden, verzocht zyn gevoelen te willen mededeelen wat er tot verbetering van het
onderwys kon gedaan worden, echter in het oog houdende dat het Gouvernement geene
geldelyke opoffering meer doen kon. Het antwoord was hierop neergekomen dat men een
begin moest maken met de vorming van inlandsche Onderwyzers uit daartoe geschikte
voorwerpen, en het oprigten van een Institut in den geest van het plan des Hulpgenootschaps631 en met het overzetten en drukken van eenige leer- en leesboeken in de Mal: taal,
waarvan het gebruik meer zou strekken tot Ontwikkeling van verstandelyke Vermogens
628
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Zie ook GdME, “Verslag van den Staat van het Gouvernement Ambon en onderhoorigheden, 1835”,
[medio 1836], AA 1110, waarin mededeling wordt gedaan van de instemming van de gouverneur met
de oprichting van dit opleidingsinstituut. Die instemming vond haar aanleiding in de hoop dat er goede
onderwijzers zouden worden opgeleid waardoor het volksonderwijs in de Maleise taal zou verbeteren.
Ellinghuysen overleed in dec. 1836 aan de gevolgen van dysenterie. Roskott schreef naar aanleiding
hiervan: “Wat nu de dood van dezen landvoogd betreft, ik voor mij betreur zijn verlies. Hij was een
man die hier bijna eene volstrekte magt uitoefende, en bij gevolg Zijn gezag ten aanzien der ambtenaren
wel bewaarde. Hij sprak zoo als hij het meende, en niet zelden heeft hij mij met raad en daad bijgestaan.
Een bijzonder voorstander der Godsdienst was hij niet, doch hij was ook op verre na geen opentlijke
verachter en bespotter derzelve, zoo als hier in de Indien helaas maar al te veel gevonden worden.”
Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 9/1/1837, ARvdZ 34/5.
Dit extract is ongedateerd. Het originele antwoord van de gouverneur is niet aangetroffen. De datering
is ontleend aan een latere mededeling van Roskott, zie B.N.J. Roskott a. HCO, 28/4/1864, ARvdZ
34/5.
De Subcommissie van onderwijs zegde zulks in 1835 toe op voorwaarde dat de kweekschool goede
leerkrachten zou afleveren. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/6/1835, ARvdZ 34/5; EA 1836, 36-39, 103.
Zie ook Brievenboek Hb NZG Afdeling Ambon, 1836-1838, fols. 91-93, ARvdZ 33/6. Pas in 1840
werd deze zaak naar Roskott's tevredenheid geregeld. Sindsdien werden aan de inlandse scholen alleen
nog onderwijzers aangesteld die aan zijn Instituut waren opgeleid; vgl. Deel II, document 10, art. 2.
Zie voetnoot 188.
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en verbetering van Zeden als den bybel alleen dat nu het gewone leer- en leesboek voor
de jeugd is, en die zij zonder den inhoud te verstaan van buiten leeren.
Z. Exc. geeft zijne bevreemding te kennen dat het Medew: Genootschap te Batavia, by
de aankomst van den Zendeling onderwyzer632 niet met de Hoofd Commissie van onderwys in Correspondentie is getreden, over de wyze hoe hij zou werkzaam zyn, waardoor
al dadelyk de door het Hulpgenootschap gewenschte vereeniging tot stand zou gebragt
zyn.
Het plan komt Z. Exc. doelmatig voor, alleen is hy van gevoelen, dat het te geven onderwys zich alleen behoort te bepalen, tot lezen en schryven en de grondige kennis van den
bybel en andere nuttige werken in de Maleische taal, daarbij voegende een weinig rekenen,
om de verhouding der bij hen in gebruik zynde maten en gewigten met de onzen te leeren
kennen, en langzamerhand hen te gewennen daarvan gebruik te maken.
Aardrykskunde, algemeene en bijzondere Geschiedenis, zelfs die van hun eigen land,
oordeelt Z. Exc. voor een inlander (althans vooreerst) minder geschikt en verzoekt dat
daarin geen onderwijs gegeven worde, als kunnende nadeelige gevolgen hebben voor de
voortduring der rust bij het zoo onrustig Karakter der inwoners.
Voor als nog kon Z. Exc. wegens geldelyke ondersteuning door het Gouvernement geen
de minste toezegging doen: hy zou echter, de Hoofd Commissie het plan mededeelende
door dien weg er toe trachten te geraken; het H:G: moest zich voorts met de Sub Commissie wegens het plaatsen van Kweekelingen verstaan, twyfelende niet of het voorstel zou
aangenomen worden. Het zou voorts Z. Exc. steeds ten aangenamen pligt zyn, zoo in deze
www.cgfdejong.nl
als bij elke voorkomende gelegenheid
het Hulp Genootschap behulpzaam te zyn.633
85. “Instructie van het Nederlandsche Hulp Zendeling-genootschap te Amboina voor de
jongelingen die in hun Institut voor onderwyzers als Kweekelingen wenschen opgenomen
te worden” [1835];634ARvdZ 33/6.
Art 1
[De Bestuurderen van het] Nederlandsch Zendeling-genootschap er op bedacht zynde om
den staat van het inlandsch onderwys te verbeteren en uit te breiden, zyn van voornemen
om hier ter plaatse eene Kweekschool op te rigten ter opleiding van inlandsche jongelingen tot school onderwyzers. Doch daar het hun hoofdzakelyk doel is, om hierdoor een echt
en werkzaam Christendom in de harten der teedere jeugd aan te kweeken, zoo volgt van
zelf dan geene andere dan zedige en onbesproken jongelingen in deze hunne school
kunnen worden opgenomen.

632
633
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B.N.J. Roskott arriveerde begin dec. 1834 te Batavia. B.N.J. Roskott a. D. Lending, 12/12/1834, ARvdZ
34/5.
In een veel later gegeven commentaar op het standpunt van Ellinghuysen ten aanzien van het onderwijs
in aardrijkskunde en geschiedenis, dat vervat was in een brief aan de Hoofdcommissie van onderwijs
te Batavia (28/4/1864, ARvdZ 34/5), merkte Roskott op dat toen deze regels werden geschreven de
grote opstand te Saparua in 1817 en de rebellie van Saparuanezen op Ambon in 1829 nog vers in het
geheugen lagen, waardoor de gouverneur begrijpelijkerwijs voorzichtig was. In 1847 trachtte Roskott
deze instructie gewijzigd te krijgen en het lesplan te doen uitbreiden met een aantal vakken, doch dat
is niet gelukt. Over de opstanden van 1817 en 1829, zie resp. voetnoot 64 en “Beknopt verhaal van
den opstand op Amboina in 1829”.
Deze instructie is ongedateerd, doch is als bijlage C gevoegd bij B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/8/1835,
ARvdZ 33/6.
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Art 2
Elk Kweekeling door het Genootschap aangenomen zynde, staat onder het volstrekt opzigt
van den hoofd onderwyzer des Instituts terwyl deze voor hun gedrag verantwoordelyk
blyft tydens hun verblyf in hetzelve.
Art 3
Men eischt van elken Kweekeling dat hij volle 3 jaren in het Institut doorbrenge ten zij
het Genootschap goed vond, hem by buitengewone omstandigheden weder aan te stellen
of te ontslaan.
Art 4
Het Genootschap verbindt zich, om elken verdienstelyken Kweekeling ook na den
bepaalden verblyftyd zoo veel mogelyk in alles voort te helpen en te ondersteunen, doch
eischt daarentegen, dat hij alle billyke voorschriften en bepalingen van hetzelve stiptelyk
in acht neme en opvolge.
Art 5
Daar men niet ten doel heeft enkel voor de negory scholen van Amboina onderwyzers te
vormen en op te leiden, maar ook tevens de andere zendelingsposten dezer gewesten op
het oog heeft, zoo kan het Genootschap geenzins aan alle Kweekelingen eene betrekking
op dit eiland beloven, maar verpligt hen veelmeer om des gevorderd wordende, zich
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onmiddelyk op kosten en aanwyzing
van het Genootschap naar die plaats in betrekking
van Onderwyzer te vervoegen als bestuurderen mogen verkiezen.
Art 6
Gedurende het driejarig verblyf in het Institut wordt elke Kweekeling voorzien van
behoorlyke kleding, benevens kost en inwoning waarvoor deze zich integendeel verbindt
om de belangen van het Genootschap, op alle mogelyke wyze te zullen voorstaan en
behartigen, en steeds door aanhoudenden yver en loffelyk gedrag de goedkeuring trachten
weg te dragen van elken weldenkenden.
Art 7
Het Genootschap behoudt zich het regt voor om elken leerling na reeds eenigen tyd in het
Institut vertoefd te hebben te kunnen ontslaan, en doet de aanneming als Kweekeling enkel
van hunne eigene vlyt en goed gedrag afhangen, terwyl het den hoofd onderwijzer wel
blyft aanbevolen met belangstelling te overwegen of er geschiktheid en aanleg bij hen
bespeurd worden, om eens met vrucht in hunne gewigtige betrekking, als opvoeder en
Onderwyzer der jeugd werkzaam te kunnen zyn.
Art 8
De Instructie in het Maleisch overgebragt zynde, is den Kweekeling behoorlyk voorgelezen en uitgelegd, daarna aan elk hunner een Copie derzelve ter hand gesteld, en die welke
bij den Secretaris der Genootschaps berustende blyft door hen allen onderteekend.
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86. Extract uit het dagboek van zendeling P. Keyser van primo juli tot en met ultimo
december 1835, Ambon; ARvdZ 59/3.
–––
Aldus lees ik in myn dagboek onder July: In den loop dezer maand deed ik huisbezoek
by de leden der Maleitsche gemeente en wekte hen door gemeenzame gesprekken tot
naarstigheid in het goede op. Zeer velen trof ik er onder aan, die niet ontbloot waren van
Godsdienstige indrukken en ook sommige die van ganscher harten den Heer en Zyne
volzalige dienst schenen toegedaan te zyn. Hen alle naar gelang van hunnen toestand,
waarin ik hun meende aan te treffen, den raad toegediend hebbende, die ik als dienaar van
het Evangelie verpligt was, mogt ik vermoeid te huis komende veel genoegen smaken in
de hoop dat het den Heer zou behagen deze myne poging te zegenen aan de harten der
geene, die zich tot heden met de uiterlykheden van de Godsdienst vergenoegd hadden,
als ook aan die dergenen, welke aanvankelyk of reeds lange den weg des levens bewandelden.
Den 3º Augustus. Heden diende ik de H: Doop toe aan drie mannelyke kinderen van
Heidensche afkomst. Zy alle waren te jong om de dure verpligting te beseffen, die aldus
op hen rust, doch daar hunne Heeren, die hen vrygegeven hadden, als ook hunne doopgetuigen, alhier woonachtig, merendeels bekend staan voor lieden, die hun geloof met een
voorbeeldig levensgedrag versieren, zoo had ik de meest mogelyke zekerheid dat myne
dringende vermaning om zorg te dragen voor de zedelyke ontwikkeling en het wezenlyk
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welzyn dezer kinderen zou ter harte
genomen worden.
Den 15º dito. Op herhaald en dringend verzoek van eene christin doopte ik heden avond
vier personen uit de Heidenen zynde eene moeder met twee dochters en een’ zoon.635 Een’
geruimen tyd hadden zy by my ten huize onderwys genooten en reeds eenige vordering
gemaakt in kennis der christelyke leer, doch hoewel zy zoo veel my ter kennis kwam, een
onergerlyk leven leidden, kan ik echter niet zeggen eenige blyken van ware bekeering in
hen bespeurd te hebben. Neen. Onder het behandelen van hen, moest ik meermalen met
byzonderen nadruk ontwaren, dat waarachtige bekeering uitsluitend het werk van God is,
dat de duidelykste voorstellingen van hare noodzakelykheid en de dringendste vermaning
om den weg daartoe in te slaan, niets vermogen, zoo de Heer, die Zyne gemeente bouwt,
dezelve niet met Zynen zegen bekroont. Maar de bewustheid dat de overvloedige genade
onzes Heeren my instaat gesteld had in deze zoo aangelegene zaak met de meeste getrouwheid te werk te gaan, gaf my echter eene bezadiging die de hoop begunstigde dat de
besteedde arbeid niet geheel ydel zal bevonden worden.
Den 7º September. Na het voorlezen van het maandberigt,636 hetwelk naar gewoonte door
de waarde Mevrouw Kam637 uit het Hollands in het Maleitsch oordeelkundig was vertaald,
wijdde ik door den Heiligen doop een getal van zes personen in de gemeente in. Onder
dezen telden een man van veertig,638 eene vrouw van vyftig,639 een jongeling van acht-
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tien,640 een kind van zeven641 en twee van vier jaar.642 De drie eerstgenoemde hadden nevens de onderrigtingen hunner christelyke huisgenooten en van meesters, die ik daartoe
aangemaand had, eene reeks van maanden ’s wekelyks by my de katichezatie ten dienste
der Heidenen getrouw bygewoond. Na veel inspanning waren zy zoo ver gekomen, dat
zy vele der voornaamste waarheden wel in hun geheugen geprent hadden en in ruimte
weten konden alles wat tot zaligheid te gelooven en te betrachten noodig is, terwyl
byzonder een hunner, zynde de van het gezigt beroofde Mahumedaan, van wien ik reeds
vroeger gewaagde,643 nu en dan door zyne antwoorden de gunstige dunk by my verwekte,
dat het gestrooide zaad der waarheid zou beginnen te ontkiemen. Omtrent de andere, die
te jong waren om belydenis van geloof te doen, had ik byzonder op hunne doopgetuigen
zoeken te werken en hun dringend en minzaam de aangename verpligting voorgehouden
hunne doopkinderen wel te verzorgen en by het toenemen hunner jaren door woord en
daad hen den weg des levens te wyzen. De plegtigheid der toediening van den doop was
byzonder indrukwekkend. Zy werd door eene groote schare Inlanders bygewoond, die,
nu de maandelyksche bedestonden ’s avonds gehouden worden, getrouw opkomen.
Den 30º dito. Nevens de predikdienst, het houden van katichezatien en eenige andere
werkzaamheden, zoo betreffende de christenen als de onchristenen, waarmede ik my
onledig hield, heb ik het Hollandsch traktaatje gedrukt te London en geteekend Nº 6 in
het Maleitsch vertaald644 en er twee duizend exemplaren van laten drukken. Ook bedacht
zynde om in eene dringende behoefte der scholen te voorzien verzocht ik aan Br Roskott
een vroeger vervaardigd A.B.C. en spelboekje645 over te zien en er eenige leeslesjes by
te voegen ten einde het meer mogtwww.cgfdejong.nl
beantwoorden aan de behoefte der jeugd en tevens
geschikt zou zyn om het misbruik van Bybelbladen te kunnen weren.646 Hieraan voldaan
zynde liet ik er vyftien honderd exemplaren van drukken. Voor beide gebruikte ik papier,
dat ik by eene voegzame gelegenheid had aangekocht en bekostigd uit de gelden, die van
wegen het Hoofdbestuur van Nederl: Bybel Genootschap alhier disponibel gesteld zyn
ter bevordering der goede zaak, terwyl de druk hier welke niet boven de dertig gulden
bedragen zal, door het Zendeling Genootschap bestreden zal worden.
Den 1º October. Heden diende ik den H: doop toe aan een chineesch meisje. Zy had den
ouderdom van zestien jaar bereikt en was, begunstigd zynde met uitmuntende verstands
vermogens, gelukkig gevorderd in kennis der christelyke leer.
Den 3º dito. Den tyd wederom gekomen zynde op welken de gemeentes, die zich op de
onderhoorige eilanden bevinden, ’s jaarslyks bezocht worden, zoo ving ik hedenmorgen
daartoe de reis aan. Na ongeveer twee uren varens, kwam ik in de negory Passo. Alhier
bestaat eene gemeente, die drie en veertig leden telt, terwyl de bejaarde personen welke
nog geen belydenis des geloofs gedaan hebben, een getal van twee en veertig uitmaken.
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Van de vyf en zestig kinderen genooten er drie en dertig onderwys in de school. Met deze
hield ik examen en besteedde vervolgens myn’ tyd de gemeente naar gewoonte te bedienen.
Den 5º dito. Te Suly aangekomen zynde, was myn eerste taak de schoolkinderen te
onderzoeken. By het volvoeren van deze, had ik het genoegen te zien, dat zy vry wel
gevorderd waren in het lezen en schryven als ook in kennis der Godsdienstleer. Zy die
zich byzonder gunstig onderscheidden bekwamen een Psalmboek, andere die een weinig
minder waren een traktaatje ten geschenke, terwyl de jongere vereerd werden met een
nieuw spel- en leesboekje. De genen die tot het doen van belydenis geleerd hadden, stelde
ik tot een volgend jaar uit, overmits zy nog te onvast ik de waarheden bleken te zyn. De
opkomst der gemeente tot de Godsdienstoefeningen was aanmerkelyk.
Den 7º dito. Op weg zynde naar de negory Tyal raakte ik eenigermate in levensgevaar.
Een hooge zee beliep het vaartuig aldus dat ik, hoewel nimmer te voren zeeziek zynde,
er nu mede te doen kreeg en zoo hierdoor als door het steeds toenemen van de woede der
golven, vele onaangename oogenblikken doorbragt. De Regenten en andere personen, die
my vergezelden, hoewel gewoon zynde aan dit vaarwater en zich door zwemmen vry wel
weten te redden, beraadslaagden zelfs weder te keeren, doch daar zulks minder doenlyk
was, moest den koers gehouden en voortgezet worden. Door ’s Heeren bewaring kwam
ik echter in tamelyken welstand op voormelde plaats aan. Daar de leden der gemeente naar
gewoonte te Suly het Avondmaal des Heeren gevierd hadden en daar ter plaats vermaning
en raad overeenkomstig hare behoefte bekomen hadden, zoo bepaalde ik my byzonder
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tot de jeugd die in de school onderwezen
werd. Ik onderzocht haar en mogt my eenigermate voldaan houden wegens vordering, die ik bespeurde. Alleen was het te berispen dat
eenige kinderen en wel vry gevorderde in jaren nog geen aanvang met het schryven
gemaakt hadden. Bemerkende dat de ouders hiervan oorzaak waren, overmits zy, uit vrees
voor misbruik dat er uit mogt voortkomen, hunne kinderen van geen schryfbehoefte
voorzien hadden, zoo liet ik hen by my komen en trachtte hunne bedenkingen uit den weg
te ruimen mede aanwyzende de voordeelen die het schryven kan aanbrengen. Ik zag hen
hierop tot het doen van beloften komen om van nu voortaan te zullen zorgen dat hunne
kinderen ten dien aanzien niets zou ontbreken. Na eenige uren in gemeenzame gesprekken
zoo met de christenen als met sommige hunner Mahomedaansche naburen gesleten te
hebben, begaf ik my weder op reis en bereikte ’s avonds van dien zelfden dag de negory
Way.
Den 8º dito te Way. Heden morgen examineerde ik de schoolkinderen en ontwaarde
daarby dat zeer vele van hun wel hadden toegenomen in kunde terwyl andere in eenige
opzigten minder blyken van vordering aan den dag legden. Trouwens den ouderdom en
de zachtzinnige handelwys van den meester in aanmerking genomen, kan men niet wel
meer verwachten. Het loffelyk gedrag zoo van dezen man, die wegens zyne hooge jaren
nu gepensioneerd is, als dat van den Regent oefent op de bevolking alhier eenen zeer
gunstigen invloed uit. Van hier dat er in de gemeente niet zoo vele misvormigheden waren
tegen te gaan, als gemeenlyk het geval is in andere, die zulk een voorregt derven. Ik nam
vier jongelingen en twee meisjes tot lidmaat aan, diende den H: doop aan eene menigte
kinderen toe en mogt my by de verkondiging van Gods woord byzonder opgewekt en
gesterkt voelen.
Den 10º dito. Na ongeveer den ganschen dag varende ter zee hebbende doorgebragt,
bereikte ik tegen den avond de negory Kaybobo. De Heer Vonk ter verrigting van eenige
zaken te Amboina zynde, had van daaruit gezorgd dat ik in zyn huis logeren kon. Ik
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maakte hiervan gebruik en rigtte, gelyk ik overal doe, myne gesprekken zoodanig in ten
einde den toestand van school en gemeente te leeren kennen. Beide kwamen my hier als
zeer achterlyk voor. En onder het verrigten myner werkzaamheden bleek het helaas! ten
duidelykste dat ik my in deze niet vergist had.
Den 12º dito. Te Waysamuw zynde smaakte ik veel genoegen by het bespeuren dat de
goede zaak van Gods koningryk alhier gelukkig voortgaat. De meester besteedt zyne
krachten wel ten nutte zyner betrekking en doet dezelve door zyn gedrag eer aan. Zyne
schoolkinderen munten in kennis en ordentelykheid boven velen anderen uit. Tranen van
blydschap ontvielen my toen ik hen ondervraagde en zag hoe ook zy, die weinigen tyd
te voren als wilden in het bosch werden opgevoed, nu reeds niet alleen vry goed lezen,
schryven en zingen, maar ook veel weten van God en den Verlosser. O! De zaden in deze
jeugdige harten gestrooid schynen reeds in eenige opzigten te ontkiemen en zullen met
den Goddelyken wasdom vele heilryke vruchten voortbrengen. Ook onder de bejaarden
is zeer veel goeds zigtbaar. De Regent schynt aanvankelyk onder den bewerkenden invloed
des H: Geestes te zyn, althans hy is buitengemeen openhartig in het erkennen van zyne
zonden en gebreken en toont zeer veel belangstelling om de waarheid te leeren kennen.
Meermalen deed hy zyne ingenomenheid verstaan over de onderlinge gesprekken, die ik
zoo met hem als met andere hield. By de gemeenschappelyke Godsdienstoefening, die
ik ’s avonds in het schoolgebouw hield, was de aandacht van alle die dezelve bywoonden
in het oog vallend, terwyl vele, die zich van wege armoede niet hadden kunnen kleeden,
en te beschaamd waren binnen te komen, zich voor de tralies van het gebouw voegden
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ten einde te vernemen wat er gesproken
werd. Ik doopte elf kinderen en een bejaarde
Heiden, die vooraf eene wel voldoende belydenis had afgelegd.
Den 13º dito. Na de noodige schikkingen gemaakt te hebben en andermaal eenige geschenkjes uitgereikt hebbende, beval ik deze arme menschen aan de genade des Heeren,
die ryk maakt, aan en begaf my weder naar het vaartuig dat my verder moest brengen. De
Regent en Meester vergezelden my. Uit bezorgdheid dat my door de Alvoeren die hier
door hunne sluipmoordenaryen de wegen zeer onveilig maken, geen onheil zou wedervaren, hadden zy gelast dat een aanmerkelyk getal mannen uit de negory zich met schietgeweer en parang zouden wapenen. Met groote bereidvaardigheid werd hieraan voldaan,
zoodat ik naauwelyks vyf minuten van wal zynde hen alle in hun natuurlyk gewaad zag,
gelyk zy gewoon zyn den vyand te keer te gaan. Alle liepen zy langs het strand en bleven
zorgvuldig op hoogte met het vaartuig tot dat het den wal van Hatusuwa bereikt had. In
deze negory vond ik de kinderen vry wel bedreven in al hetgeen, waartoe het onderwys
zich voor als nog uitstrekte, ook de orde, waaraan zy gewoon schenen, getuigde van eene
tamelyke geschiktheid des Meesters. De gemeente echter maakte my zeer veel te doen om
de misvormigheden tegen te gaan, die binnen haar huisvestten en my noodzaakten ook
deze keer het H: Avondmaal hier niet te bedienen.
Den 15º dito. Tamelyk vroeg in den morgen bereikte ik de twee naast elkander gelegen
negoryen Kamarian en Siruawan. Al dadelyk moest ik myn’ invloed gebruiken om hevige
twistgedingen tusschen den Regent van Kamarian en den Meester van beide plaatsen te
doen eindigen. Nadat my dit gelukt was, examineerde ik de school. Slechts een klein getal
kinderen kan tamelyk lezen en schryven, terwyl de andere niet zeer bedreven waren in de
mindere kundigheden. Evenwel in aanmerking genomen dat de Patti van Kamarian de
assistenten zoo van school als kerk reeds een’ geruimen tyd den meester ontnomen had,
duldde het geen twyfel dat de Meester zyne krachten tamelyk wel had aangewend. Ik hield
my vervolgens bezig met dringende vermaningen te geven zoo aan den Regent als aan
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andere die van wege hunne verhouding tot de Alvoeren aan te merken waren als de
schuldige oorzaken van den ongunstigen toestand der school en kerk. Na den H: doop aan
de kinderen der christenen te hebben toegediend, begaf ik my weder op weg naar Tihulaly.
Tydens myn vertrek was het weder vry stil, doch naauwelyks een kwartier uurs daarna
begon de zee onstuimig te worden en zou vermoedelyk een einde aan myn leven gemaakt
hebben ware het niet dat ik my gelukkigerwyze van eene vry groote en hechte awrangbai
voorzien had. Uit oogenschynlyk gevaar gered kwam ik in de reeds genoemde negory
Tihulaly aan. Eenigermate van de moeyenissen bekomen zynde begon ik myne dierbare
werkzaamheden weder. School en gemeente vond ik in eenen vry goeden toestand.
Den 17º dito. Te Rumakay. De toestand der schoolkinderen bevond ik hier zeer gunstig.
Vele hunner lezen, schryven en katichezeren voorbeeldig en ook de jongeren gaven
duidelyk te verstaan, dat zy veel voordeel van het gegeven onderwys getrokken hebben.
De gemeente is voorzeker de bloeyendste van geheel Ceram. Een jongeling en vier
meisjes, die wel onderwezen waren, nam ik tot nieuwe lidmaten aan. De Godsdienstoefeningen werden byna door de gansche bevolking bygewoond en na dezelve bespeurde ik
in gemeenzame gesprekken met sommige hunner, verscheiden eenvoudige blyken van het
christendom des harten.
Den 19º dito. Heden bereikte ik Hulaliuw. Wegens beperktheid van tyd liet ik de schoolkinderen en de leden der gemeente uit de Negory Kariuw alhier komen en begon toen
myne werkzaamheden. By het examineren der schoolkinderen uit beide negoryen bleek
dat zy merendeels gelyk stonden in kennis, doch dat die van Kariuw minder gewoon waren
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aan netheid en orde. Ook de gemeente
van laatst genoemde plaats onderscheidde zich
minder gunstig van die van Hulaliuw.
Den 21º dito. Na eenige uren op goede gelegenheid van zee gewacht te hebben, begaf ik
my tegen den middag op reis naar Elpaputi. ’S avonds de hoogte van Ihamahuw bereikt
hebbende, kwam de Regent, Meester en eenige andere der voornaamste uit de negory my
op zee begroeten en verzochten my eenigen tyd by hen in te komen. Daar de wind thans
niet gunstig was voldeed ik met genoegen aan dit hun verzoek, vertoevende aldaar eenige
uren. Tegen den nacht begaf ik my weder zeewaarts ten einde van stroom en wind gebruik
te maken.
Den 22º dito. Op den middag bereikte ik Elpaputi bevindende my van wege geleden
ongemakken eenigzins onwel. Ik bekwam echter spoedig en ving myne taak wederom aan.
Hoewel sommige scholieren zeer onkundig bleken te zyn, gaf echter het meerderdeel van
hun wel te verstaan dat de hoog bejaarde onderwyzer zyne weinige krachten naarstig ten
nutte zyner betrekking gewyd had. De vermaningen in het voorige jaar aan de gemeente
gegeven,647 schenen door den zegen des Heeren eeniger mate doel getroffen te hebben,
althans de wanstaltigheden waren aanmerkelyk verminderd. Haar bediend en aangemoedigd hebbende om op den ingeslagen weg yverig ter verbetering voort te gaan, doopt ik
mede, na voorafgaand onderzoek en belydenis, een Alvoersch meisje hetwelk volgens
gissing den ouderdom van twintig jaar bereikt had. De kostbaarheid van het reizen trok
hier byzonder myne aandacht, daar my dit kleine togtje van een en een halven dag alleen
aan huur van het vaartuig en de daarop benoodigde manschappen op twintig gulden en
zestig cent te staan kwam.
Den 24º dito. Daar my ter kennis gekomen was dat er onlangs eene menigte Alvoeren van
het gebergte zich aan strand tusschen Elpaputi en Makariki ter woon hadden begeven, zoo
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nam ik voor hen te bezoeken. Tegen den avond bereikte ik het strand, alwaar zy drie
dorpen of negoryen uitmaken. Door brandende fakkels hadden zy die plaatsen verlicht,
alwaar ik landde en ontvingen my met zeer veel andere blyken van vriendschap. Toen ik
met de koning en andere Regenten my onder het dak begeven had, alwaar zy gewoonlyk
hunne zitting houden, schaarde zich eene menigte mannen, vrouwen en kinderen binnen
en om de palen, die hetzelve afperkten, en luisterden zeer aandagtig naar al hetgeen
gesproken werd. Wetende dat zy over het algemeen niet zeer ingenomen waren met hunne
nieuwe woonplaats en dat er van dezelve toch zeer veel voor hun waar welzyn afhangt,
sprak ik met de opperhoofden, die Maleits verstonden over de voordeelen, die hun en
hunne onderdanen aan strand kunnen toekomen, terwyl ik hen by elke voegzame gelegenheid in het gesprek wees naar de bron van alle ligchamelyke en geestelyke zegening.
Sommige hunner stemden my volmondig alles toe en gaven te verstaan, dat zy het
christendom niet geheel vyandig waren. Zelfs een hunner verklaarde dat hy reeds gepoogd
had zyn’ zoon onderwys te doen genieten, maar dat zyne vrouw hem wederhouden had;
overmits zy niet verdragen kon dat haar zoon naar eene andere plaats ging, alwaar hy
buiten haar opzigt was. Al hetgeen, in hetwelk ik eene algemeene strekking bedoelde, werd
door een tolk aan de omstanders in hunne eigene taal medegedeeld en door eenige tamelyk
wel beantwoord, terwyl andere minder toegenegenheid deden blyken. Myn bezoek scheen
echter vry algemeen bevallen te zyn, althans toen ik afscheid nam en zeide, dat ik overmorgen hen nogmaals zou komen bezoeken, bleek het dat zy hiermede zeer in hunne schik
waren. Ik zette vervolgens de reis voort en kwam ’s avonds ongeveer tien uur te Makariki
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aan. Door de naarstigheid en standvastigheid
van den Meester waren gemeente en school
voor eene ontaarding bewaard gebleven, waartoe zy anders zeer ligt hadden kunnen
geraken want byna de gansche bevolking had uit vrees voor roovers hare veiligheid in het
bosch gaan zoeken en aldaar een’ geruimen tyd vertoefd. De Alvoeren welke in het
voorige jaar der christelyke kerk plegtig zyn toegevoegd hadden hunne belydenis met een
lofwaardig gedrag tot heden gestand gedaan. Zy leven vreedzaam en maken yverig gebruik
van de openbare Godsdienstoefening; zoodat zy vele andere christenen alhier ten voorbeelde kunnen strekken. De gesprekken in het verloopen jaar zoo voor als na de toediening
van den H: doop met hen gehouden schenen een byzonderen indruk verwekt te hebben.
Een hunner die my byna overal vergezelde, deed zulks byzonder blyken, terwyl zyn
vriend, dien gelyktydig met hem den H: doop ontvangen had, maar nu gegist werd
omgebragt te zyn, luidens het getuigenis van den Meester zeer veel belangstelling in de
leer der waarheid aan den dag had gelegd. Hunne kinderen, die reeds onderwys genieten,
ontwikkelen zich vry gelukkig.
Den 26º dito. Vroeg in den morgen ging ik weder scheep ten doel hebbende de voormelde
nieuwe strandbewoners andermaal te bezoeken. Na een groot half uur varens bereikte ik
hunne negoryen. Al dadelyk begeleidden zy my naar de plaats, waar ik eergisteren avond
met hen gezeten had. Er waren hier nu eenige toebereidselen gemaakt my naar hunne
gewoonte wel te ontvangen. Te weten: eene van bamboes gemaakte tafel was geregeld
bezet met koperen bekkens, schaaltjes en doozen welke gevuld waren met Siry, Pinang
en al deszelfs toebehooren. Op deze schenen zy myne oogen als te willen vestigen.
Ofschoon ik in dit algemeen Inlandsch gebruik geene smaak vind, nam ik echter een
weinig Pinang ten einde geene verkeerde dunk te verwekken, want zy merken dit gebruik
aan als een teken van byzondere toegenegenheid en vriendschap. Na hen aldus hiervan
verzekerd te hebben, deed ik hen verstaan dat myne herhaalde komst ten doel had hen op
het waar geloof van den mensch bedacht te maken. Om dit oogmerk te bereiken ving ik
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weder een gemeenzaam gesprek over zigtbare voorwerpen aan en nam hieruit aanleiding
hen zoo kort en bondig als mogelyk, iets te zeggen van Gods bestaan en eigenschappen.
Ik wenschte te kunnen zeggen dat belangstelling hun kenmerkte, maar ik geloof dat het
merendeels nieuwsgierigheid was, die de menigte noopte my met open mond aan te staren;
immers zulks scheen my te blyken uit eenige antwoorden, die ik bekwam. Vervolgens my
tot de kinderen wendende, vereerde ik hun met eenige geschenkjes en trachtte gunstige
denkbeelden by hen te verwekken omtrent het leeren in de scholen. Dit scheen den anderen
byzonder aangenaam te zyn, want zoo lang ik my met hunne kleinen bezig hield deden
zy hunne blydschap vry luidruchtig verstaan. De plaats in oogenschouw genomen hebbende wenschte ik hen heil en welvaart en vertrok naar de naastby gelegen negory. Met even
dezelfde bewyzen van vriendschap werd ik ook hier ontvangen. Van lieverlede de
zamenspraak eene tot den meer opleidende rigting gegeven hebbende, verzocht my de
Regent hem te willen excuseren, dewyl hy van wege onpasselykheid door het overmatig
gebruik van Pinang enz. zich ter ruste mocht begeven. Met meedogen accepteerde ik zyne
verontschuldiging. Ik zette vervolgens het gesprek voort, bemerkende dat hier in de
gemoederen meer zucht bestaat om het christendom te naderen dan in de voorige negory.
Daar het intusschen middag geworden was, liet ik van de medegebragt spyzen eene tafel
toerigten en verzocht den regent, die middelerwyl bekomen was, en andere opperhoofden
het middagmaal met my te houden. Met bereidvaardigheid voldeden zy aan het verzoek
en gedroegen zich onder het voor en nagebed vry eerbiedig. Onmiddelyk na het eindigen
der tafel ging ik langs strand te voet naar de volgende negory. Eene menigte mannen,
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vrouwen en kinderen volgde en schaarde
zich weldra weder rondom de plaats, waar ik
vertoefde. Het gerucht der gesprekken en byzonder van het uitdeelen van geschenkjes was
hier reeds overgebragt en had de gemoederen in eene gespannen verwachting doen komen.
Ik was byna reeds al de kleinigheden kwyt, gaf echter den kinderen wat ik had met belofte
hen by eene andere gelegenheid beter te zullen bedenken en poogde vervolgens de ouders
op de onvergankelyke goederen van het eeuwig koningryk onzes Heeren bedacht te
maken. Het mag als belangryk beschouwd worden ten minsten eene school voor de drie
negoryen hier op te rigten. Ik hoop over eenigen tyd, wanneer zy wel gevestigd zyn,
daartoe van wegen het Genootschap648 instaat gesteld te worden, want het Gouvernement
zal vermoedelyk hier niet intreden en de bevolking is arm en bekomt in zulk eenen staat
waarin zy voor als nog is zeer ligt een’ weerzin wanneer men iets dergelyks van haar
vordert. ’S avonds weder te Makariki zynde hield ik eene rede ter nagedachtenis van het
gevierde Avondmaal.
Den 27º dito. Te Amahai. Verscheiden dagen te vooren reeds horende van de bygeloovigheden, waartoe men tydens het gerucht van roovers openlyk de toevlugt had genomen,
kan het niet wel anders of ik moest tot de grievende gedachten komen dat school en kerk
aanmerkelyk nadeel zouden geleden hebben. En thans hier zynde ondervond ik zulks maar
al te wel. Ik was dus genoodzaakt tot ernstige vermaningen over te gaan en de onbetamelykheid en nietigheid van de gepleegde bygeloovigheden voor te stellen. Men scheen
schaamte te gevoelen en zocht allerlei verschooningen te baat, wier ontneming of wederlegging echter niet veel inspanning vorderde. Niettegenstaande het herhaald aanzoek om
het H: Avondmaal hier te vieren, vond ik om verscheiden gewigtige redenen goed zulks
niet te doen; maar bepaalde my tot het houden eener leerrede over de noodzakelykheid
der ware bekeering tot God en doopte de kinderen onder welke er helaas! waren, die men
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verscheiden jaren in het bosch verholen gehouden had. Na gedaan te hebben hetgeen in
zulk een kort tydsbestek doenlyk was, beval ik myne pogingen aan de vruchtbaarmakende
genade van den H: Geest aan en vermaande de bevolking met een voornemen des harten
by den Heere te blyven.
Een overzigt nemende over de streek, die ik bereisd had, bleek het my, onder anderen,
dat Ceram ten minste drie zeer geschikte standpunten voor Zendelingen aanbiedt en dat
de eilanden Saparua, Haruku en Nussalaut elk wel een Zendeling behoeven.649 Mogt in
deze behoefte eerlang kunnen voorzien worden, zoo zou door de vereenigde pogingen
van yverige en getrouwe arbeiders de staat van school en gemeente spoedig veel verbeterd
worden en de meest beloovende toegang tot de Heidenen gebaand zyn, doch zonder zulk
eene krachtdadigheid zal de toestand des christendoms in deze streken merendeels in die
achterlykheid blyven waarin het sedert byna onheugelyke jaren was, en op lange na niet
bevorderlyk zyn aan de voortgang van Gods koningryk.
Den 28º dito. Tegen den middag bereikte ik, na eenen moeyelyken togt, de negoryen
Nolloth en Itawakuw. Beide deze naast elkander gelegen negoryen zyn in uiterlyke
schoonheid zeer toegenomen. Men heeft er zeer breede en fraaye wandelwegen en huizen,
die alle naar een welgemaakt model gebouwd zyn, terwyl na eenigen tyd een, zoo het
schynt te zullen worden, wel ingerigt en sierlyk kerkgebouw dezelve nog meer aanzien
byzetten zal. Ook de inwendige toestand vond ik in vergelyking van vele andere vry
gunstig. De Regent van Nolloth, die zich in kennis gelukkig boven het gemeen verheft,
schynt hiertoe veel by te dragen. De volgende morgen examineerde ik de schoolkinderen
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en des achtermiddaags nam ik van de
my voorgestelde personen tot het doen van belydenis
elf, tien meisjes en een jongeling, tot lidmaat aan.
Den 31º dito. Daar de Heer Gouverneur650 thans eene inspectiereis doende was werd de
komst van den ouderling van het eiland Saparua, die my van hier uit vergezellen zou,
wegens werkzaamheden in betrekking als Kommissaris der nageltuinen vertraagd en ik
dus genoopt tot heden avond te wachten met het houden eener rede ter voorbereiding van
het H: Avondmaal. Toen er na de Godsdienstoefening eenige uren verloopen waren, begaf
ik my ter tafel en raakte met de aanzittende gasten in een gesprek onder hetwelk de tyd
ongemerkt voorbyging. De tafel geeindigd zynde noodigde my de Regent tot eene
wandeling uit en niet denkende dat het reeds zeer laat was nam ik zulks aan. Door het licht
der maan begunstigd kuyerde ik de voornaamste straten van beide negoryen door en
genaderd zynde tot het huis van den Radja van Nolloth651 moest ik ook hier inkeren. Ik
deed zulks op dringend verzoek en dacht er slechts eenige oogenblikken te vertoeven,
doch daar er tegen myne verwachting aan thee geschonken werd en er weder nieuwe
aanleiding tot discours voorkwam, zat ik hier tot dat ik op eens vernam dat het reeds twee
uur was. Spoedig brak ik het gesprek af en begaf my naar het huis van den Meester, alwaar
ik logeerde. Toebereidselen makende my ter ruste te begeven, vermoedde ik niet dat er
een zoo hagchelyke tydsgewrigt nakende was. Eene ontzettende aardbeving deed het
eiland op deszelfs grondvesten beven en de ligte van gabbe gabbe gemaakte woning
649
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waarin ik myn verblyf hield zoodanig schudden, dat ik er my niet veilig in rekenen kon.652
Ik spoedde my naar eene plaats, waar ik meende minder in gevaar te zyn en wachtte hier
eenigen tyd totdat de schokken bedaarden, terwyl myne bekommering over Banda en
andere eilanden niet gering was. In vertrouwen echter op de bewaring van Hem, die de
krachten der Natuur in Zynen hand heeft, leidde ik my ter ruste. Den volgenden morgen
vernam ik dat er in deze negoryen slechts eenige huizen eene schuinsche rigting door
bekomen hadden, maar dat men vry algemeen duchtte voor andere eilanden. Ongestoord
ging ik echter de gemeente voor by de gedachtenis viering van den verzoenenden dood
onzes Heeren en besloot des avonds met dankzegging.
Den 2º November. Te Ihamahu, eene negory ongeveer een kwartier uurs van de laatst
genoemde gelegen, kwam ik heden aan. De Regent dezer plaats is een man, die veel
belangstelling in de Godsdienst toont en vandaar dat zyne onderhoorigen, gelyk zulks hier
meestal in gelyk staande gevallen plaats heeft, ook vry kerks en zedig zyn. De schoolkinderen tamelyk wel gevorderd, immers vele lezen, schryven en katichizeren vry goed en
ook de jongeren geven blyken wel bekend te zyn met hetgeen hen in de eerste jaren
geleerd wordt. Ik nam hier dertien personen, waarvan vyf jongelingen en acht meisjes,
tot lidmaten aan. Na de bediening der gemeente doopte ik drie kinderen van Heidensche
afkomst, zynde twee van het mannelyke en een van het vrouwelyke geslacht. Alle waren
zy te jong om eenig besef te hebben van de plegtigheid en de verpligting derzelve; doch
ik mag vertrouwen dat, indien de doopgetuigen de hun gegeven vermaning nakomen, zy
eene echt christelyke opvoeding bekomen zullen.
Den 4º dito. Tegen den avond begafwww.cgfdejong.nl
ik my naar de negory Tuhaha. Onmiddelyk na myne
aankomst bepaalde ik my tot het onderzoeken dergenen, die tot het doen van belydenis
geleerd hadden. Sommige hunner moest ik tot eene volgende gelegenheid uitstellen
overmits zy thans geene genoegzame kennis van de leer deelachtig waren, terwyl ik er
dertien, zes jongelingen en zeven meisjes, aannam. Den volgenden morgen examineerde
ik de school, die minder gunstig was dan die der beide voorige negoryen. Toen ik ten
slotte eene rede ter nabetrachting van het gevierde Avondmaal hield, werd ik niet weinig
ontsteld door eene hevige aardbeving, die te midden der predikatie voorviel en my denken
deed dat ik met den ouden predikstoel naar beneden storten zou.653 De Heer echter
bewaarde my en stelde my instaat, na eene korte pauze, myne taak te voleinden.
Den 7º dito. Heden bereikte ik Sirrisory. In deze welgeordende negory, die met eene zeer
schoone kerk prykt, heeft myn reisgenoot de ouderling van het eiland Saparua het gezag
in handen. Van wege zyne tweeledige betrekking schynt er wel iets ten nutte van het
christendom te worden bygedragen onder de bevolking, die anderzins voor de verleiding
harer Mahomedaansche naburen meer zou bloot staan. Myne werkzaamheden bepaalden
zich ook hier hoofdzakelyk tot school en gemeente. Toen ik de eerste onderzocht en de
laatste bediende en haar getal door vyf nieuwe leden vergroot had, ontving ik eenen brief
van Amboina. Nevens eene beschryving van de ongelukken, die er door de aardbeving
van den eersten November veroorzaakt waren, bevatte deze in zich eene dringende
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uitnoodiging my zonder oponthoud naar Amboina te begeven. Ik nam het een en ander
in overweging en wenschte zoo om de gemeente als om myne echtgenoote, die dagelyks
stond te bevallen en onder de steeds aanhoudende schuddingen veel leed,654 aan het
verzoek te voldoen, doch andere redenen betreffende de nog onbezochte gemeenten
noopten my tot het besluit de reis zoo spoedig mogelyk te vervolgen.
Den 4º December. Nadat ik van de te bezoeken overgeblevene gemeenten veertien, zoo
op Saparua, Nussalaut als Haroekoe gelegen, bediend had, kwam ik heden avond te
Haroekoe aan. Ten einde geen tyd te verliezen onderzocht ik denzelfden avond dengenen,
die tot het doen van belydenis onderwezen waren en nam er negen en twintig, waarvan
tien jongelingen en negentien meisjes, tot lidmaten aan. Den morgen daaropvolgende
examineerde ik de schoolkinderen en ’s avonds hield ik eene rede ter voorbereiding van
het H: Avondmaal, hetwelk den morgen daarna door eene zeer talryke schaar van leden
gevierd werd. Na het houden der dankzegging diende ik de H: doop toe aan eenen vry
gegeven slaaf, die den ouderdom van dertig jaar bereikt had en eene vry voldoende
belydenis had afgelegd, desgelyk weidde ik eenige dagen vroeger te Booy een jongeling
van acht jaar en te Oma eene vrouw van vyfendertig jaar plegtig der gemeente toe.
Den 7º dito. Vroeg in den morgen begaf ik my op reis en bereikte tegen den avond
Amboina. Diep was ik getroffen over de bouwvallen en puinhopen, die ik zag en byzonder
toen ik uit den mond van hen, die de aardbevingen hier in hare kracht hadden bygewoond,
vernam dat meer dan een zestigtal menschen er het leven by verloren hadden en vele
verminkt waren geworden. Groot was echter ook het aantal der genen die byzondere reden
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hadden de bewarende hand des Heeren
te eerbiedigen. En onder deze mogt ik my ook
tellen, want, ofschoon ik aanmerkelyke schade leed, echter waren zy die my het dierbaarst
zyn te midden der gevaren kennelyk verschoond gebleven. Myne vrouw dus onder aanhoudende aardbevingen den twee en twintigste van November gelukkig verlost van eene wel
geschapen dochter, had verscheiden dagen in eenen zeer bedenkelyken toestand doorgebragt, doch was nu, hoewel nog zeer zwak zynde, het oogenschynlyk doodsgevaar te
boven, terwyl myne beide kinderen een’ tamelyken welstand genooten. Gemeenschappelyk
dankten wy den Heere voor zyne gunst aan ons en zoo vele andere bewezen, tevens
biddende dat alles wat ons van zynentwege toekwam en zou toekomen geheiligd mogt
worden aan onze harten.
Den 8º dito. Myne zaken nagaande, die ik tot de reis had medegenomen als ook die ik my
had laten toezenden, ontwaarde ik, onder andere, dat ik ongeveer achthonderd traktaatjes,
ruim zeven honderd spelboekjes en byna twee honderd oude en nieuwe Testamenten gratis
den armen had uitgereikt.
Den 15º dito. Heden avond nam ik van de Hollandsche katichizanten zes meisjes tot
lidmaat aan. Den volgenden dan onderzocht ik de Maleitsche en nam er vier en dertig,
zeven jongelingen en zeven en twintig meisjes, van aan, terwyl ik sommige uit hoofde van
onvoldoende kennis tot eene volgende gelegenheid uitstelde.
Den 20º dito. Heden morgen hield ik voorbereiding voor de Hollandsche gemeente en ’s
middaags bediende ik de Maleitsche. Gelyk de voorgaande dag des Heeren, zoo ook was
thans de opkomst der beide gemeenten aanzienlyk.
Den 22º dito deed ik huisbezoek by de leden der Maleitsche gemeente. Overmits my de
tyd ontbrak om in elk afzonderlyk huis te gaan, waren zy volgens de van ouds gebruikelyke wyze in vier schoolgebouwen te zamen gekomen. Daar zulks aldus geschieden moest,
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Keyser's tweede dochter Maria werd geboren op 22 nov. 1835. Zie Etmans, De doopregisters van de
protestantse gemeente te Ambon, I, 164. Vgl. voetnoot 543.
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vond ik goed elk der vier bezoeken met een gebed te beginnen ten einde de beschroomdheid in het te kennen geven van de denkwys, gevoelen of behoefte van de vergaderden
zoo veel mogelyk te verhoeden, want het was wel na te gaan dat deze my anderzins zou
gehinderd hebben minder doeltreffend in myne toespraak en raadgeving te werk te gaan,
dan ik in ootmoed vertrouwen mag nu gedaan te hebben.
Den 25º dito. Naar het aloude gebruik dezer plaats ging ik heden morgen de Hollandsche
gemeente voor by de viering van het hoogwaardig Avondmaal. Om aan beide gewigtige
punten, die my thans ter behandeling voorstonden, te voldoen, ging ik in myne rede van
het denkbeeld uit dat onze Heer en Heiland geboren was om te sterven ter verwerving van
zaligheid voor zondaren. Des namiddaags hield ik voorbereiding voor de Maleitsche
gemeente. De volgende morgen zynde de tweede kersdag vierde zy het H: Avondmaal.
Den Godsdienst begon om acht uur en duurde, hoezeer ik my de kortheid ook bevlytigde,
tot ’s middaags twee uur, dewyl de Communicanten zeer talryk waren.
Den 27º dito. Zynde de dag des Heeren hield ik ’s morgens eene rede ter nabetrachting
van het gevierde Avondmaal in het Hollands en ’s achternamiddaags desgelyk in het
Maleits. Ofschoon ik zelfs sommige nachten had moeten besteden tot het vervaardigen
myner predikatien, echter vond ik my by het uitspreken zeer gesterkt, doch na het eindigen
der dienst moest ik huiveren voor de gevoeligheid myner borst, te meer daar ik eenige
weken vroeger op reis zynde eene aanmerkelyke hoeveelheid bloed gespuwd had. De Heer
echter bewaarde my.
Den 19º dito. Op aanzoek van den Heer Gouverneur verleende ik heden morgen assistentie
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by het examineren van vier Maleitsche
scholen hier uit den omtrek. Na het onderzoek dat
tamelyk voldeed en door eene aanzienlyke menigte Inlanders werd bygewoond, overmits
het in het kerkgebouw plaats had, besloot ik met eene naar de gelegenheid ingerigte
toespraak.

87. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 8 april 1836;
ARvdZ 34/5.
–––
Ik heb mij thans met der woon begeven buiten de stad, in eene niet veraf gelegene negerij
Noussanive geheeten; daar leef ik met mijne lieve vrouw en kweekelingen. Wel stil en
afgezonderd van de zoogenaamde beschaafde wereld maar gelukkig en tevreden. Mijne
leerlingen achten en eeren mij als hunnen vriend en raadgever; de menigvuldige moeite,
welke ik aan hen besteed, beloonen zij met vlijt en goed gedrag.
Des morgens om zes uur staan wij op, mijne vrouw de waardige kweekeling van de
achtenswaardige Wed. Kam,655 onderwijst mij, terwijl wij ons sagobrood eten, in de
maleische taal en ik haar wederkeerig in ’t nederduitsch. Mijne kweekelingen zijn dan
reeds één uur vroeger opgestaan om hun gezang te zingen en morgengebed te doen. Met
de klok van acht begint ons onderwijs tot half twaalf, dan wordt er gegeten, om vervolgens
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weer van twee tot vijf uur in de school werkzaam te zijn. Om mij wat beweging te
verschaffen, arbeid ik in mijnen tuin of beklim ook wel eens de naastbij gelegene bergen.
Zeer zelden ga ik des avonds uit, want daar mijn schoonvader mij een forte piano heeft
present gemaakt, zoo heb ik in een ledig uur eene aangename oefening.
Wat hier de Hollandsche bevolking betreft, daaronder vindt men eenige achtenswaardige
menschen, doch hun getal is te gering om der gemeenschappelijke verkering den behoorlijken toon te kunnen geven; men kent hier waarlijk bijna geen ander vermaak dan spel en
dans en dat gaat helaas zeer druk. Een Zendeling kan en wil natuurlijk hierin niet mededoen, doch daardoor is hij ook de kwade man, een stijve heer enz. enz.
Intusschen blijft het toch altijd hoogst moeijelijk voor den Zendelingen om het regte
standpunt te bewaren, daar men hem in zijn werk zeer mede of tegen kan werken (dat is
naar den mensch gesproken).
In de maand April had ik reeds het genoegen twee mijner kweekelingen voor rekening
van het Gouvernement geplaatst te zien.656 Ja, Eerw. Heeren! zoo de goede God mijn leven
spaart, dan hoop ik onder Zijnen Zegen, na verloop van eenige jaren eene zeer gunstige
verandering in de inlandsche scholen daargesteld te zien. Doch UEerw: moeten mij hierin
zoo veel mogelijk met raad en daad ondersteunen, en niet schroomen eenige onkosten te
doen. Hier ter plaatse kan ik zulks niet verwachten, daar men hier meestal uit egoïstische
beginselen handelt. Honderde van jaren zijn hier reeds leeraren (en onder deze sommige
brave en ijverige mannen) werkzaam geweest, behalve zoo veel zendelingen, doch de
inlandsche bevolking is gebleven wat zij was, dat is domme, bijgeloovige en verzinnelijkte
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menschen (er zijn maar weinige uitzonderingen).
Algemeen stemt men toe, dat zoo men immer eene zedelijke verbetering onder den
inlander wil zien, dat het meest hoopgevende middel daartoe is, ons Institut van het
Zendelinggenootschap.
Aanstaanden Dinsdag vertrekken twee onderwijzers, die reeds vroeger gediend hadden,
doch op aanvraag van den Heer Gouverneur eenigen tijd van mijn onderwijs hebben
geprofiteerd, naar Menado; de eene heeft vele vorderingen gemaakt, de andere reeds een
bejaard man zijnde, is minder vooruitgekomen. Ik had gaarne gewenscht de beide opengevallene plaatsen in mijne school met nieuwe kweekelingen aangevuld te zien, doch het
2de Artikel mijner Instructie657 heeft mij aan dusdanige banden gelegd en mij zoo veel
onaangenaamheden veroorzaakt, dat ieder weldenkende het moet afkeuren. Ja Eerwaarde
Heeren! van die door UEerw: voorgeschrevene ondergeschiktheid aan het Hoofd der
Ambonsche Zending heeft men een zeer onedel gebruik gemaakt; UWEw: zulks uit te
leggen, doe ik ongaarne en zoude UEerw: ook niet aangenaam zijn. Alleen moet ik
UEerw: zeggen, dat men de karigheid en kleingeestige handelwijs van het moeder
656
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Zie ook B.N.J. Roskott a. B. Ledeboer, 11/2/1836, ARvdZ 34/5. De namen der beide kwekelingen
zijn onbekend.
Roskott was uitgezonden als Gericke’s “medehelper” en op diens verzoek. Zijn taak was Gericke bij
te staan “in het onderwijzen der jeugd en tot het aankweeken van Hulp-onderwijzers uit de inboorlingen”,
zie art. 1 van de “Instructie van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, voor den Medehelper Bernhard
Nicolaas Johann Roskott, naar welke dezelve zijn werk op Ambon, onder afbidding van den Goddelijken
zegen, hoopt te verrichten”, juli 1834, ARvdZ 34/1/E, afgedrukt in EA 1834, 354-360. Art. 2 van deze
instructie stelde hem onder Gericke’s opzicht (c.q. van diens opvolger). Het meerdere malen herhaalde
verzoek van Roskott tot wijziging of intrekking van dit laatste artikel werd door het NZG-bestuur afgewezen
met het argument dat de betrekking waarin Roskott was uitgezonden, namelijk die van onderwijzer,
beschouwd werd als onderworpen aan het beleid van het NZG en aan dat der zendelingen. EA 1836,
125.
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Genootschap als voorwendsel gebruikte om mijne onbaatzuchtige en goede bedoelingen
tegen te werken. Mogt ik de goedkeuring en het vertrouwen van UEerw: Heeren niet
onwaardig zijn, geeft er mij dan een blijk van door het gezegde artikel in mijne Instructie
zoo spoedig mogelijk te wijzigen; en mag ik het zeggen, maakt dan nimmer weder den
eenen Zendeling ondergeschikt aan den anderen; hierover zijn op Amboina al heel nare
twisten onder de Zendelingen ontstaan (zulks is mij door ooggetuigen verzekerd.) Nimmer
hoop ik van billijke vrijheid een slecht gebruik te maken, neen, zoo ik eigene grootheid
of aanzien bedoelde dan had ik van het aanbod om buiten het Genootschap in eene
aanzienlijk betrekking tegen ƒ 350,- ’s maands geplaatst te worden, gebruik moeten
maken.658 Nu zou het mij geenszins aangenaam zijn zoo UEerw: br. Keijser hier over
wildet aanschrijven; want dat zet toch maar kwaad bloed en verwijdert de liefde, te meer
daar ik thans weer met br. Keijser in goede harmonie leef; alleen is het mij een vernederend en ontmoedigend gevoel in elken hier blijvenden of nieuw aankomenden Zendeling
eenen nieuwen meester te moeten eerbiedigen; er wordt weliswaar in mijne Instructie van
liefde en eendragt gesproken, doch die zet men achter de bank, zoo men met goed geweten
niet naar de pijpen van anderen wil dansen. Ik zou waarlijk haast gelooven, dat men hier
de zaken van ons loffelijk Genootschap uit staatkundige beginselen wenschte te behandelen. Doch hiervan genoeg, tenzij UEerw: nadere opgaven verlangdet.
Mijne schoolboekjes waarvan ik UEw: een exemplaar heb toegezonden, zijn reeds over
gansch Amboina en omliggende eilanden in de scholen verspreid;659 mijne beschrijving
van het H: land tot regt begrip des Bijbels voor den inlander is bijna afgewerkt;660 ik heb
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dezelve voorloopig door mijne kweekelingen
doen afschrijven, zoodat ik terstond van
dezelve partij kan trekken. Mijn vrouw heeft de vertaling van het werkje getiteld Geschenk
voor Kinderen ook ten einde gebragt,661 van een en ander hoop ik UEerw: eerlang copij
toe te zenden.662 Men heeft mij aangezocht om eene maleische Spraakkunst en eenigszins
volledige woordenboeken uit te geven; doch vooralsnog gevoel ik mij daartoe nog veel
te zwak in de gronden der maleische taal en heb ook te weinig tijds ter mijner beschikking,
om iets groots te ondernemen; doch mogt het mij gelukken grondig onderwijs in ’t
arabisch te kunnen krijgen, dan kan ik welligt, zoo de Heer mijn leven spaart, iets ter
beschaving der maleische taal bijdragen; tot nu toe heb ik nog niemand kunnen vinden,
om mij vele moeijelijkheden betreffende het grammatische der maleische taal te kunnen
oplossen; ik hoop dat de kennis der arabische mij daartoe den weg zal banen. – – –
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Roskott ontving een traktement van ƒ 80,- per maand, doch hij achtte dit bedrag te laag. Hij heeft
herhaaldelijk om verhoging verzocht, daarbij wijzend op Gericke en Keyser, die beiden zowel van het
gouvernement als van het Genootschap een inkomen hadden ontvangen, plus vergoeding van reiskosten.
Gouverneur Ellinghuysen (1829-1836) had Roskott bij diens aankomst op Ambon (17 maart 1835)
de betrekking van onderwijzer aan de (Nederlandse) gouvernementsschool te Ambon aangeboden,
waarvan de bezoldiging ƒ 300,- per maand bedroeg, plus onkostenvergoeding. Roskott had dit aanbod
afgeslagen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/6/1835, ARvdZ 34/5.
Het vierdelige Kitab Malajuw akan mengadjar hedja. Tertara pula dibendar Harlem, 1827. Door Roskott
verzorgde herdrukken verschenen in Ambon, Tomohon (N.-Celebes) en bij M. Wijt en Zonen te Rotterdam.
Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 9/1/1837, ARvdZ 34/5.
Ilmu zamin jang mengadjar kaadaan tanah Kanan. Terator guna sakalijen midras² malajuw awleh
B.N.J. Roskott. Pengadjar midras besar di Ambon. Tertara atas titah dan balandja deri pada perhimponan
Utusan Wolandawij di Rotterdam, tahon 1849.
Waarschijnlijk is bedoeld T. Spall, Geschenk voor kinderen, bestaande in kleine verhalen. ’s-Gravenhage:
A. Kloots, De Erven Susan, 1833.
Vgl. B.N.J. Roskott a. B. Ledeboer, 11/2/1836, ARvdZ 34/5.
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88. Extract uit het dagboek van zendeling P. Keyser, januari - juni 1836, Ambon, 1
februari 1837; ARvdZ 59/3.
In het nu reeds verschenen jaar achttienhonderd zes en dertig, steeds bezig zynde om de
belangen zoo van deze als van de onderhoorige Maleitsche gemeenten te behartigen, kon
ik wegens derzelver veelvuldigheid weinig aan myn dagboek doen.
Ik moest my dikwerf vergenoegen het een en ander slechts met een enkel woord aan te
stippen. Dit deed ik in hope dat er aleer ik een extract voor UeerW. vervaardig gelegenheid zou zyn ter behoorlyke omschryving van hetzelve. Doch door het vroegtydig afsterven van den Predikant van de Beek, dat op den 10: January dezes jaars voorviel, zyn myne
werkzaamheden instede van vermindert vermeerdert en alzoo is de hoop waarmede ik my
vleide verydeld. Zoo UeerW. zich in de omstandigheid kondet verplaatsen, waarin ik my
thans weder bevind, en alle de verpligtingen, die op my rusten, nagingt, gewis Gy zoudt
my volgaarne ontheffen van een dagverhaal. Maar ik kan wel nagaan dat zulks hoogst
moeyelyk, zoo niet ondoenlyk is, en van daar dat ik den tyd uitbreek en met genoegen uit
het weinige het volgende hier overschryf.
Den 1n January (1836) predikte ik ’s morgens in de Hollandsche taal over de woorden in
Exodus h. 33 v 14 geschreven: “Hy dan zeide: zou myn aangezigt moeten medegaan, om
u gerust te stellen?” ’S namiddaags Maleitschen dienst doende handelde ik over I:
Johannes 2 v 17. “En de wereld gaat voorby en hare begeerlykheid, maar die den wil van
God doet, blyft in eeuwigheid.” Beide keren mogt ik onder de verkondiging van het woord
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des levens tot myne hartelyke vreugd
byzonder veel aandacht onder het vry aanzienlyk
getal toehoorders bespeuren.
Den 2e dito. Een Mahomedaan ten myne huize gekomen om eene aalmoes te vragen,
bekwam meer dan hy zocht. Te weten, nadat ik het myne had toegebragt om in zyne
ligchamelyke behoeften te voorzien, trachtte ik hem opmerkzaam te maken op de belangen
zyner onsterfelyke ziel. Christus als de eenige en algenoegzame Zaligmaker der wereld
stelde ik hem voor, hetwelk eene merkbaren invloed op hem had, althans zulks bleek uit
zyne buitengemeen eerbiedige houding en eenigzins toestemmende woorden.
Den 6e dito. Tegen het vallen van den avond vervoegde zich een soldaat benevens de
vrouw, waarmede hy leeft, en zyn zoontje ten mynen huize met verzoek om gedoopt te
worden. Ik vroeg hem om welke reden hy christen wenschte te worden, en bekwam in
antwoord: “Ik verlang te trouwen mynheer.” Zyn voornemen om zich in den echt te
begeven prees ik, en gaf myn genoegen te verstaan, dat hy zonder eenige omwegen, die
anders niet zelden gemaakt worden eer men zyn oogmerk te kennen geeft, my ronduit
verklaarde wat de voornaamste beweegreden in deze by hem uitmaakte, maar zeide dat
dezelve niet genoegzaam is om den heiligen Doop waardig en tot wezentlyk heil voor zich
zelven te ontvangen. Voorts sprak ik tot hem over de beteekenis van den christelyken
Doop, en toonde hem aan wat er in elke bejaarde vereischt wordt om aan denzelven te
beantwoorden.
Opschoon hy in den beginne wat mismoedig scheen, kwam hy echter na de ontvouwing
van dit een en ander tot volmondige toestemming. Ik beval hem hetgeen hy nu, aangaande
den Doop en de hoedanigheden, welke zy die denzelven ontvangen, behooren te bezitten,
gehoord had wel in overweging te nemen en zich zelven daarby neer te leggen. Hy
beloofde zulks te zullen doen en na de toezegging te hebben bekomen dat hy en de zynen
den volgenden achtermiddag van het onderwys in de Godsdienst by my kon gebruik
maken, vertrok hy. Hun geboortegrond is Celebes.
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Den 7e dito. ’S morgens vroeg kreeg ik aanzoek van eenen Mahomedaan om hem der
christelyke gemeente in te lyven. Hy bezat eenige oppervlakkige kennis van sommige
leerstukken der christelyke Godsdienst, doch geene levendige overtuiging van derzelver
goddelyke waarheid. Zyn ouderdom en zyne behoefte deden my denken dat een vleyend
vooruitzigt om by het klimmen zyner jaren eene ondersteuning te erlangen, dien hy onder
zyne volksgenooten te vergeefs zou zoeken, de voornaamste dryfveer was. Naar gelang
van dit myn vermoeden diende ik hem zulken raad toe als onder den Goddelyken zegen
hem tot hooger en edeler bedoeling leiden kon, en gaf hem gelegenheid om des middaags
een begin te maken verder opleidend onderwys te genieten.
Den 12e dito kwam de boven gemelde militair weder by my verzoekende om in den loop
van deze week den H: doop te ontvangen, tot reden bybrengende dat hy vernomen had
spoedig naar Java te moeten vertrekken. Slechts twee keer had hy het onderwys bygewoond. Met de meeste bescheidenheid wees ik zulks dus af, zeggende, onder andere, dat
de Doop zulk eene heilige en gewigtige zaak is, dat ik de involging van zyn verzoek voor
God noch menschen zou kunnen verantwoorden, en dat ook de aard der liefde het niet
gedoogt hem der gemeente in te wyden zonder eene genoegzame kennis van de leer des
geloofs en der pligten.
Hy hernam, “Mynheer wanneer ik christen zal geworden zyn, zal ik my steeds trachten
te oefenen, dit beloof ik u.” Ik billykte deze zyne belofte, maar deed tevens verstaan dat
dezelve my niet ter genoegzame waarborge kon strekken, overmits vele reeds vroeger
gedoopten zeker ook dergelyke goede voornemens aan hunne Leeraars hadden te kennen
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gegeven, en echter dezelve in geenen
deele nagekomen zyn, en nu tot schande van het
christendom leven.
Aldus, zeide ik, verzwaren zy hun eigen oordeel, en by gevolg is het de dure pligt van alle
Leeraars om degenen, die de christelyke Godsdienst willen aannemen, wel voor te
bereiden: opdat zy niet van wege onkunde ten verderven dwalen. Hy stemde dit toe,
bekwam de toezegging dat zoo hy goede vordering maakte de tyd niet zeer gerekt zou
worden, en ging welgemoed heen.
Den 15e dito. Te Galala zynde deed ik onderzoek of er reeds voortgang met het tot stand
brengen van het schoolgebouw gemaakt was, doch bevond dat eene ziekte van het
opperhoofd aldaar zulks aanmerkelyk had doen vertragen. Na gedaan te hebben hetgeen
er voor het tegenwoordige ter aanmoediging voegde, begaf ik my huiswaarts. Onder weegs
sprak my een onderofficier aan en verzocht om ten gelegen tyde eens met my over den
Godsdienst te spreken, daar hem veel van dezelve duister en moeyelyk toescheen. Ik
verklaarde hem myne genegenheid daartoe zeggende, gelyk aan een elk die lust heeft om
over de volzalige dienst van God te spreken, dat myn huis voor hem openstaat.
Den 20e dito arriveerde Br Mattern alhier in welstand.663 Tegen den middag kwam er weder
een Mahomedaan tot my met verzoek om gedoopt te worden. Daar het by het onderzoek
bleek dat hy alleen christen wenschte te worden overmits hy met eene christen vrouw te
doen had, en reeds eenige kinderen by haar verwekt had, zoo bragt ik hem het ongenoegzame zyner beweegreden onder het oog, wees hem den eenigen weg der zaligheid aan en
gaf hem kennis omtrent den tyd waarop hy, nevens de andere, voorbereidend onderwys
kon bekomen.
Den 21e dito. Ofschoon niet weinig vermoeid zynde wegens veelvuldige bezigheden,
waarmede ik my den dag over had bezig gehouden, smaakte ik des avonds veel genoegen
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A. Mattern, ca. 1807-1842; 1835-1838 zendeling-leraar te Manado (Min.); 1838-1842 te Tomohon
(Min.).
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onder het spreken met de Heidenenen Mahomedanen over het lyden en sterven van onzen
Heer Jezus Christus, alsmede over Zyne begravenis, opstanding, hemelvaart, zitten aan
Gods regterhand, en wederkomst ten oordeel. Ik houd namelyk deze orde, eerst tracht ik
eenige algemeene kundigheden betreffende de voornaamste leerstukken van het Evangelie
by myne onderwyzelingen ten grondslag te leggen, om daarna met des te beter gevolg met
hen in derzelver byzonderheden te kunnen treden, en mogt nu zien dat myne bereids
gedane pogingen by sommige tamelyk voorspoedig doel begonnen te treffen.
Den 22e dito kwam de voormelde onderofficier, met wien ik een en andermaal over God
en Zyne volzalige dienst gesproken had, my vriendelyk bedanken voor het goede en
nuttige, gelyk hy zich uitdrukte, dat hy van mynentwege genooten had. Hy stond op het
punt van naar Banda te vertrekken, en verzocht my om eenige Hollandsche of Duitsche
traktaatjes, doch geene hebbende, gaf ik hem een Nieuw Testament.
In levendig gevoel van hartelyke vreugd over de door hem genooten bewaring te midden
der schreeuwende godloosheid der menigte, waarmede hy steeds te doen had en heeft,
betuigde ik hem dat het my veel genoegen deed zyne belangstelling in de leer van het
heilryk Evangelie vernomen te hebben en beval hem Gode en den woorden Zyner genade
aan.
Den 30e dito. Heden kwam de voor Amboina bestemde Predikant, de WelEerwaarde Heer
T. van de Beek, hier aan.
Den 1e February. Na het voorlezen van het maandberigt664 diende ik den heiligen doop
toe aan vier zeer jonge slaven kinderen. Hunne Heeren en vrouwen alle welgezinde
christenen zynde, mogt ik de meestwww.cgfdejong.nl
mogelyke zekerheid hebben dat myne vermaningen
om de kinderen Godsdienstig op te voeden zouden ter harte genomen worden.
Den 2e dito ontving ik een extract uit de handelingen en besluiten van den Gouverneur
der Molukkus. Van wegen de Hooge Regering te Java werd ik by hetzelve, daar de
Predikant T. van de Beek gearriveerd was, eerbaar en vriendelyk bedankt voor alle
bewezen diensten zoo aan de Hollandsche als Maleitsche gemeenten, en van de verdere
waarneming derzelve ontheven met intrekking van de geldelyke toelage ƒ 250 per maand.
In gevolge hiervan werd ik van voornemen myne werkzaamheden al dadelyk eene heel
andere rigting te geven, en zou zulks zeker gedaan hebben zoo er de gemeente des Heeren
niet door benadeeld ware geworden. De Predikant van de Beek was de Maleitsche taal
in geenen deele magtig, en kan dus met den besten wil niet dan na eenig tyd verloop aan
het voornaamste en omslagtigste gedeelte zyner heilige bediening beantwoorden. Zoo deze
als andere redenen bragten den kerkeraad tot besluit my te verzoeken te willen voortgaan
met het waarnemen van de Maleitsche gemeente. Alleen om der gemeente wille vond dit
by my ingang.
Den 2e April. Heden diende ik den heiligen doop toe aan drie Heidenen zynde de reeds
voormelde man, vrouw en zoon. Eenige dagen te voren hadden zy reeds belydenis des
geloofs afgelegd, waarby alle drie, voorzover het de kennis betrof, tamelyk voldeden,
byzonder echter voldeden man en vrouw daar zy veel gevoeligheid omtrent het heilige
en gewigtige der zaak aan den dag leiden. Nog duidelyker spraken de tolken van hun
gevoel in dit heilig uur, waarin zy op de plegtigste wyze in de gemeente werden ingewyd,
evenwel de zekere kenteekenen van wedergeboorte bleven er nog te wenschen over.

664

Maandberigten voorgelezen op de maandelijksche bedestonden van het Nederlandsch ZendelingGenootschap, betrekkelijk de Uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de Heidenen.
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Den 6e dito arriveerde Br Ruden en echtgenoote alhier in welstand. Zy vonden by my ten
huize eene kamer in gereedheid om te logeren tot tyd en wyle er eene andere woning voor
hen te betrekken zou zyn.
Den 11e dito doopte ik drie bejaarde personen van Mahomedaansche afkomst zynde twee
mannen van welke de een veertig en de andere twee en veertig jaar telde en eene vrouw
welke den ouderdom van dertig jaar bereikt had. Zy hadden het onderwys getrouw
bygewoond en er voordeel voor hun verstand uitgetrokken, doch waar geestelyk leven
deden zy niet blyken. God is het, die dit verwekken kan, en zoo ik bidde, daartoe myne
gedane pogingen in den vervolge aan hen zal gelieven te zegenen.
Den 8e Mei. Ik predikte heden over Galaten 6 v: 7 en 8. Dwaalt niet: God laat zich niet
bespotten, want zoo wat de mensch zaait, zal hy ook maayen. Want die in zyn eigen
vleesch zaait, zal uit het vleesch verderfenis maayen; maar die in den geest zaait, zal uit
den geest het eeuwig leven maayen. Het scheen den Heer te behagen myne rede, door
Zyne genade in betooning van geest en kracht uitgesproken,665 kennelyk tot nut van velen
te doen gedyen.
Den 11e dito. Daar my ter kennis gekomen was dat er wegens onachtzaamheid van den
onderwyzer verleden Zondag avond de gewone bedestonde te Soema, eene kampong in
myne buurt gelegen, niet had kunnen plaats hebben, liet ik hem heden by my komen en
gaf hem de noodige vermaningen om in den vervolge beter zorg te dragen. Hierna werd
ik, gelyk niet zelden gebeurt, verzocht eenen zieken man te bezoeken, wiens einde reeds
met snelle schreden scheen te naderen. Het overige van den dag besteedde ik aan het
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opstellen van eene Maleitsche predikatie.
Als het my doenlyk is begin ik hiermede gaarne
vroeg, want in het laatst van de week is het gewoonlyk als of alles zamenloopt om er den
tyd toe te benemen, niettegenstaande gemaakte bepaling, die zulks zou voorkomen.
Den 22e dito. Heden predikte ik over Jesaia 44 v. 3, 4 en 5, en weder met zigtbaren zegen,
althans naauwelyks was ik te huis gekomen, of zulks werd my te verstaan gegeven. Hoewel
men zich anders niet ligt de vryheid veroorlooft om de predikatie ter lezing te vragen,
echter deed men zulks nu, mede te kennen gevende dat men dezelve wenschte over te
schryven. Ik ben echter op dat gewoonlyk overschryven niet zeer gesteld.
Den 29e dito. Heden bevond ik my naar het ligchaam zeer onpasselyk, welligt daar ik, van
wegen het ontvangen van veelvuldige bezoeken en andere bezigheden, een groot gedeelte
van den voorgaanden nacht had moeten besteden ter verdere volmaking myner leerrede.
Door de genade Gods heb ik, wel is waar, meermalen mogen ondervinden dat wanneer
ik extemporeerde er meerdere blyken van opgewektheid aanwezig waren, dan wanneer
ik my aan het te voren opgestelde hield. Doch wanneer de tyd zulks even gedoogt, schryf
ik het liefst myne predikatie, ten einde voor myzelve de zoo heilzame zekerheid te hebben
dat ik niets dan wel doordachte en op Gods onfeilbaar woord gegronde woorden gesproken heb.
Ik sprak heden over de hoop eens waren christens op eene zalige onsterfelykheid, en
bespeurde dat het met veel aandacht werd aangehoord.
Den 30e dito. Tegen den avond vervoegde zich een oude Diaken der Maleitsche gemeente,
Foekaja genaamd, ten myne huize, zeggende, met blyken van hooge aandoenlykheid, dat
hy en meer andere zyner kennissen gisteren onder myn gehoor zeer getroffen waren. Na
omtrent de leerrede eenige loftuitingen gedaan te hebben, welke voorzeker overdreven
en overbodig waren, zeide hy: “Wat zyn toch de schatten der aarde en alles wat de wereld
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oplevert in vergelyking van de zaligheid, die eenmaal, zal geopenbaard worden. O! Nu
schynt my een licht toe, hetwelk ik nimmer te voren zag! Ik wil de wereld verzaken, en
slechts streven naar die onvergankelyke goederen, heb de goedheid mynheer my uwe
predikatie te leenen, opdat ik dezelve overschryve, want ik ben nog zoo onkundig.”
Den 31e. Heden morgen de Arme school bezoekende, bragt ik er eenen geruimen tyd in
door, en bevond my zoo regt gelukkig onder het spreken met deze arme kinderen over de
dierbaarheid die er in Christus is. Daar het laag Maleitsch te arm in woorden of althans
veelal onpassend is om over Godsdienstige onderwerpen te spreken, maak ik byzonder
werk om hen het hoog Maleitsch te doen leeren. Tot dat einde geef ik hen telkens een
hoofddeel uit de Evangelien op. Hierby moeten zy zich dan in de uren voor het lezen
bestemd bepalen, en met behulp van den meester, in zoo verre deze de bekwaamheid heeft,
in het laag of middelmatig Maleitsch vertalen. Als ik dan, om de acht of veertien dagen,
naar dat de tyd gedoogt, kom wordt het zelve weder doorgenomen om te zien of zy het
wel kunnen overbrengen. Nevens de teregtwyzingen omtrent de misvattingen der taal, die
niet zelden by hen plaats vinden, voeg ik er dan eenige toelichtende aanmerkingen by om
den hoofdzakelyken inhoud van het hoofddeel te verstaan, en hierin schynen deze arme
kinderen zulk een’ schik te hebben dat hun genoegen als dan op hun gelaat te lezen is.
Tegen den middag verzocht ik op aanrading van den Gouverneur den Fiskaal om den
gezaghebber van Galala wel te willen in staat stellen het schoolgebouw aldaar te doen
oprigten. Te huis gekomen, kwam er een man by my verzoekende om den heiligen doop
aan een kind te willen toedienen, hetwelk hy als het zyne had aangenomen. Daar de ouders
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van hetzelve, volgens zyn zeggen, Heidenen
verkozen te blyven, wilde ik vooraf eens met
hen spreken en maakte daarom de bepaling dat zy gezamenlyk by my zouden komen. ’S
avonds kreeg ik bezoek van eene deftige Inlandsche dame. Zy gaf my te kennen dat eene
chienesche vrouw, zynde eene vriendin van haar, de christelyke Godsdienst wenschte aan
te nemen en verzocht dat ik den heiligen doop spoedig aan haar mogt bedienen, overmits
de vrouw wegens huizelyke bezigheden weinig tyd heeft. Ik verklaarde aan haar wel
genegen te zyn om inschikkelykheid te gebruiken, maar ook dat het belang der zaak my
bindt niet eer aan het verzoek te voldoen dan nadat zy wel onderwezen is. De noodzakelykheid hiervan met voorbeelden aangetoond hebbende, verwierf ik harer toestemming,
bepaalde voorts dag en uur waarop hare vriendin onderwys kon bekomen, en bragt
vervolgens een groot gedeelte van den avond door in gesprekken over de Godsdienst zoo
met deze dame als met andere heeren, die intusschen by my waren gekomen.
Den 1e Juni deed ik vergezeld van myne vrouw666 en hare zuster een togtje in de baai ten
doel hebbende onze gezondheid te bevorderen, en tevens de menschen aldaar aan te
sporen tot naarstigheid in het goede. Dit laatste vond ik thans hoog noodzakelyk, vermits
het in die streken niet zelden gebeurt dat men in den tyd der vruchten tot uitersten overgaat
en zoo school als kerk verzuimt. Eerst kwamen wy te klein Hative, gelegen op de kust van
Leitimor aan den ingang van de binne baai. Na eenige gemeenzame gesprekken met den
eigenaar van een groot landgoed alhier gehouden, en eenige voortbrengselen van zyne
kunstvlyt bezigtigd te hebben, sprak ik eenige lieden toe, die, volgens getuigenis van den
heer des lands, weinig gebruik maakten van de middelen der genade, en raadde hen
dringend aan de belangen hunner onsterfelyke zielen toch te behartigen. Daarna deden
wy Waylapo aan, eene kleine plaats op laatst gemelde kust in de binne baai.
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Alhier wonen eenige eenvoudige lieden, die den Heiland in waarheid liefhebben en door
hunnen wandel een lofwaardig voorbeeld geven. Met een hunner, genaamd Hogendorp,667
een man van zeer deftige Europesche familie afkomstig, raakte ik byzonder in gesprek
over het beoefenend deel van de Godsdienst, de genoegens en voordeelen die daarin te
vinden zyn, terwyl andere die niet wel ter taal waren of ook minder vrymoedigheid hadden
nu eens buigend hunne toestemming te kennen gaven, dan weder met woorden zeiden:
“Ja zoo is het mynheer Leeraar.” De kinderen onderwyzen zy zelve. Een jonge dochter
genaamd Sara Isabel maakte uit eigen liefhebbery tot heden zeer veel werk van deze
kleinen en slaagde in hetzelve zoo gelukkig, dat de kennis van hare onderwyzelingen die
van vele andere scholieren, welke onder het opzigt van een’ gewonen meester staan, thans
overtrof.
Nevens betamelyke loftuitingen bezigde ik ook nog andere middelen ter aanmoediging
reikende, onder andere, verscheiden kleine geschenkjes uit, waardoor de vreugd niet
weinig verhoogd werd. De derde plaats die wy aandeden is genaamd Late, eene kampong
tien minuten varens van Waylapo en mede op dezelfde kust van Leitimor gelegen. De
meester alhier, die zyne bezoldiging van ons Genootschap trekt, bragt zoodra ik onderzoek
deed, verscheiden klagten tegen zyne gemeente in. Zoo verre had nalatigheid, omtrent de
hooge en eeuwige belangen haar onlangs vervoert dat er zelfs tot twee keer toe op den dag
uitsluitend aan God en zyne volzalige dienst toegewyd geene Godsdienstoefeningen
hadden plaatsgehad, vermits er niemand in het bedehuis was verschenen dan de meester
en zynen assistent. Om dit kwaad te verhelpen, vond ik goed een groot gedeelte van de
gemeente byeen te laten komen, en www.cgfdejong.nl
stelde haar toen met liefde en ernst het onverantwoordelyke van zulk een gedrag voor oogen. Sommige schenen van schaamte te blozen, en
beloofden van nu voortaan meer acht te zullen geven op het gebruik der genade middelen.
Na de schoolkinderen onderzocht te hebben, wier kennis naar gelang van omstandigheid
tamelyk wel was, staken wy over naar de kust van Hitoe en wel naar de kampong Wayhero
gelegen schuin over Late. Ofschoon ik vooraf by de kennisgave omtrent onze komst
uitdrukkelyk gemeld had dat men hoegenaamd geen’ omslag zou maken, had men het
echter toch gedaan. Byzonder was men er hier op uit geweest om het onthaal in allereil
den meest mogelyken glans by te zetten. Als op de handen werden we naar het huis van
den meester gedragen. In deze van atap gemaakte armoedige en donkere woning stond
eene ryk opgedischte tafel, en er hielp niets aan, of wy moesten er aanzitten en van
nuttigen. Kerk en school waren hier, wel is waar beter dan te Late, waargenomen, maar
het ontbrak ook heelaas in deze niet aan blyken van nalatigheid veroorzaakt door de
zorgvuldigheden dezes levens. Om my van mynen duren pligt te kwyten, was ik dus
genoodzaakt weder tot minzame en ernstige vermaningen over te gaan, hopende dat
dezelve met den Goddelyken zegen doel mogten treffen. Het scheen dat dezelve in eenen
goeden geest ontvangen werden. Gelyk ik den meester en andere lieden van eenig gezag
op de voorgemelde plaats Late had aanbevolen om de gemeente aan de nu gedane belofte
te herinneren en op nakoming van dezelve aan te dringen, zoo deed ik ook hier, en had
alle reden te vertrouwen dat de meester en de hoofden der bevolking er hun werk van
maken zullen. Omstreeks van vyf uur maakten wy ons weder op en gingen met ons
vaartuigje naar Poka, een plaatsje op dezelfde kust een groot kwart uur van Wayhero
gelegen. Vergezeld door vele lieden uit laatst genoemde kampong, die ons uit erkentelykheid en gedienstigheid volgden, bereikten wy weldra het strand van Poka, alwaar, gelyk
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op alle aangedane plaatsen waar er scholen zyn, het liefelyk gezang der kinderen ons
verwelkomde. Na een’ korte wyl met de heer, die hier op zyn buitengoed leeft, gesproken
te hebben, begaf ik my weder tot myne taak. Het bleek my by het onderzoek dat er onlangs
kinderen in de school waren gekomen wier ouders van verre gaande onverschilligheid niet
vry te pleiten zyn. Hunne kinderen hadden namelyk reeds den ouderdom van zeven of acht
jaar bereikt en nog den heiligen doop niet ontvangen. Dadelyk wilde ik hunne vaders en
moeders by my laten komen, maar daar zy ver in het bosch woonachtig zyn kon zulks geen
plaats hebben. Ik droeg het dus den ouden braven meester op om hen eerdaags het
onbetamelyke van dat hun gedrag voor oogen te stellen, en ernstig aan te dringen op
verbetering van hetzelve. Aan de overige der schoolkinderen, die door byzondere trouw
en naarstigheid van hunnen onderwyzer uitmuntten in kennis en ordentelykheid, gaf ik
verscheidene boekjes en traktaatjes ten geschenk. Het genoegen dat hierdoor by hun
veroorzaakt werd was niet gering, en zou zeker nog hooger gestemd zyn geworden, ware
het geweest dat ik, naar myn verlangen, aan sommige kleine prenten ten prys had kunnen
uitreiken. Voorts trachtte ik de gemeente op te wekken tot meer getrouwe deelneming in
de openlyke Godsdienstoefeningen, die hier plaats hebben. Middelerwyl was het avond
geworden en niet willende buiten ons huis vernachten, gingen wy met onze praauw wel
voorzien met fakkellicht naar Amboina terug, en bereikten onze woning ongeveer half
negen uur.
Den 2e dito. Heden avond smaakte ik veel genoegen onder het spreken met de voormelde
chinesche vrouw die voor de eerste keer by my in het onderwys was gekomen en blyken
van blanke opregtheid gaf. Onderwww.cgfdejong.nl
andere vroeg ik haar naar gewoonte waarom zy de
Christelyke Godsdienst wilde aannemen. “Mynheer Leeraar”, zeide zy, “Myne kinderen
zyn gedoopt en ik wensch hun in deze te volgen, ook ben ik reeds bejaard en volg noch
de chinesche noch de Javaansche Godsdienst en kan dus niet weten wat er van my worden
zou.”
Deze dus opgegeven beweegredenen billykte ik, maar vond my wederom genoopt ook
haar te zeggen dat dezelve niet genoegzaam zyn om den heiligen doop waardig te ontvangen en er de gezegende vruchten voor dit en het toekomende leven van te bekomen. Ik
toonde haar den weg aan om tot overtuiging hiervan te komen, noemde voorts vele der
voornaamste godsdienstzaken waarin de chinezen hun heil zoeken, en stelde tegen de
nietigheid en ydelheid derzelve het Gode betamende en waarachtige van de christelyke
hier over, mede aanwyzende dat dezelve allezins geschikt is voor den zondigen mensch
om hem weder tot de eenige Bron van alle heil en zaligheid op te leiden.
Den 6e dito. Het maand berigt voorgelezen hebbende diende ik den heiligen doop toe aan
eene vrouw van Mahomedaansche afkomst en aan een kind uit Heidensche ouders
geboren. De eerst genoemde had eenige maanden lang by my aan huis onderwys genoten,
en buiten gemeen veel vordering in de kennis der christelyke leer gemaakt. Nimmer had
ik iemand uit de Mahomedanen onderwezen in wien ik zoo veel verstandelyk vermogen
bespeurde dan in haar. Binnen weinige weken was zy in staat om over vele fondamenteele
waarheden, die ik volgens leidraad der algemeene geloofsartikelen met haar besproken
had, vry goed te redeneren, zoo zelfs dat zy vele christenen in deze beschaamde. Ik kan
echter niet beweren dat zy in geest en waarheid is bekeerd geworden. Neen, veeleer
hieraan twyfelend liet ik geene gelegenheid voorbygaan haar opmerkzaam te maken, dat
de verkregen kennis aan verstand en hart door Gods Geest moet geheiligd worden om tot
ware Godzaligheid te leiden, en wees haar tevens den verordenden weg daartoe aan. Ook
nu zy den Doop zou ontvangen bepaalde ik hare aandacht by die hoogst belangryke zaak,
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en mogt my na ernstige en minzame vermaning verzekerd houden dat alles aan haar
gedaan was, wat in menschelyk vermogen is, om haar den eenigen weg der zaligheid te
doen kennen. Zy had den ouderdom van 24 jaar bereikt en bekwam nu de namen Johanna
Maria.
Na het eindigen van de bedestond, kwam zy by my aan huis en bedankte my voor alle
moeite aan haar besteed. Ik zeide dat ik geen’ dank verlang, maar dat het myne grootste
voldoening zou uitmaken te zien dat zy myn’ raad, gegrond op het Evangelie, steeds tot
hare zaligheid navolgde, en gaf haar vryheid ’s wekelyks by my te komen ter verdere
opbouwing.
Laatst genoemde was een kind van een jaar, hetwelk genaamd werd: Daniel Raphel. De
ouders, geboortig te Menado, hadden dit haar zoontje afgestaan aan een’ christen man en
vrouw, die het als hun eigen kind hadden aangenomen. Zulks was my door den doopvader
berigt en bleek my by nader onderzoek waarheid te zyn, want ik had de ouders ontboden
om zekerheid daarvan te bekomen en tevens eens met hen te spreken over de belangens
hunner onsterfelyke ziel. Op sommige toen door my gedane vragen gaf de moeder, die
alleen verscheen, te verstaan dat zy de christelyke Godsdienst goedkeurde en mede van
daar tot het besluit was gekomen haar kind te laten doopen, maar dat zy voor zich zelve
daartoe geene roeping vond. Ik raadde haar aan om meer en meer na te denken over het
christendom en haren man, de vader van het kind die wegens dienstzaken van zyn’
militairen stand niet had kunnen compareren, daartoe uit mynen naam aan te moedigen.
Den 18e dito. De inwendige onrust, die hier by vele menschen eenige dagen lang heeft
www.cgfdejong.nl
plaats gehad, werd heden hersteld. Een
godsdienstig persoon had namelyk uit zeker werk
vernomen dat Jung-Stilling668 berekend heeft, dat de komst van den Heere Jezus Christus
ten gerigte op den 18e Juny 1836 zou plaats hebben. Deze gissing had hy verspreid met
zoo veel ophef dat vele, die niet zeer Bybelvast zyn, er inderdaad geloof aan hechtten, en
in hunne byeenkomsten er over redekavelden op eene wyze, zie zoo ik vernam, de
gemoederen van sommige meer tot verwarrend twisten opwond dan stichtte. Eenige
kwamen met my over het bewust geval spreken. Aan deze verhaalde ik toen hoe zy deze
en soortgelyke gewaagde stellingen moeten beschouwen en maakte hen indachtig de
getuigenis van de Mond der waarheid, dat noch de engelen noch de Heere Jezus naar Zyne
menschelyke natuur den juisten tyd van dien doorluchtigen dag bekend was, maar dat
Gode dit om hoog wyze redenen zich voorbehouden had. Voorts toonde ik hen dat er voor
den opmerkzame en voorzigtige genoegzame wenken in de heilige schrift gegeven worden,
om tot den afstand of nabyheid van dien dag te kunnen besluiten, en voegde hier eenige
aanmerkingen by betreffende de noodzakelykheid om ons altyd bereid te houden, overmits
de dag onzes doods in een zoo naauw verband staat met dien van Jezus komst ten oordeel.
Op een hunner scheen dit byzonder weldadig te werken, terwyl anderen van dien tyd af
meer en meer bezadigd begonnen te denken. En daarby nu voor oogen zagen dat Stilling
zich in zyne berekening vergist had, zoo werd hunne onrust gestild.
Den 23e dito. Nevens degenen, die voorloopig onderwys genieten om gedoopt te worden,
moet ik ook de vrouw pryzen welke in het begin van deze maand plegtig in de gemeente
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is ingewyd. Zy komt niet alleen trouw tot de katichiezatie op, maar geeft ook in het
spreken over de waarheid eenige gunstige blyken. Kortom, ik word meer en meer genoopt
te denken, dat het woord des Heeren by haar eene heilryke uitwerking zal bekomen.

89. Extract uit het dagboek van zendeling P. Keyser, januari tot ultimo juni 1837, Ambon,
23 juli 1838; ARvdZ 59/3.
–––
Den 24 [Febr.] Amboina. ’S achternamiddags kreeg ik een bezoek van den Regent van
Paulohy, een dier negeryen op Ceram welke met de naastgelegene gewoonlyk onder den
naam van Elpapoety doorgaat. Nevens eenige andere zaken, gaf hy my te kennen dat hy
ingevolge bekomen last van den Resident van Saparoea669 had zoeken te weren alle
Heidensche gruwelen voortspruitende uit zeker verbond, waarin sommige Christenen met
de Alvoeren van het gebergte staan; 2e dat hy by gelegenheid eener Commissie van de
Radjas van Nollot en Ameth670 alle gesnelde hoofden, welke de christenen tot dien tyd
toe hadden bewaard, had laten begraven; 3e dat hy geboden had dat men niet meer met
Heidensche versierselen in de kerk mogt komen om Godsdienstoefening by te wonen. Het
gevolg van dat alles was nu dat de gansche bevolking zyner negery zich naar het gebergte
had begeven, en weigerde weder te keeren, ten zy haren Regent gedood of ontslagen werd,
en een ander zyne plaats vervange.
www.cgfdejong.nl
Na het mededeelen dezer zaken verzocht
hy my dringend het myne wel te willen toebrengen dat Elpapoety weder een’ Zendeling bekome.671 Want hy duchtte dat anders zyne
bevolking zou ontaarden en oorzaak worden dat de omwonende Christenen of hunne
naburen mede tot ongeregeldheden zouden overslaan. En met reden vreest hy voor
dergelyke gevolgen, want zy heeft nu reeds door derzelver oproerigheden aanleiding
gegeven dat vele Alvoeren, die zich onlangs eerst aan strand ter woon hadden begeven,
en waaromtrent ik eenige hoop voedde, weder naar het bosch gevlugt zyn. – – –
24 [April]. Amahoesoe. – – – Intusschen kwam my te binnen in de verte een gerucht
gehoord te hebben aangaande het afgodisch bestaan van vele zoogenaamde Christenen,
die zich alhier van de gemeente afgezonderd houden. Ik stelde zulks voor, doch men
betuigde dat hetzelve bezyden de waarheid was, echter uit de schroomvalligheid, die ik
bemerkte, bleek het my dat het gerucht werkelyk gegrond moest zyn. Dien ten gevolge
drong ik aan dat men het my openhartig zou te kennen geven. Eindelyk niet langer
durvende verheelen zeide de meester: “Ja mynheer, opdat my naderhand geen onheil
overkome, moet ik het U zeggen: hier in het bosch is een ding waaraan een zeker Meester
die vroeger te dezer plaats stond zyne handen sloeg om hetzelve te verstoren, doch te
gevolge daarvan is hy weinige dagen daarna overleden.” “Echter”, dus vervolgde hy
willende de zaak uit vrees weder bemantelen, “het volk gebruikt hetzelve alleen by het
baden om er de kleederen op te leggen en er de handen by schoon te maken.” “Wel”, zeide
ik, “wy zullen de zaak onderzoeken, niemand uwer vreeze eenig onheil, maar elk achte
het eene zegen, dat de negery gereinigd wordt van de Heidensche gruwelen, want den
eenigen waren God, die U reeds zoo lang door het Evangelie bekend gemaakt is, behoort
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gy in reinheid te dienen en op Hem geheel uw vertrouwen te vestigen.” Met deze en vele
andere woorden sprak ik hen middelerwyl toe. Na de maaltyd begaf ik my met myn’
reisgezel, den Regent, den Meester en eene menigte negerysvolk naar het bosch. Ongeveer
een kwartier door de struiken geloopen hebbende, bereikte ik op aanwyzing van mynen
leidsman de afgodische plaats, alwaar een van ruwe steenen opgerigt altaar stond, hetwelk
rondom beplant was met wilde pisangboomen, die een niet onsierlyk boschje vormden.
Daar eenigen nog steeds getracht hadden om te verbloemen, wilde ik uit hunne eigen mond
de erkentenis hooren. “Wat is dit nu”, vroeg ik. “Ja”, antwoordden zy, “eene offerplaats,
die onze voorouders daar gemaakt hebben.” “Kom”, vervolgde ik, “elk uwer wiens hart
opregt is voor den eenigen waren God, toone zulks en breke dit afgodisch altaar af.” Dit
hoorende vluchtten verscheiden hunner in allereil het bosch in, terwyl anderen als van
vrees verstomd op eenigen afstand van my staan bleven. “Is er niemand onder u, die
vertrouwen op God heeft, in wiens hand wy leven, ons bewegen en zyn en die alleen al
onze eerbied waardig is, dan zal ik zelf beginnen; ik vrees niet ofschoon hier duizend
afgodische altaren waren af te breken en al de magt van het ryk der duisternis zich openbaarde.” Zoo sprekende gaf ik hoed en wandelstok aan myn’ bediende, en liep het boschje
binnen, terwyl de oude man, wiens huis ’s morgens wegens vermeende afgodery onderzocht was, my na kwam, zeggende: “Mynheer! Ik zal u helpen, wat zouden deze nietige
dingen vermogen.” Met ons beiden sloegen wy dus handen aan ’t werk en wierpen met
veel inspanning van kracht het bovenste gedeelte van het altaar omver. De omstanders
ziende dat het gevreesde onheil ons niet genaakte, bekwamen eeniger mate van de vrees,
maar hadden nog geen moed genoegwww.cgfdejong.nl
nader by te komen. Ik vervoegde my daarom tot hen,
hield hun kort en zakelyk het nietige der afgoden voor, beweerde dat het meer dan tyd was,
dat zy er met hun gansche hart afstand van deden, en beval toen mynen bediende de
steenen pilaren van het altaar uit den grond te werken en aan stukken te slaan. Dit gedaan
zynde zonder dat my eenig leed wedervaarde, kwamen vele nader en namen, ingevolge
myn zeggen, de stukken steen op om dezelve op eene bepaalde plaats aan het strand te
brengen. Nu verzocht ik een parang of hakmes, begon daarmede het zoo net in orde
gehouden boschje te verstoren, en gelastte vervolgens myne bedienden alles wat er toe
behoorde om te hakken. In allereil geschiedde dit, want myne jongelingen schenen er regt
schik in te hebben. Zoodra alles in gewenschte orde was spoedde ik my naar de negery
en maakte aanstalte om de steenen van het altaar naar eene plaats te laten brengen, waar
zy buiten het bereik van het bygeloof zyn, namelyk ik liet ze in eene vry groote praauw
laden en ver van de negery in de diepte der zee werpen. Intusschen men hier mede bezig
was, liet ik de schoolkinderen en sommige oude lieden die tegenwoordig waren eenige
toepasselyke verzen uit de Psalmen aan het strand staande zingen, ten einde eene genoegzame plegtigheid aan de zaak by te zetten. – – –
Den 1 Mei. Na ruim een uur gedragen te zyn, kwam ik te Allang, eene negery op de
Zuidwestelyke uithoek van laatstgenoemde kust. Het gerucht van roovers dat ons den laatst
verleden nacht te Lelebooi reeds ontrustte, en tot byzondere waakzaamheid noopte, had
hier groote beduchtheid verwekt. Want eenige Mahomedaansche Priesters met sommige
hunner geloofsgenooten, die bloot op het zien der roovers vaartuigen hun heil in de vlugt
hadden gaan zoeken, en zich ook te Lariekie niet veilig rekenden, waren hier gekomen
en verhaalden, dat een groot aantal roovers zich op den hoek van Assiloeloe ophield en
reeds drie negeryen in den omtrek verbrand had. Middelerwyl had de Opziener van
Lariekie eenige Regenten aangeschreven om naar gelang van bevolking een zeker getal
gewapende manschappen hem ter assistentie toe te zenden en ten gevolg daarvan was men
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hier bezig de noodige toebereidselen te maken. Zoodra men my dit een en ander te kennen
gegeven en vernomen had dat ik het voor hoog noodzakelyk hield met den meesten spoed
daarin voort te gaan, werd de alarmklok getrokken en op de tifa tifa geslagen. Weldra
verschenen vele van de gedestineerde mannen, sommige gewapend met schietgeweer,
andere met lansen en nog andere met parangs, terwyl enkele hunner kleedingstukken, die
mede tot de wapenrusting behoorden, veel van het beeld vertoonden van een’ doodelyk
verarmden Romeinschen soldaat. Inderdaad het was een treffend gezigt. Uit het dralen
dat er voorts plaats had, bemerkte ik dat hun iets ontbrak, namelyk zy konden nu wegens
myne tegenwoordigheid die bygeloovigheden niet plegen, waarvan zy anders in zulke
benarde omstandigheden helaas! kracht en moed zoeken te ontleenen. En dit was het dat
myn reeds voorgenomen besluit om hen met den zegen van boven vooraf eene hartsterking
te bezorgen tot dadelyke rypheid bragt. Ik ging met hen naar de kerk, smeekte God, dat
Hy hun een vast vertrouwen op Zynen magtigen bystand in deze hunne regtvaardige zaak,
moed, kracht en overwinning wilde schenken. Voorts hield ik eene korte toespraak en deze
geëindigd zynde, gingen zy met vele luidruchtige blyken van volle opgewektheid naar de
strydplaats.672 – – –
Den 3 [Juni]. Waay. Heden morgen werd my eene zeer treurige tyding bekend. De Heer
Reinoud673 Kommies by de Magistrature te Amboina alhier aangekomen verhaalde my
dat het Stoomschip Willem de Eerste, waarop de nieuwe Gouverneur en de Predikant met
hunne echtgenooten en zoo vele andere personen zich bevonden, in den nacht van den 5
op den 6 Mei op een rif der Luciparen bezuiden Amboina was geloopen, en eenigen tyd
www.cgfdejong.nl
daarna verbryzeld is geworden. Het
kostbaar schip moetende verlaten had men op de
klippen een toevlugtsoord moeten zoeken en aldaar onder de vrees van gebrek te zullen
omkomen nu byna een maand doorgebragt. Een en andermaal had men reeds sloepen
uitgezonden om hulp te roepen doch te vergeefs, eindelyk echter mogt er een dergelyk
vaartuig niettegenstaande de hooge zee Amboina gelukkig bereiken en dit droevig nieuws
berigten. Dadelyk was er een oorlogsbrik ter redding uitgezeild, maar wegens het breken
van zynen mast werd hy genoodzaakt onverrigter zaak weder te keeren. Nu was men aan
het repareren en ook op nog andere middelen ter redding bedacht geworden, om welke
te bewerkstelligen genoemde Heer zich thans hier bevond.674 – – –

90. J.R. Paape, assistent-resident van Saparua, Verslag van de staat van de assistentresidentie Saparua en Haruku in 1838, [Saparua, januari 1839]; AA 1142.
———
C.
a. Schoolwezen.
In iedere Christen negorij bestaat eene inlandsche school, uitgezonderd daar, waar twee
negorijen digt bij elkander gelegen zijn, waar in ook burger kinderen onderrigt ontvangen.
Het onderwijs bestaat in het lezen, schrijven met Romeinsche letters, het zingen van
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N.M.G. Renoult; 1806-1887; 1834 klerk bij het beheer der pakhuizen; 1837 commies ter magistratuur;
1840 AR Saparua en Haruku.
De wnd gouverneur der Molukken was jhr. F.V.A. Ridder de Stuers, de predikant was J.A. Veekmans.
Het ongeluk gebeurde op 6 mei 1837, op 12 juni bereikten de ruim 140 schipbreukelingen Ambon.
Zie het titelverhaal in Van den Bergh, De schipbreukelingen van de Lucipara.
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psalmen en gezangen en het van buiten leren van den Catechismus; de opperschoolmeesters van Saparoea en Haroekoe geven ook onderwijs in het lezen en schrijven van de
Maleische taal met arabische caracters; behalve in de scholen op Ceram, alwaar geen
behoorlijk opzicht plaats kan hebben, wordt overal vrij goed onderwijs gegeven, en maken
de kinderen tamelijke goede vorderingen. Het Reglement voor de Inlandsche Schoolen,
gearresteerd bij besluit dd 13o Julij 1826 no 1675 wordt alhier zoo veel mogelijk nageleefd;
de gelden wegens schoolboeken, volgens art. 23 van genoemd Reglement, en de dattij
gelden (Besluit dd 20o Junij 1818 No 498) welke volgens art. 48 van het Reglement op het
binnenlands bestuur niet meer tot instandhouding van het leprozenfonds worden bijgedragen,676 dienen ter bestrijding van schoolboekjes en schrijfbehoeften, en worden tot dat
einde sedert 1827 jaarlijks aan de Subcommissie van onderwijs overgemaakt.
De Zendeling Leeraar Ruden geeft dagelijksch bijbelsch onderwijs aan eenige kinderen
van meer gevorderde jaren. Predikt beurtelings des Zondags in de negorijen van Saparoea
en begeeft zich om de drie maanden tot dat einde naar Nussalaut. Op mijne inspectie reize
van Kaijbobo tot Xepa heeft genoemde Zendeling mij vergezeld, en voor zoo veel de tijd
zulks toeliet in iedere Christen negorij godsdienstoeffening gehouden.677
Wenschelijk ware het, dat dezen Zendeling geordend wierd, om gelijk zijne mede broederen, de Heilige Sacramenten te kunnen bedienen; de bevolking is daar na zeer verlangend;
een getal van 694 kinderen zijn tot dus verre ongedoopt.
In de Mahomedaansche negorijen worden de kinderen door hunne geestelijken onderwijs
gegeven, buiten de bemoeijenis van het Gouvernement.678
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b. Inlandsche geestelijkheid.
De Inlandsche Christen geestelijkheid bestaat uit de respectieve schoolmeesters, en
omloopende schoolmeesters (laatstgenoemde zonder bezoldiging), die op de daartoe
bestemde dagen godsdienstoeffening, bestaande in het doen van gebeden en het voorlezen
van verscheidene Capittels uit den Bijbel, houdt; voorts uit drie ouderlingen, die het
opzicht over de Leden der gemeente hebben.
De Mahomedaansche geestelijken bestaan uit modien’s, katieps en imams. Deze worden
door de Regenten en bevolking, naar welgevallen aangesteld, en weder afgezet.
c. Liefdadige gestichten en godshuizen.
Bij mijn aanzijn in de negorij Leinitoe, en onderzoek doende na het bestaan van oude
papieren, werd mij ter hand gesteld, eene Instructie voor de Regenten, gedagteekend den
15o Julij 1810, uit de welke volgens art. 46 blijkt, dat het eiland Molano sedert het jaar
1709 de verblijfplaats is geweest van die ongelukkigen, die met de Lepra zijn besmet;
thans bevinden er zich 22 personen;679 het gebouw wordt door de gezamentlijke negorijen
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van Saparoea en Nussalaut onderhouden; hetzelve dient eene totaale vernieuwing te
ondergaan, overigens worden deze lieden gevoed en gekleed volgens Besluit dd 11o
Januarij 1826 No 2 en zijn ter hunner assistentie van Gouvernementswege nog twee
Kwartslieden toegevoegd, waarvan een daarenboven den dienst van Schoolmeester (onder
den titel van Orang tuwa agama) verrigt, waardoor deze ongelukkigen in staat gesteld zijn
godsdienstige bijeenkomsten, hoe gebrekkig ook, te houden; andere liefdadige gestichten
bestaan niet.
In iedere Christennegorij of waar twee negorijen aan elkander grenzen, is eene kerk, waar
in des Zondags twee maal oeffening wordt gehouden.
In de Mahomedaansche negorijen zijn overal Moskees, uitgezonderd in de negorijen Iha,
Latu en Huwalooij, met den opbouw waarvan men echter een aanvang gemaakt heeft; de
Moskee van Xepa is een schoon gebouw.
d. Armenwezen, bedelarij.
De collecten ten behoeve der armen heeft dit jaar bedragen eene som van ƒ 3.213-29. De
uitgaven daarentegen zijn gering, alzoo slechts 35 personen onderstand genieten. De
kosten zijn beloopen tot ƒ 1.341-32; het batig saldo ƒ 1871-97 komt ten voordeele van
het Armfonds te Amboina, volgens besluit dd 13o November 1826 No 2.
Bedelarij is alhier niet bekend. – – –
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91. Uittreksel uit het dagboek van zendeling
C.L. Ruden over de periode november 1838
tot eind april 1839, [Saparua, medio 1839]; ARvdZ 43/3.
–––
Den 2º December predikte ik voormiddag in de negerijen Nollot en Itawaka en namiddag
in de negerij Ihamahu. De Radja van Nollot680 verhaalde mij bij deze gelegenheid dat hij
in het jaar 1830 ten tijde toen de Cholera hier heerschte, vele menschen uit zijne negerij
met list had overgehaald, om aan hem hunne afgoden uit te leveren, van allerhande
figuren, van goud, zilver, koper, hout enz. die door het volk nog altijd in het geheim
goddelijk vereerd werden, welke hij vernietigd had. Hij verzekerde mij intusschen, dat
er in zijne negerij tot nu toe nog in het geheim afgodendienst gepleegd werd, door dat het
volk van die kleine huis- en beschermgoden bezat, en bij zekere gelegenheden licht voor
dezelve opstelde. Ook had hij voor eenigen tijd zeven menschen gevonden in zijne negerij,
die het Mahommedisme aankleefden en derhalve zich hadden laten besnijden, welke hij,
eerst willende opzenden naar Ambon, echter op hun dringend verzoek, om dat niet te
doen, met hard negerij werk gestraft had. Ook verzekerde hij mij, dat het volk van
Ihamahu nog veel meer het Mohammedanisme aankleven en het grootste gedeelte daarvan
besneden zij, en dat dit volk de verleidende oorzaak zij voor het volk van zijne negerij.
Het volk van Poorto en Haria ondertusschen zullen naar zijn gezegde het meest aan den
afgodendienst verslaafd zijn. Aangaande de negerij Alang op het eiland Ambon verhaalde
hij mij, dat dezelve na den dood van Br. Gericke het steenen beeld dat Br. Gericke
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W.C.F. Goldman, tijd. wnd contr. Afdeling Saparua en Haruku, Algemeen verslag der Afdeling Saparua
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omvergeworpen had,681 weer opgerigt had, verklarende dezelve, dat zij thans wel konden
zien, dat het werkelijk een God was, vermits hetzelve de door Br. Gericke aan hetzelve
uitgeoefende euveldaad aan hem met den dood gewroken had. Ook zal er in deze negerij
veel bedrog en tooverij gepleegd worden. Dit berigt, als het gegrond is, kan ons toonen
hoedanig het Christendom in vroegeren tijd door dit volk is aangenomen, want deze
negerij Alang is reeds in het jaar 1645 tot het Christendom uiterlijk overgegaan, en wegens
zijne nabijheid van de hoofdplaats altijd meer dan andere negerijen in de gelegenheid
geweest om christelijken onderrigt te ontvangen. Op het eiland Haroekoe hebben in het
jaar 1815 ten tijde van het groote aardbeven aldaar vele menschen hunne afgoden aan de
Regenten uitgeleverd, welke dezelve vernietigd hebben. Voor dien tijd had het volk van
Haroekoe in het bosch een huis, en daarin een houten beeld, hetwelk gezegd werd de
Duivel te zijn. Deze moest van tijd tot tijd eene vrouw hebben, en de persoon, die hem
tot vrouw gekozen werd, mogt het niet weigeren. Dezelve werd ’s nachts naar het bosch
gebragt en met den Duivel getrouwd, kwam echter naderhand weder terug naar hare
negerij, maar werd door iedereen als vrouw van den Duivel en dus als heilig beschouwd,
zoodat het zelfs niemand waagde, dezelve aan te zien. Deze persoon bleef dus tot aan
haren dood toe ongetrouwd, en alsdan werd er voor den Duivel (of ook als hij het bij het
leven derzelve verkoos eene andere vrouw te hebben) ene andere gekozen, tot dat er
eindelijk een schoolmeester uit de negerij Hulaliuw aan dit Duivelsspel een einde gemaakt
heeft. Men had namelijk deszelfs beminde tot vrouw van den Duivel gekozen, maar den
nacht van te voren, toen dezelve naar het bosch zou gebragt worden, om met den Duivel
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te trouwen, was zij met den schoolmeester
gevlugt, hield zich een tijdlang met denzelven
verborgen en trouwde naderhand met denzelven. Zoo werd de Duivel bedrogen, nadat hij
lang genoeg de menschen bedrogen had. Geve de Heer, dat Satans rijk en afgodsdienst
spoedig uitgeroeid wierd onder de zoogenoemde Christenen alhier.
Den 9e predikte ik in de negerijen Saparoea en Tiouw, ontving een afschrift van een besluit
van het Hoofdbestuur van het Hulpgenootschap te Amboina, waardoor mijn verblijf op
Saparoea bevestigd werd. De Heer zij geprezen! Mogten ook spoedig die andere belemmeringen mijner werkzaamheid uit den weg genomen worden.682
Den 10e. Voor enigen tijd vernomen hebbende, dat den Assistent Resident683 over Saparoea en Haroekoe eene reis zou doen naar de Kust van Ceram, had ik hem mijnen wensch
te kennen gegeven, om die reis met hem mede te mogen doen, hetwelk dezelve mij gaarne
toestond. De dag van het vertrek was op heden bepaald, en wij verlieten des namiddaags
ten 3 ure deze plaats en kwamen tegen 4 ure naar Haria, waar de Radja Nollot en de Radja
Poorto ons verwachtten met hunne orembaai’s. Wij namen plaats in de orembaai van den
Radja Nollot, en na een uur varens kwamen wij op de Mohammedaansche negerij Kulor
op het eiland Saparoea, waar de Resident684 eenige onenigheden tusschen den Radja en
Priesters zocht bij te leggen. Wij bezagen ook de moskee dezer negerij, die goed in orde
was, eene schande voor de Christenen alhier, die tot nu toe nog niet de schade, door het
voor twee jaren plaats gehad hebbende aardbeven aan hunne kerkgebouwen veroorzaakt,
hersteld hebben. Na omtrent een uur hier vertoefd te hebben vervolgden wij onze reis, en
kwamen ’s avonds ten negen ure op de Mohammedaansche negerij Kaijlolo, waar wij door
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den Commies685 en Radja van Haroekoe, Radja Oma, en de beide Mohammedaansche
Radja’s van Pelou en Kaijlolo reeds verwacht werden. Kailolo telt omtrent 800 zielen.
Hier vernachtten wij.
Den 11e. Deze nacht waren nog de overige regenten met hunne vaartuigen, die de reis
mede zouden doen, hier aangekomen, zoodat nu 8 orembaai’s op de rede lagen, waarvan
7 de reis mede moesten doen. Na het ontbijt verlieten wij om 10 uur de negerij Kaijlolo
en stuurden naar de kust van Ceram toe. Wij troffen gunstigen wind, zoodat wij de zeilen
konden open doen, en na 7 uren varens bereikten wij ’s namiddaags ten 5 ure de negerij
Kaibobo op Ceram,. Deze negerij ligt in eene diepe baai, en men heeft van hier een zeer
mooi gezigt op het ten westen van daar liggende varkens eiland, dat tevens de negerij voor
hevige westwinden beschut. Achter de negerij verheft zich het gebergte tot eene vrij
aanzienlijke hoogte en is bijna geheel zonder geboomte. Doch hoe schoon ook de ligging
van deze negerij is, er is hier gebrek aan een der noodzakelijkste behoeften van het
menschelijk leven, namelijk aan water. Geene rivier is in de nabijheid. Men heeft goten
in de grond gegraven, om het noodige drinkwater te verkrijgen, maar het water, dat men
daaruit krijgt, is zeer slecht. Kaijbobo telt omtrent 800 zielen, altijd bekend als een slecht
volk. Sedert 1645 zijn zij Christenen in naam,686 echter heidenen inderdaad. Wij logeerden
bij den zendeling leeraar Vonk, die oud en ziekelijk is. Zijn woonhuis, dat eigendom der
negerij is, is in eenen zeer slechten toestand. Vonk klaagde zeer over het slechte gedrag
van de bevolking. Dikwijls was hij door hen bestolen geworden, dikwijls met steenen
geworpen, of hem ander leed aangedaan.
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Den 12e vroeg werd de school, omtrent
80 kinderen, onderzocht, doch zeer slecht gevonden. Groote, volwassene kinderen konden niet eens een weinig lezen. De Resident beval
het den Radja als ook den schoolmeester hard aan, om meer zorg voor het onderwijs der
kinderen te dragen. De schoolmeester hier wordt bezoldigd door het Gouvernement.
Vijftien kinderen waren in deze negerij nog ongedoopt. Ik predikte hier en op verzoek
van de Resident zegende ik eenige paren in het huwelijk in, echter doopte ik de kinderen
niet om onaangenaamheden voor te komen, die hierdoor zouden ontstaan zijn, als ik hier
op Ceram doopte, en op het eiland Saparoea, waar ik met ter woon gevestigd ben, niet,
ofschoon het mij door het Hulpgenootschap te Amboina toegestaan is, om hier te Kaijbobo
te mogen gebruikmaken van mijne ordening, ofschoon ik dezelve nog niet ontvangen
heb.687 De zendeling Vonk vermeende, dat ik veel toehoorders zou krijgen, aangezien vele
menschen uit nieuwsgierigheid ter kerk zouden komen, doch in tegendeel waren er behalve
de personen, die trouwen wilden, en het volk van onze vaartuigen, maar zeer weinig in
de kerk, en deze nogal in eenen zeer onoplettenden en slapenden toestand gedurende de
predikatie. Zoo weinig is zelfs de nieuwsgierigheid in staat om de menschen naar de kerk
te lokken. Kaijbobo is eene plaats die weinig vrucht op den arbeid des leeraars te beloven
schijnt. Vonk verklaarde op zijne 14 jarige arbeid alhier niet de geringste vrucht bespeurd
te hebben.
’s Namiddaags verlieten wij Kaijbobo en kwamen na 3 uren varens te Waijsamo. Deze
negerij telt 127 inwoners, heidenen en Christenen. Een gedeelte van hen is namelijk op
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aanraden van den vroegeren Resident688 te Saparoea tot het Christendom overgetreden,
waaronder ook de regent van de negerij. Daarop heeft het Hulpzendeling Genootschap
te Amboina eenen schoolmeester689 hier geplaatst, die zeer ijverig schijnt geweest te zijn.
Deze schoolmeester is naderhand door het Gouvernement aangenomen, en naar de negerij
Ameth op het eiland Nussalaut verplaatst, waarop Waijsamo 8 maanden lang zonder
schoolmeester was. Eerste sedert korten tijd had het Hulpgenootschap te Amboina weder
eenen schoolmeester hier geplaatst, met naam Huka.690 Wij onderzochten de schoolkinderen, 26 in getal, en vonden dezelve, niettegenstaande dat zij 8 maanden lang zonder
onderwijs geweest waren, veel verder in de gewone kundigheden, dan de kinderen op
Kaijbobo. Terwijl wij hier in deze kleine negerij rondwandelden, zag ik ten eerstenmale
het teeken des groven Heidendoms. Onder hun Balijo of raadshuis, hetwelk in alle
negerijen hier gevonden wordt, waren er omtrent 60 menschenhoofden opgehangen, die
van tijd tot tijd door het volk van deze negerij vermoord waren, waaronder eenige nog
zeer versch scheenen. De Resident vraagde den regent van deze negerij of zij nog, nadat
zij Christenen geworden waren, menschen moorden, waarop de regent antwoordde, dat
het nog geschiedde, wanneer zij door de Alfoeren vijandelijk aangevallen wierden; dat
zij echter den strandnegerijen geen leed aandeden.
Na omtrent een uur hier vertoefd te hebben verlieten wij deze negerij en kwamen na
omtrent een uur varens voor de negerij Hatusuwa. Deze negerij heeft 246 inwoners,
Christenen en Heidenen. Reeds van zee uit zagen wij hier al het volk, dat aan strand
wandelde, sterk gewapend. Dit geschied wegens de Alfoeren, die hier in de nabijheid zich
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ophouden en vijanden van deze negerij
zijn. Voor eenige maanden hadden zij eenen
mensch uit deze negerij vermoord, en voor eenige dagen dezelve zeer verontrust door
schieten in de nabijheid, geen mensch waagt het hier om zich onbewapend uit de negerij
te begeven. Hier vernachtten wij.
Den 13e vroeg onderzochten wij de schoolkinderen dezer negerij 38 in getal, die vrij goed
lezen en schrijven konden. De schoolmeester met name Latuperissa is reeds lang op deze
negerij en wordt door het Gouvernement onderhouden. Hij schijnt in zijn werk ijverig en
getrouw te wezen. Ten tijde van de minderjarigheid van den regent der negerij was hem
door het Gouvernement het bestuur van de negerij opgedragen, dat hij niet alleen schijnt
goed uitgevoerd te hebben, maar ook gedurende dezen tijd van zijne magt zoodanig wist
gebruik te maken, dat hij vele van de heidensche inwoners wist over te halen, om hunne
kinderen ten onderwijs te geven, en eindelijk ook te laten doopen. Ook volwassene
heidenen zijn door zijne pogingen tot het Christendom overgegaan. Ik predikte ook hier
en op verzoek van den Resident trouwde ik twee paren. Wij vertoefden in deze negerij
nog eene nacht. Ook hier waren omtrent vijftig menschenkoppen opgehangen onder hun
balejo.
Den 14e verlieten wij deze negerij, en na 2 uren varens kwamen wij naar de heidensche
negerij Kaijrato. Hier waren wij eensklaps omringd van meer dan honderd gewapende
Alfoeren, allen nakend tot op de schaamte die zij bedekt hebben met een soort van
boombast, tjedaka genoemd, en waarop tevens geteekend staat, hoeveel menschenkoppen
zij gesneld hebben. Deze Alfoeren waren de vijanden van de negerij Hatusuwa, omtrent
688
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een uur gaans van Kaijrato wonend, die de Resident had laten roepen, ten einde hen met
Hatusuwa te verzoenen. Doch alle moeite was tevergeefs, de Alfoeren bleven hardnekkig.
Na 2 uren lang vruchteloos spreken verlieten wij deze negerij weder en de Resident
dreigde den Alfoeren met hardere maatregelen tegen hen te gebruiken, als zij de strandnegerijen niet in rust zouden laten. Na 2 uren varens kwamen wij naar de negerijen Kamarian
en Seruawan, die digt bij elkander liggen, en eenen schoolmeester en eene kerk hebben.
De inwoners, Christenen in naam, zijn van vroeger bekend als een slecht volk, altijd
weerspannig tegen het Gouvernement en in verbinding staande met de Alfoeren in de
binnenlanden. Als de Eerw. Heer Kam eens hier het volk hard bestraft had wegens hun
slecht gedrag, en derhalve geen avondmaal gehouden had, kon hij bij zijn vertrek geen
mensch uit de negerij krijgen om zijne goederen naar de orembaai te brengen, alle
weerbare mannen waren de negerij uitgegaan naar het bosch. Nadat het goed van den
Eerw. Heer Kam dan eindelijk door zijn eigen jongen naar de orembaai gebragt en van
wal gestoken was, verscheen het volk aan het eind van de negerij met wapens, en schoot
naar de orembaai van den Eerw. Heer Kam, werd echter niet geraakt, maar andere
menschen in eene andere orembaai van de negerij Pelou op Haroekoe, die in de nabijheid
vischten, werden verwond. Wij onderzochten de schoolkinderen, die zeer slecht gevonden
werden, want van de 86 schoolkinderen konden naauwelijks 9 een weinig lezen en
schrijven, andere reeds volwassen kinderen kenden nog niet eens de letters. Uit alles bleek
de slechtheid en nalatigheid van de regenten en schoolmeester als ook van het volk,
weshalve de Resident hun allen op het nadrukkelijkste de zorg voor het schoolonderwijs
op het hart drukte en hen met strafwww.cgfdejong.nl
dreigde, in geval zij zoo nalatig bleven. Hier waren
ondertusschen geene menschenhoofden onder hun balijo opgehangen, want die hadden
zij waarschijnlijk voor onze komst verborgen. Om er iets daarvan te ervaren, vroeg de
Resident den regent van Seruawan, hoe veel Alfoeren koppen (want andere zouden zij
niet bekennen) hij gesneld had, waarop hij antwoordde, dat hij verder geenen mensch
vermoord had, dan vijf Alfoeren, die hij, door hen in het bosch aangevallen wordende,
met twee geweerschoten geveld had, wier hoofden hij had medegenomen.
Den 15e predikte ik hier en trouwde eenige paren op verzoek van den Resident. Wij wilden
thans vertrekken, doch geen van het volk, dat om ons rond stond, wilde onze goederen
naar de vaartuigen brengen, en op het bevel van den Resident stonden zij hem uit te
lagchen. De Resident liet er eenige van hen opgrijpen, binden en met stokslagen straffen.
Toen de overigen dit zagen, namen zij de vlugt, werden echter ingehaald en ondergingen
hetzelfde lot. Gedurende deze strafoefening hoorden wij eensklaps op onze vaartuigen
een geschreeuw, en zagen ons volk met de wapens in de hand in het water springen en naar
ons toe aan wal komen. Zij schaarden zich om ons, en nu vernamen wij van hen, dat zij
van de vaartuigen uit gezien hadden, dat het volk aan het eind van de negerij zich vergaderd, met groote hakmessen in de hand, had begonnen te tjakilelij, of den onder hen
gewonen krijgsdans te dansen, hetwelk zij altijd doen, wanneer zij iemand vijandig
aanvallen willen. Er werden dadelijk menschen gezonden, om hen op te vangen; twee
werden gegrepen, de overigen namen de vlugt. Of nu het volk werkelijk ten doel had, om
ons vijandig aan te vallen, dan of het slechts eene list van hen was, om ons schrik aan te
jagen, opdat wij spoedig de negerij zouden verlaten, en hunne makkers ongestraft zouden
laten, is mij onbekend gebleven. Doch hoe het ook zij, zij hebben hun doel niet bereikt.
Nadat negen menschen gestraft waren, zoo dat het bloed vloeijde, waren zij gewillig
geworden, de goederen naar de orembaai’s te brengen.
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Wij verlieten thans deze negerijen, en kwamen na 2 uren varens naar de negerij Tihulalij.
Wij besigtigden deze en onderzochten de schoolkinderen, die even zoo onkundig waren
als op Kamarian. De schoolmeester verklaarde, dat de kinderen niet in de school kwamen,
dat de ouders hunne kinderen verbergen, wanneer hij dezelve wil laten halen voor de
school. De Resident beval den Regent, om zorg te dragen, dat de ouders hunne kinderen
ter school zenden, en, in geval dezelve zouden weigeren, daaraan te voldoen, of nalatig
waren, dezelve te beboeten of naar Saparoea op te zenden. Wij verlieten deze negerij en
kwamen tegen den avond naar de negerij Rumakaij. Wij onderzochten dadelijk de
schoolkinderen, die hier de meeste kundigheden hadden van alle de negerijen, die wij tot
nu toe bezocht hadden. De schoolmeester, die hier reeds 6 jaar is, en van het Gouvernement onderhouden wordt, schijnt zijnen pligt getrouw te vervullen. Ook de regent en het
volk van deze negerij schijnen beter en godsdienstiger te zijn dan op andere negerijen.
Den 16e predikte ik hier en trouwde eenige paren op verzoek van den Resident. Hier
bespeurde ik ten eerstenmale eenige oplettendheid onder de menschen, die in de kerk
waren, op het woord dat hun verkondigd werd, die ik tot nu toe in alle andere negerijen
gemist had. Mogt de Heer het woord zegenen.
Wij verlieten begin middag Rumakaij, bezichten de beide Mohammedaansche negerijen
Latoe691 en Haloij en kwamen ’s avonds laat naar Elpaputij. Ook Latoe en Haloij hadden
te lijden van de Alfoeren, die voor korten tijd drie menschen van Haloij gemoord hadden.
De Regent had derhalve groeven in de negerij laten graven, en puntige bamboes daarin
laten steken, en ligt met aarde toegedekt, om zoo des nachts de Alfoeren te vangen, als
www.cgfdejong.nl
zij in de negerij kwamen.
Den 17e vroeg onderzochten wij de school van Elpaputij, doch geen een kind kon lezen.
De schoolmeester, een oud man, is reeds over een jaar ziek, en de orang tuwah agama,
die het werk van den schoolmeester bij deszelfs afwezigheid moet waarnemen, had niets
daaraan gedaan. Bovendien hadden de inwoners van Elpaputij voor eenigen tijd uit
wederspannigheid tegen hunne regenten en tegen het Gouvernement deze plaats verlaten,
hunne huizen verbrand, en waren tot de Alfoeren naar het gebergte gevlugt en eerst voor
kort waren zij weder aan het strand gekomen. Er was derhalve niets anders hier te zien,
dan wanorde, daar de bevolking van Ceram bovendien niets van orde of zindelijkheid
houdt. Ook hier waren wij door honderden van gewapende Alfoeren omringd en de
Resident beproefde hier wederom, om hen tot orde en eenigheid met de strandnegerijen
te brengen, en de kopsnellerij te stuiten, doch zonder vrucht. De hoofden der Alfoeren,
die hier gekomen waren, ziende dat zij hun doel, om geschenken te ontvangen, niet konden
bereiken, gingen vertoornd weg. De Resident beloofde hen, om hunne wenschen te
vervullen, zoodra zij zouden bewijzen van vredelievendheid jegens de strandnegerijen
gegeven hebben, waarmede zij niet voldaan te zijn schenen en ons verlieten.
Wij verlieten Elpaputij en bezochten drie Alfoeren negerijen die voor korten van het
gebergte gekomen en zich aan het strand hadden neergelaten. Mijn hart bloedde mij bij
het zien van deze ongelukkige schepselen, die zoo in onwetendheid en afgodendienst
leefden, zonder kennis van den eenen waren God te hebben. Bij alle dit zijn zij vijandig
tegen het Christendom. Een der hoofden had zijnen zoon van omtrent 10 à 12 jaren oud,
naar Makarikij in de school gezonden, was echter genoodzaakt, om denzelven terug te
nemen, vermits zijn volk hem voor die daad had willen vermoorden. Ondertusschen had
die jongen reeds een weinig Maleisch praten en het Alfabet geleerd. Al wat wij met die
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menschen spreken wilden, moest door middel van een tolk geschieden, daar zijn geen
Maleisch verstonden. Dit geschiedde ook met die Alfoeren en heidenen op Kaijrato en
Elpaputij. Gave de Heer, dat zij spoedig tot kennis der waarheid mogten komen! Maar
het slechte gedrag der zoogenoemde Christenen hier op Ceram is eene der oorzaken van
de vijandelijkheid der heidenen tegen het Christendom. ’s Avonds laat kwamen wij naar
Makarikij.
Den 18e. Na vroeg de schoolkinderen, in getal 78, van Makarikij onderzocht te hebben,
wier kennis ook uiterst gering was, predikte ik hier, en trouwde eenige paren op het
verzoek van den Resident. Deze negerij telt 421 inwoners. ’s Namiddags verlieten wij
Makarikij, en kwamen na 2 uren varens naar de negerijen Amahei en Souhoekoe, twee
christelijke negerijen, met een aantal Muhammedanen onder hen. Ook hier waren de
kundigheden der schoolkinderen zeer gebrekkig en gering, kinderen van 15 à 16 jaren oud
konden nog niet eens een weinig lezen. De schoolmeester verzekerde, dat de kinderen niet
in de school werden gezonden, en dat dezelve slechts thans gekomen zijn, omdat de
Resident hier was. Zoo ligt Ceram, zoowel deszelfs zoogenoemde christelijke bevolking,
als Heidenen in de duisternis en acht het licht niet, dat hen kon voorlichten. Deze negerijen, zoo als ook Makarikij, heeft sedert vier jaren geen leeraar bezocht,692 vandaar dat op
Makarikij 49 kinderen, en op Amahai en Souhoekoe 74 kinderen nog ongedoopt waren.
Den 19e predikte ik en trouwde eenige paren. ’s Namiddaags verlieten wij Amahai en
kwamen na 6 uren varens naar de Muhammedaansche negerij Sepa. De regent van deze
negerij had eene schoone moskee in zijne negerij gebouwd, eene schande voor de Christenen alhier, die niets zonder dwang www.cgfdejong.nl
aan hunne Godshuizen doen, daar de Muhammedaan
op eigen aandrift zijne tempels in orde houdt.
Thans waren wij aan het eind van onze reis, en keerden ’s nachts 12 uur naar Amahai
terug, waar wij met het aanbreken van den dag aankwamen.
Den 21e ’s nachts 12 uur verlieten wij Amahai en kwamen ’s morgens vroeg naar Nollot
op Saparoea, waar ons onze vrouwen en kinderen tegemoet kwamen. De Heer zij geprezen, dat hij ons genadig voor alle onheil bewaard en gezond en wel tot de onzen teruggebragt heeft.
Den 22e keerden wij naar onze woningen terug.
Aanmerking. Alle inwoners der strandnegerijen op Ceram van Kaijbobo af tot Elpaputij
staan met de Alfoeren op het gebergte in een zekere verbintenis, Kakihan genoemd,693 dat
niets anders ten doel zal hebben dan kopsnellerij, en wie een lid van dit Kakihan is, heeft
een teeken op de borst in de huid ingeprikt, en kan er niets tegen doen, als het Kakihan
besluit, om den kop zijns vaders, zijns moeders etc. of zijnen eigenen kop te snellen. Het
teeken van het Kakihan zag ik het meest op Kamarian. Dit Kakihan is een groot hinderpaal
voor de uitbreiding van het Christendom op Ceram. Verderop over Elpaputij heen bestaat
het niet, en de Alfoeren aldaar tot naar Banda toe worden gezegd niet zoo bloeddorstig
te zijn, als die onder de Residentie694 van Saparoea. In de negerijen Makarikij, Amahai
en Sepa komen er dagelijks Alfoeren, doch werd er geene klagt tegen hen ingebragt, en
het volk uit de negerijen gaat uit zonder wapenen.
Den 25e December. Dank zij den Heer, dat wij nog leven om den dag zijner heilrijken
geboorte te kunnen vieren. Ik predikte in de negerijen Saparoea en Tiouw voor een groot
aantal toehoorders. Mogt de Heer het woord zegenen!
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Den 26e predikte ik op Saparoea, wederom voor een groot aantal toehoorders. In deze
dagen zijn er veel menschen in de kerk gekomen, die anders het geheele jaar door niet
komen. Mogt hen het woord zoodanig getroffen hebben, dat zij niet meer zonder de
dringendste nood uit de verkondiging van het woord van God blijven konden!
Zondag den 30e predikte ik in de negerijen Ulath en Sirisorij.
Den 1sten Januarij 1839. Lof en dank en aanbidding zij Gode den Vader en het Lam, dat
voor ons geslagt is, voor zijn oneindige genade en barmhartigheid, die Hij weder een
geheel jaar door aan ons bewezen heeft. Met groot geduld en langmoedigheid heeft Hij
ons gedragen bij al onze zwakheden, gebreken en tekortkomingen en ons zoo veel
weldaden naar ziel en ligchaam geschonken. O konden wij Hem naar waarde daarvoor
danken! Ik predikte in de negerijen Saparoea en Tiouw voor een tamelijk aantal toehoorders, echter niet zoo groot als in de Kerstdagen.
Den 6e. Verzocht zijnde door den Assistent Resident met hem naar het eiland Molano695
te gaan, ondernamen wij heden deze reis. Dit eiland heeft gene inwoners, dan alleen
melaatsche menschen, die van de eilanden Saparoea, Haroekoe en Noessalaut hier naar
toe gezonden werden, opdat zij verwijderd van allen omgang met andere menschen niet
in de gelegenheid zijn, om andere menschen met deze kwaal aan te steken. Na 1½ uur
kwamen wij bij deze ongelukkige schepselen aan, die geschaard voor hunnen woning ons
met psalmgezang ontvingen. Het waren 19 in getal, aan welke eenige in het gezigt zeer
wel uitzagen, doch handen en voeten, zoo te zeggen, verrot waren. Anderen daarentegen
hadden de kwaal in het gezigt. Er is een opziender over deze menschen aangesteld, die
www.cgfdejong.nl
voor korten tijd gestorven was, en een
Orang tuwah agama, die het ambt als voorlezer en
voorganger bij de godsdienst waarneemt. De Resident deelde lijnwaad onder hen uit, de
Militaire Commandant eenige mondbehoeften, en ik gaf aan den Orang tuwah agama
eenen Bijbel tot algemeen gebruik. Na dit afgeloopen was, kwam een man en eene vrouw
van deze ongelukkige menschen, die wenschten te trouwen en daar de Resident niets
daartegen had, werd dit paar door mij op verzoek van den Resident in het huwelijk
ingezegend. Tegen den avond kwamen wij weder terug naar Saparoea. – – –
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92. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 23 oktober
1839; ARvdZ 34/5.
Naar aanleiding van een meningsverschil tussen Ruden en het Ambonse Hulpzendelinggenootschap omtret Ruden’s ordening696 vroeg Roskott zich af of het hulpgenootschap nog toekomst
had.

Vraagt UWEw. mij nu, mijne gedachten omtrent het al of niet supprimeren van het HulpGenootschap, dan meen ik overtuigd te zijn, dat ons Genootschap aldus in elk geval niet
moet blijven bestaan. Voor ’t tegenwoordige is ’t eene machine, zonder eigen kracht en
leven; en sla ik een oog op mijne ondervinding, dan heeft het genootschap meer kwaad
dan goed gewerkt.
De directeuren zijn, met uitzondering van eenige hunner, belanglooze aanschouwers. De
president en secretaris697 zijn de spil waarom alles beweegt. Bijna geen hunner geeft zich
de moeite, om zich met de ware bedoelingen des Zendeling-Genootschaps en met den
gang der zaken bekend te maken, en meenen zich genoegzaam van hunnen pligt te kwijten,
zoo zij op den bepaalden tijd de vergadering bijwonen, en dáár brengt men dan wel eens
zeer voorbarige aanmerkingen te berde, ten aanzien van dezen of genen Zendeling. De
Geest der liefde, de Geest van Christus heerscht er meestal niet, integendeel, wangunst
is er niet zelden de vruchtbare moeder van allerlei liefdeloosheid; en persoonlijke oneenigheden zag ik meer dan eens, in de vergadering overgebragt. Laster zou het zijn, zoo ik
www.cgfdejong.nl
voor mijn persoon mij over het Hulp-Genootschap
wilde beklagen, doch ik heb ook altijd
getracht, mij zóó te gedragen, dat niemand met reden iets op mijn gedrag zou kunnen
aanmerken. De andere broeders echter hebben meer dan eens, ook wel buiten hunne
schuld, geschillen gehad. De goede broeder Keijser heeft wel eens bitterheid verdragen,
en gezwegen, wat menig ander misschien niet verdragen en zwijgen zou.
Is het dus wel te bevreemden, dat een Zendeling die zich dag noch nacht ruste gunt in het
behartigen van zijnen pligt, weinig achting kan gevoelen voor zulk een bestuur? Zou
Broeder Ruden immer den moed hebben gehad zich tegen het Genootschap aan te kanten,
zoo hetzelve van den beginne af aan, naar behooren zijne waardigheid had gehandhaafd,
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Ruden mocht op Saparua aanvankelijk niet de sacramenten bedienen, omdat hij uit Nederland was
vertrokken zonder bewijs van ordening. Dat werd hem nagezonden. Het betreffende document arriveerde
in april 1838 bij Roskott in diens hoedanigheid van secretaris van het Hulpzendelinggenootschap te
Ambon (zie voetnoot 188). Doch de ordening werd, op last van het door het gouvernement gedomineerde
genootschap, achtergehouden en pas bijna twee jaar later aan Ruden overhandigd. De aanleiding voor
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Ruden in zijn omgeving, gezien de betekenis die door de bevolking van Saparua, in de VOC-tijd lang
de standplaats van een predikant, aan een ordening werd toegekend. De verstandhouding tussen Ruden
en het Hulpzendelinggenootschap raakte door deze affaire verstoord, vooral toen Ruden zich in 1838
met een klacht over het Hulpgenootschap tot de gouverneur wendde. Dat Ruden zich soms ook tegen
Roskott richtte, vond zijn oorzaak in het feit dat de laatste de secretaris van het Hulpzendelinggenootschap
was en als zodanig deszelfs “niet altijd aangename brieven” aan Ruden ondertekende. Het feit dat het
Hoofdbestuur van het NZG het steevast voor Ruden opnam en middels “aanstootelijke” uitdrukkingen
in zijn correspondentie met het Hulpzendelinggenootschap de indruk wekte het bestuur daarvan te
minachten, resulteerde in een conflict tussen het gouvernement der Molukken en het NZG-bestuur
in Rotterdam, dat bijdroeg aan de ontbinding van het Hulpzendelinggenootschap in 1842. Zie B.N.J.
Roskott a. C.L. Ruden, 27/4/1838, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 23/10/1839, beide stukken in ARvdZ
34/5.
Op het moment van schrijven was de predikant H.H. Schiff president van het genootschap, Roskott
was tot aan de opheffing in 1842 secretaris.
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en met het oog op God aan deszelfs verplichting had voldaan? Voorzeker neen! Maar
laauwheid baart ordeloosheid, en ordeloosheid op hare beurt eigenzinnigheid, ongehoorzaamheid en wat daar meer is. Het is dan noodzakelijk, waarde Bestuurders, dat het
Genootschap alhier ten eene maal hervormd worde, en naar vaste, door UWEw: bepaalde
voorschriften handelt, en in dit geval zullen de zelfde leden goede directeuren worden.
En dan nog geloof ik, dat het beter is den Christen-Zendeling aan zich zelven over te laten.
Is hij dan, wat hij zijn moet, dan heeft hij geene voorschriften, geene besturing maar
alleenlijk liefdevolle hulp noodig en de Heer der Kerke beware ons voor Zendelingen,
die hunnen naam schande aandoen. Het is waar, er kunnen niet te voorziene omstandigheden plaatsgrijpen, die het bestaan van een Hulp-Genootschap meer of min in den tegenwoordigen vorm wenschelijk doen zijn. Doch ik meen ook niet dat het Genootschap
volstrekt ingetrokken moet worden, als adviserend en corresponderend kan het altijd
blijven bestaan. Alleenlijk behoort de Zendeling of geheel en al vrij te zijn, of zoo men
wil, in nadere verbintenis met het Hulp-Zendeling Genootschap gebragt te worden.
De tegenwoordige orde van zaken leidt tot ongeregtigheid, geschillen en onaangename
schrijverijen voor het Hoofdbestuur. Ik vertrouw dat UWEws doorzigt middelen zal
beramen, die bevorderlijk zijn voor de heilige zaak. – – –

93. C.L. Ruden, zendeling op Saparua en Nusalaut, Beantwoording van de zes vragen
over 1839;698 ARvdZ 43/3.
www.cgfdejong.nl
Jaarlijks moesten de zendelingen van het Nederlands Zendelinggenootschap een vragenlijst
invullen en naar het hoofdbestuur te Rotterdam zenden.699

1. De inwoners van de eilanden Saparoea en Noessalaut, onder welke ik ook in het
verledene jaar het meest mijne werkzaamheden heb gehad, zijn Christenen en Mahommedanen. De Christenen werden voor mijne komst alhier jaarlijks slechts eenmaal bezocht
door de Eerwaarde Heeren Kam, Gericke en Keijser, die dan hier eenige keeren predikten,
ledemaat onderzochten en de bondzegelen bedienden. Het geheele jaar door intusschen
waren de Christenen meestal verstoken van goed onderwijs, en hadden niet dan een
gebrekkig onderwijs van inlandsche schoolmeesters. Het getal der inwoners van beide
eilanden, Saparoea en Noessalaut, beloopt zich omtrent op 13000 zielen, waarvan omtrent
1000 Mahommedanen zijn,700 de overigen Christenen in naam. De godsdienstige kennis
der Christenen is zeer gering, verward en met zot bijgeloof vermengd. Godsdienstige
gezindheid is maar bij een klein gedeelte aan te treffen, en die is meestal maar eene
uiterlijke. Velen onder de Christenen hellen over tot Mahommedanisme en Heidendom.
De toegang tot de Mahommedanen is moeijelijk. Ik heb in den loop van dit jaar eenige
traktaten, die mij door de Engelsche zendelingen te Parapattan701 bij Batavia toegezonden
698
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Dit stuk is ongedateerd, doch in de marge is in een andere hand dan die van Ruden (waarschijnlijk
die van de secretaris van het Hb NZG) genoteerd: “Vergadering 16 December 1840. Beantwoord 8
Januarij 1841”.
Voor de zes gebruikelijke vragen, zie voetnoot 224.
Deze islamieten woonden allen op Saparua, op Nusalaut kwamen geen islamieten voor. Het aantal
islamieten op Haruku bedroeg in deze tijd omstreeks 3.000. Sub 1, Ruden, Beantwoording der zes
vragen 1841, 20/10/1841, ARvdZ 43/3.
De Engelse zending te Parapatan, nabij Batavia, stond van 1821 tot 1843 onder leiding van W.H. Medhurst.
Deze werkte overwegend onder de stadsbevolking van Batavia. Vanaf 1828 werd hij bijgestaan door
W. Young. Met het vertrek van Medhurst en Young in 1843 hield deze zending op te bestaan. Zie Lovett,
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werden en bijzonder voor Mahommedanen ingerigt waren, onder hen verspreid, doch nog
verder geene gevolgen daarvan vernomen. Het grootste gedeelte der Mahommedanen is
zeer onkundig en onverschillig, en worden door hunne priesters vooringenomen tegen het
Christendom.
2. Iederen Zondag predik ik een of twee maal in de verscheidene negerijen op het eiland
Saparoea vergezeld van gezang en gebed bij het begin en einde. Twee maal in de week
heb ik katechisatie met eenige kinderen over bijbelsche geschiedenis en godsdienstwaarheden. Bij gelegenheid houd ik met inlanders gesprekken over de Godsdienst, doch werd
ik door mijne werkzaamheden met de school in mijn huis belet, om zulke gelegenheden
bijzonder op te zoeken. Bezoek reizen heb ik, behalve naar de verschillende negerijen op
het eiland Saparoea, sedert de laatste beantwoording dezer vragen702 nog vier gedaan, als:
in de maand October 1838 naar het eiland Noessalaut, in de maand December 1838 op
de kust van Ceram,703 in de maanden April en Augustus 1839 op het eiland Noessalaut.
Ik heb er geene andere scholen onder mijne opzigt, dan die in mijn eigen huis, en geene
andere Medehelpers, in deze school, dan mijne echtgenoote. Leerlingen heb ik in mijne
school thans vier en twintig; de meesten van hen zijn reeds eenigzins volwassen. Echter
komen zij zeer ongeregeld in de school en blijven soms verscheidene dagen achtereen
weg; en komen dan weder eenige dagen. Eenige echter maken mij blijdschap door hunne
vordering. Ik onderwijs hen in lezen, schrijven, rekenen en bijbelsche geschiedenis en
bijbelkennis. Bij het lezen gebruik ik den maleischen Bijbel, bij het schrijven voorschriften, door mij zelven of eenen mijner kundigste scholieren geschreven, bij het rekenen
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eenen leidraad, dien ik zelf heb begonnen
op te stellen, en waarmede ik thans tot in de
Regel van drieën704 gevorderd ben, en bij het bijbelkundig onderwijs gebruik ik de
vraagboekjes van Wester705 en Egeling706 en de schets van den Weleerwaarden D. De
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The History of the London Missionary Society 1795-1895, II, 438. Verschillende Nederlandse zendelingen,
o.w. Roskott, logeerden na aankomst in Ned.-Indië enige tijd bij Medhurst en spraken vol lof over diens
werk en vooral over zijn lectuurproductie. Zie bijv. B.N.J. Roskott a. W.R. van IJsselstein, 6/1/1835,
ARvdZ 33/6. In de Molukken werd veel gebruik gemaakt van de Maleise lectuur die op Medhurst’s
drukpers in Batavia werd vervaardigd, bijvoorbeeld alleen al in de eerste drie maanden 1842 werden
550 Maleise boeken naar Ambon verzonden, in de eerste drie maanden van 1843 212 boeken, in april
en mei 1843 285 boeken, zie W.H. Medhurst a. LMS, resp. 22/4/1842, 10/4/1843, 24/6/1843, ALMS;
vgl. sub 26 jan., Ruden, Uittreksel dagboek nov. 1838 - april 1839, ARvdZ 43/3.
In C.L. Ruden a. Hb NZG, 10/10/1838, ARvdZ 43/3.
Reisverslag sub 10 dec., Ruden, Uittreksel dagboek nov. 1838 - april 1839, ARvdZ 43/3.
De regel van drieën wordt gebruikt om bij drie gegeven getallen het vierde evenredige getal te berekenen.
In moderne notatie betekent dit: als a, b en c bekende getallen zijn, dan wordt een vierde getal gezocht
zodat a : b = c : d. Hiertoe berekent men d = (b x c) : a.
Ruden had Wester’s De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden, voor jonge
kinderen (1ste druk 1787; 25ste, opnieuw verbeterde en vermeerderde druk, Groningen: J. Oomkens,
1818) in het Maleis vertaald, niet beseffende of wetende dat zendeling Heijmering (Kupang, Timor)
reeds aan een Maleise vertaling werkte ten behoeve van de volksscholen op Timor, aan wier oprichting
hij zich op dat moment wijdde. Zie C.L. Ruden a. Hb NZG, 22/9/1838, ARvdZ 43/3. Heijmering’s
vertaling verscheen in 1842 onder de titel Barang Hikajet Elkitab jang terutama dengan sual dan djawab
bagi anakh-anakh, awleh Tuwan Pemarentah midras H. Wester. Tersalin deri pada bahasa Wolandawij
awleh G. Heijmering. Timor Kupang, 1842. Er bestond al een Maleise vertaling van dit boekje van
Wester, die verschenen was in 1828 te Batavia. Daarvan was in Kupang maar één exemplaar aanwezig.
Heijmering was van het bestaan ervan aanvankelijk niet op de hoogte en toen hij het eenmaal in handen
had, was hij ontevreden over het gebruikte Maleis. Zie EA 1843, 187, 191. Heijmering’s vertaling,
die bovengenoemde 25ste editie van Wester’s boekje ten grondslag had, werd meerdere malen herdrukt.
De editie van 1859 was getiteld: Barang Hikajet-Hikajet jang terlebeh berguna deri dalam Elkitab,
ija itu segala surat-surat Perdjandjian Lama dan Baharuw; terkarang dengan Sual dan Djawab, guna
segala Anakh-Anakh; ’awleh Tuwan Pemarentah Midras-Midras H. Wester, Tersalin deri pada bahasa
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Vries,707 die ik zelven in het maleisch vertaald en naar de omstandigheden en vatbaarheid
van deze scholieren heb ingerigt.
3. Het getal mijner toehoorders is noch verminderd, noch vermeerderd. De hoegrootheid
van hetzelve is verschillend naar de bevolking van iedere negerij, en de gezindheid
omtrent het Christendom in de verschillende negerijen. Hetzelve kan omtrent in verhouding staan tot de bevolking als één tot vijf. Sommigen van hen toonen aandacht en
belangstelling gedurende de verkondiging van het Woord, doch het grootste gedeelte
schijnt onverschillig te zijn. Eenigen van hen komen geregeld op, en ontbreken haast nooit.
Van opregt geloof en ware bekeering, als vrucht van mijnen arbeid, of dien van vorige
Leeraars of Zendelingen is mij tot nu toe nog niets gebleken, hoe vurig ik dit ook wensch
en dagelijks den Heer der Gemeente daarom smeek.
4. Noch tegenstand, noch eenige medewerking.
5. Geene.
6. Er is hier eene zeer nadeelige gewoonte, dat de schoolkinderen van alle negerijen
gedurende den nageloogst uit de school genomen worden, om de nagelen te helpen
plukken. Dit duurt soms over de drie maanden, zoodat de kinderen als zij terug komen,
van al het onderwijs, dat zij vroeger genoten hebben, niets meer weten. Verder is er nog
eene, voor de zedelijkheid zeer nadeelige gewoonte, dat bij de komst van den Resident,
Gouverneur of eenig ander Europeaan in eene der negerijen, al de jonge meisjes in zeer
zonderlinge kleeding voor het huis van den Regent gaan of door den Regent zelve gelast
worden en daar de geheele nacht door op hunne manier dansen voor den Europeaan. Ook
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worden de schooljongens bij zulk een
geval gelast in zoodanige zonderlinge kleeding, al
dansend den aankomenden vreemdeling te ontvangen. Het zou goed zijn, als dit schadelijk
gebruik kon afgeschaft worden. Doch daarbij moest de grootste voorzigtigheid in acht
genomen worden, om niet hen, tot wier eer het geschiedt, te beleedigen of aanstoot te
geven. Nog bestaat er hier een groot hindernis voor de uitbreiding van het Koningrijk van
Christus. Dit is de verslaafdheid van het grootste gedeelte van de inlanders aan sterken
drank. Het zou nuttig wezen, om traktaatjes onder hen te verspreiden, die dit kwaad in
deszelfs onbetamelijkheid en nadeeligheid voor ziel en ligchaam voorstelden.708
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Wolanda kapada bahasa Malajuw. Tertara pula dibendar Roterdam ’awleh M. Wajt dan Anakh-Anakh
Penara-Penara. 1859. De versie van Ruden is (waarschijnlijk) nooit gedrukt. Zie ook volgende noot.
In 1842 berichtte Heijmering het NZG dat hij L. Egeling, Een vraagboekje tot onderwyzing in de
christelyke leer, (1e dr. Amsterdam: Mortier Cóvens, 1804) in het Maleis had vertaald. Omdat hij dit
voor beginnend onderricht aan schoolkinderen te moeilijk vond, had hij als voorbereiding hiertoe vertaald
Wester’s De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen (zie vorige noot), zie G. Heijmering a. Hb NZG,
30/11/1842, ARvdZ 29/6/B; zie ook EA 1843, 187-188; vgl. Kruijf, Geschiedenis, 267; over Lucas
Egeling, zie BWPGN, II, 708-712; een ander in Ned.-Indië gebruikt boekje van Egeling was De weg
der zaligheid, naar het beloop des Bijbels: een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige
leerlingen; ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 2 dln; 1e dr. Amsterdam: Mortier
Cóvens, 1822) waarnaar J.J. Bär sr in 1844 verwees, zie document 124; zie ook R. Bossert a. Hb NZG,
29/10/1858, ARvdZ 64/4/4; Hiebink, Het Zendelinghuis, 24, noot 1.
Waarschijnlijk de Rotterdamse predikant, NZG-bestuurslid en Réveil-man A. de Vries (1773-1847).
In C.L. Ruden, “Beantwoording der zes vragen”, bijlage bij C.L. Ruden a. Hb NZG, 9/11/1840, ARvdZ
43/3, werden de vragen 1 tot en met 5 in dezelfde geest beantwoord. Het antwoord op vraag 6 luidt
als volgt: “De dag des Heeren wordt door de meesten van de inlandsche Christenen zoowel door
dagelijksche werkzaamheden als ijdele vermakelijkheden zeer ontheiligd. Het zou, geloof ik, van groot
nut zijn indien er eenig geschrift in het maleisch bestond, dat over de regte voering van den dag des
Heeren handelde en op dezelve aandrong.”
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94. Algemeen verslag van het gouvernement Ambon en Onderhorigheden over 1839 (en
1838, 1837, 1836). Eerste afdeling. Algemeen Bestuur; AA 580.
[Het verslag opent met de inwendige staat van rust en tevredenheid.]

Bevolking.
Mij hieromtrent voor zoo veel de overige residentiën betreft, aan die verslagen refererende, zal ik mij tot den staat der bevolking alleen van de Ambonsche directe onderhoorigheden bepalen.
[Volgt een bevolkingsoverzicht over de jaren 1836, 1837 en 1838.]709

1839
Ambonia (de hoofdplaats en9o.2n7d4erzhi.ebleuniten–winjekgeonr)ijen
De overige bevolking op he2t0e.3il8a6ndziA
elm
enboi4n7a negorijen
Eiland Haroekoe
6.236 zielen 11 negorijen
Eiland Saparoea
10.986 zielen 16 negorijen
Eiland Nusalaut
2.922 zielen 8 negorijen
Op de Zuid West en Noord kust van het Eiland Ceram,
voor zoo veel het onder Amboina, en niet onder Banda
behoort,710 daaronder niet begrepenwww.cgfdejong.nl
de Alfoersche
negorijen in de binnenland2e6n.755 zielen 48 negorijen
Eiland Boeroe, voor zoo ve1el.2d8e0Czaiejeleline b1a0ainbeegtorerifjten
Eiland Manipa
.919 zielen 8 negorijen
Eiland Boano
1.610 zielen 2 negorijen
Eiland Amblauw
.689 zielen 7 negorijen
Totaal
81.107 zielen 158 negorijen
Of de gezamenlijke bevolking dezer Residentie heeft bedragen:
in 1836 82.636 zielen,
in 1837 82.780 zielen,
in 1838 80.336 zielen,
in 1839 81.107 zielen.
Onder de hierboven opgegevene bevolking bevinden zich een aantal burgers, die speciaal
te Amboina en in verschillende negorijen op al de eilanden gevestigd zijn. Ten gevolge
van overheersching en handelsoogmerken overgekomen en ontstaan, leven deze lui als
het ware te Amboina. – – –
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Zie ook document 76.
Zie ook voetnoot 134.
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Het gezamenlijk getal burgers op al de Ambonsche Eilanden bedraagt 10.224 zielen.
Onder de opgegevene bevolking zijn 66.592711 mahomedanen.
De bevolking der Ambonsche Eilanden bestaat alzoo uit Christenen, Mahomedanen en
heidenen, zoomede uit eenige Chinezen en enkele Arabieren.
Het zal vreemd voorkomen, dat de bevolking van het schoone eiland Boero zoo gering
wordt opgegeven: alleen van de Cajelie baai kan dezelve naauwkeurig vermeld worden.
Niets bepaalds kan van de bevolking der binnenlanden van Boero gezegd worden, omdat
de regenten der negorijen in de Cajelie baai alle belang hebben, die onbekendheid te
houden, zoo zij daarmede al zelf naauwkeurig bekend zijn, hetgeen zeer twijfelachtig is,
terwijl men langs geenen anderen weg dan door hen tot de kennis dier bevolking geraken
kan, alzoo het bestuur geene kennis draagt van hetgeen in de binnenlanden van Boero
omgaat. Na oude geschriften te oordeelen, moet in vroeger jaren de bevolking van Boero,
die aan de regenten in de Cajelie baai cijnsbaar was, vrij aanzienlijk zijn geweest. Thans
wordt die niet hoger opgegeven dan 1.280 zielen.
Ten aanzien van het Eiland Ceram heeft men zich in vroegere verslagen enkel bepaald
tot het vermelden der bevolking welke op de kust van dat Eiland gevestigd is. Ik heb
getracht eenigzins bekend te worden met de bevolking der alfoersche negorijen, welke
min of meer aan de strandregenten onderworpen is. Deze bedraagt te rekenen van de
negorij Tobo, de Zuid Oostelijke grensscheiding ten zuiden van Ceram tot de negorij
Waroe aan de noordzijde van dat eiland gelegen
over 1836 65.171 zielen,
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over 1837 65.541 zielen,
over 1838 66.005 zielen,
over 1839 66.820 zielen,
behoorende het overige gedeelte van Ceram onder de Residentie Banda.
Wegens voormelde opgaven moet men afgaan van de berigten der regenten der strandnegorijen, konde men langs andere wegen dienaangaande informatiën inwinnen, de waarheid
zoude, zooals in zulke gevallen meestendeels plaatsheeft, in het midden liggen, en de
opgaven der bevolking derhalve naauwkeuriger kunnen zijn. Dit resultaat kan echter niet
verkregen worden, omdat men langs geenen anderen weg tot de kennis dier bevolking
geraken kan. Hoe groot overigens de alfoersche bevolking meer in het midden van het
Eiland Ceram is, deswege kan met zekerheid niets gezegd worden, en ik geloof, dat men
dienaangaande niet ligt bekend zal worden, ten ware men nu en dan groote volksvergaderingen of saniries konde houden; dan dezelve met te veel kosten gepaard gaande, zal het
Gouvernement daartoe niet ligt besluiten.
Als de bevolking der Ambonsche Eilanden over de vermelde vier jaren door elkander
genomen wordt, heeft er geene aanmerkelijke vermeerdering of vermindering van bevolking plaats gehad: Amboina zelf heeft nogtans over de jaren 1837-1838 eene geweldige
schok moeten ondervinden, ten gevolge van de hevig geheerscht hebbende epidemie, zoo
als uit de zielsbeschrijving van dat tijdvak blijken kan,712 waarvan men zich echter
allengskens weder herhaalt.
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Dit is een schrijffout, wellicht is 16.592 bedoeld. In “Generaal Overzigt der Zielsbeschrijving van de
Residentie Amboina en Onderhoorigheden onder Ulto December 1833”, (1/1/1834, AA 1101) wordt
een totaal aantal islamieten in de residentie gegeven van 19.609, Arabieren en andere vreemde oosterlingen
meegeteld. Ceram is hier niet geteld.
Namelijk een terugval van 10.909 inwoners in 1837 naar 9.041 inwoners in 1838.
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[Ambon heeft altijd de reputatie gehad een gezond oord te zijn. De epidemie van 1837 en
1838, die zich uitte in hoge koortsen, een ziekelijke tint, opgezwollen lever en milt en die
op haar hoogtepunt soms wel 30 mensen per dag ten grave droeg, wordt soms toegeschreven aan de zware aardbeving die het eiland in 1835 trof. Doch dat is twijfelachtig. De
oorzaak is eerder te vinden in de weersgesteldheid, met name de onregelmatige moessons
der laatste jaren, die gepaard gaan met grote temperatuurverschillen, voortdurend draaiende
winden en zware stortregens afgewisseld met langdurige perioden van droogte. Sinds eind
1838 zijn de koortsen verdwenen, om eind 1839 weer kortstondig terug te keren. De
symptomen zijn thans echter veel milder dan voorheen. De Uliassers zijn ook door de
epidemie bezocht, zij het in veel minder ernstige mate dan Ambon, terwijl de kusten van
Ceram gespaard zijn gebleven. Vervolgens komen aan de orde de politie, de staat van
wegen en rivieren, marktplaatsen, landsgebouwen en -werken, dienstreizen van de gouverneur, veeteelt, visserij, nijverheid en volksvlijt, handel, geldcirculatie, bossen.]

Schoolwezen. Inlandsche geestelijkheid.
Het is tweeledig, namenlijk het Hollandsch en Inlandsch onderwijs.
Het eerste bestaat alleen te Amboina. Sedert verscheidene jaren is het daarmede ongunstig
gesteld geweest. Eerst de zware aardbeving van den jare 1835, als een gevolg van welke
men zich zeer lang daarna bijna in geen enkel gebouw meer veilig achtte; vervolgens de
ziekten van den jare 1837-1838, toen gedurende verscheidene maanden de school gesloten
is geweest, en vervolgens ongeschiktheid van de schoolmeesters, ten gevolge van het
gebruik van sterken drank, zijn alle zoo veel oorzaken geweest, die het onderwijs hebben
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moeten verachteren.
En toen men eindelijk die moeijelijkheden had doorgeworsteld, en een’ voortreffelijke
onderwijzer in den Heer Stoelman had, werd deze onverwachts door den dood aan zijne
leerlingen ontrukt.713 Het onderwijs moest toen weder worden toevertrouwd aan een
man,714 die daarvoor wel de noodige bekwaamheden bezat, maar wiens geestvermogens
zoodanig door het onmatig gebruik van drank waren afgestompt, dat hij daarvoor ongeschikt was, tot dat eindelijk voor ruim een half jaar weder een goed onderwijzer in den
Heer van der Horst715 aan de Hollandsche school te beurt mogt vallen, die alle middelen
aanwendt om het verachterde onderwijs op eenen goeden en geregelden voet te brengen.
Dat onder alle de vermelde ongunstige omstandigheden niet veel aan besloten en openbare
examens heeft kunnen worden gedacht, laat zich ligtelijk beseffen. Buiten verwachting
goed is evenwel uitgevallen het besloten examen, dat in het laatst van het afgeloopen jaar
door de Subcommissie van onderwijs gehouden is, en waarvan bereids rapport is ingediend aan de Hoofd kommissie te Batavia. Het getuigt van de geschiktheid van dien
onderwijzer en van de intelligentie van zijne leerlingen. Zal op den duur het Hollandsch
onderwijs aan de behoefte van deze plaats en aan de belangstelling van het Gouvernement
en de goede vorming der jeugd beantwoorden, dan acht ik het als een hoofdvereischte
noodzakelijk, dat de leerlingen in een behoorlijk gebouw, waarin zij voor aardbevingen
niets te vrezen hebben, vereenigd worden. Thans wordt tot het houden der school gedeeltelijk betrokken het Weeshuis, een bouwvallig steenen gebouw waar, ongeacht de zorgvuldigste waakzaamheid, ongeoorloofde connexiën met de weesmeisjes zouden kunnen
worden aangegaan, en waar het ten dienste van de school afgestane vertrek overigens te
bekrompen is, om de verscheidene klassen der leerlingen behoorlijk afgezonderd te doen
713
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F.J. Stoelman werd benoemd in 1837 doch overleed in 1838.
B. Goesdorp.
C. van der Horst; 1839-1843 onderwijzer 2e rang.
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zijn, terwijl aan huishuur van dat vertrek en voor den onderwijzer maandelijks zestig
gulden wordt besteed, in het jaar ƒ 720. Voor minder dan ƒ 4000 zou een geschikt gebouw
voor de school en den onderwijzer kunnen worden gebouwd, en derhalve in weinige jaren
de huishuur, of zeker ƒ 600 ’s jaars, kunnen bespaard worden.
Aan de Hoofd Kommissie heb ik dien aangaande geschreven.
Het inlandsch onderwijs in de Christen negorijen is over het geheel erg goed; de kinderen
der Inlanders zijn in het algemeen met vlugheid van getal en een goed oordeel begaafd,
en bezitten daarenboven bijzondere bedrevenheid om eene mooije hand te schrijven. Als
eenmaal de thans nog werkzaam zijnde matige schoolmeesters van vroegere tijden door
de bekwamere leerlingen van het Instituut, dat door het Hoofd Zendeling genootschap716
bekostigd wordt en schoolonderwijzers vormt, overal vervangen zijn, hetgeen allengskens
het geval wezen zal, zal het onderwijs in de negorijen als dan minder werktuigelijk zijn
en eene minder slechte strekking hebben, maar even als ik vroeger reeds heb mogen
aanmerken tijdens mijne jongste inspectie op het einde van het afgeloopen jaar, is mij
opnieuw gebleken, dat er intusschen behoefte aan betere schoolboeken blijft bestaan. –
––
In sommige negorijen laten de moeders niet toe, dat hare dochters in het schrijven
onderrigt worden. In de vrees dat zij correspondentiën met jongelingen zullen aangaan
ligt de reden niet, maar ter voorkoming dat zulke brieven aanleiding tot ongelegenheden
en regtsgedingen zouden kunnen geven, al zoo het volk twist- en procesziek is.
Het onderwijs in de slamsche, Moorsche of Mahomedaansche negorijen geschiedt buiten
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kosten en bemoeijenissen van het bestuur,
de geschiktste imams of priesters geven aan
eenige weinige jongelingen onderwijs in het Maleidsch schrijven met arabische en
Italiaansche caracters, alsmede in den Koran. Een en ander is vrij gebrekkig.
Of nu juist in deze mindere bedrevenheid in het lezen en schrijven eene oorzaak ligt, dat
in de slamsche negorijen bijna geene dagelijksche zaken van weêrstreving tegen het gezag
van den regent voorkomen, welke in de christen negorijen meestal zoo meenigvuldig
voorvallen, of dat de reden moet worden gezocht in den Godsdienst, die meerdere
onderwerping aan de hoofden medebrengt, of eindelijk omdat op eenige uitzonderingen
na, de vrouwen in de slamsche negorijen meer afgezonderd dan in de Christen negorijen
leven, is niet wel te verklaren, maar waar van hetzelfde Reglement717 bestuurd wordende,
op het gebruik van het varkensvleesch na, in vele negorijen dezelfde levenswijze, somtijds
dezelfde oorsprong als de christenen hebbende, is het niet weinig opmerkenswaardig, dat
zich in het algemeen in de slamsche negorijen, in vergelijking van de christenen, in
gewone tijden alles kalmer toedraagt.
In de christen negorijen zijn de schoolmeesters in zekeren zin, en in de slamsche negorijen
de Priesters, bepaaldelijk hoofden van de godsdienst, terwijl eerst gemelde negorijen nu
en dan voor de grote godsdienstplegtigheden door Predikanten of Zendeling Leeraren
bezocht worden.
De zedelijke invloed der schoolmeesters in de christen, en die der imams in de slamsche
negorijen, is in het algemeen gering.
Liefdadige gestichten, godshuizen.
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Het NZG te Rotterdam.
Het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden
(15 april 1824) van GG Van der Capellen.
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Te Amboina en op het eilandje Molano nabij Saparoea zijn voor Melaadschen gestichten
opgerigt. Het aantal derzelve te Amboina en te Molano bedroeg
als
Amboina
Molano
over 1836
10 pers.
24 pers.
over 1837
44 pers.
24 pers.
over 1838
13 pers.
21 pers.
over 1839
13 pers.
21 pers.
De verzorging derzelven is eenvoudig maar vrij goed, voor rekening van het Gouvernement, zooals in vroegere verslagen gemeld is.
Het schijnt bij de officieren van gezondheid, die de leprozen behandelen, nog niet
uitgewezen te zijn, of die ziekte al dan niet alhier besmettelijk is. Tegen de besmettelijkheid schijnen anders verscheidene redenen te bestaan: als namelijk, dat de bannelingen,
welke aan het gesticht te Amboina ter assistentie zijn toegevoegd, en dus met de leprozen
dagelijks in contact komen, tot dusver nimmer door die ziekte zijn aangetast geworden,
en te Molano alwaar steeds eenige inlanders van de negorij Haria dezelfde diensten
verrigten en regelmatig door anderen worden vervangen daardoor evenmin zijn besmet
geworden.
Ik heb getracht het etablissement van Amboina met dat van Molano te vereenigen, omdat
het nabij de eenige uitspanningsplaats der Ambonsche ingezetenen, namelijk den klappertuin, gelegen is, en het voor sommige ingezetenen overigens iets walgends heeft, om
groenten en gevogelte op de passarwww.cgfdejong.nl
te doen koopen, omdat zij weten, dat het ook door de
Melaadschen een weinig wordt geteelt, dan daarentegen zouden de betrekkingen dezer
ongelukkigen ongaarne hunne verwijdering van hier zien omdat alsdan alle communicatie
met hen, die in stille plaats heeft, zoude ophouden, welke reden bij het niet bestaan der
besmettelijkheid nog overweging genoeg is toegeschenen, om althans vooreerst hierin
geene verandering te maken.
[Vervolgd wordt met de constatering dat bedelarij niet voorkomt, gevolgd door een
overzicht van staat van de gerechtelijke politie, misdrijven en opgelegde straffen, gevangenissen, kettinggangers, bannelingen, vagebonden, staatsgevangenen en slaven, de geneeskundige dienst en de koepokinentingen. Hiermee eindigt de Eerste Afdeling van dit
verslag en begint de Tweede Afdeling, die geheel gewijd is aan het financieel bestuur.]

95. Ds H.H. Schiff, scriba, namens de kerkeraad der Hervormde gemeente te Ambon, aan
het Hulpzendelinggenootschap te Ambon,718 Ambon, 14 april 1840; ARvdZ 43/3.
De kerkenraad der Hervormde Gemeente te Amboina, in aanmerking genomen hebbende,
dat de Zendelingleeraren, werkzaam op het Eiland Amboina en onderhoorigheden, uit
hoofde van hunne bediening behooren tot en verbonden zijn aan de gevestigde Hervormde
Gemeente te Amboina waarvan de kerkenraad het uitvoerend ligchaam uitmaakt, heeft
diensvolgens in hare laatst gehoudene vergadering van 11de April j.l. goed gevonden te
bepalen, dat zij van de voornoemde broederen zendelingen verlangt, zich voortaan met
al wat de hun toevertrouwde gemeenten betreft, en in zonderheid met hunne kerkelijke
verzoeken, waarop zij onmiddellijk de toestemming van het bestuur alhier behoeven, door
718

Naar Nederland gezonden als bijlage bij het volgende document, zie voetnoot 188.
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middel van het hier gevestigde Hulp Zendeling-Genootschap, en waartoe zij behooren,
tot den kerkeraad te vervoegen, ten einde langs dien weg hun de vereischte goedkeuring
van het gouvernement geworde, en alle zaken met orde en tot meerder voorspoed en zegen
hunner gemeenten geschieden.
En opdat aan dit besluit niet ontbreeken zou de noodige bekendheid en klem, zoo is
daarvan kennis gegeven en aan den waarnemend Gouverneur der Molukkos, met verzoek
aan hetzelve bij voorkomende gelegenheid gevolg te willen geven en aan U.W. Eerw. als
bestuurders van voornoemd Genootschap, ten einde daarmede de belanghebbenden bekend
te maken en voor de uitvoering van hetzelve wel te willen zorg dragen. – – –

96. C.L. Ruden aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 12 mei 1840;
ARvdZ 43/3.
–––
Uit mijn gehouden dagboek719 zullen Uwe Eerw. tevens kunnen waarnemen, dat er, nadat
ik vrijheid verkregen heb de bondzegelen alhier te bedienen, zich ook betrekkelijk de
heidensche bevolking alhier een ruimer veld tot werkzaamheid voor mij geopend heeft.720
Verschillende slaven hebben verzocht, om gedoopt te worden, zoowel hier op de hoofdplaats, als ook in de negerijen. Doch tevens zullen Uwe Eerw. kunnen waarnemen, dat
ik daarmede niet ligtvaardig ben te werk gegaan, want bij eenig nader onderzoek waarnewww.cgfdejong.nl
mende, dat hun kennis der noodzakelijkste
waarheden des Christendoms ontbrak en tevens
onloutere bedoelingen met hun verzoek, om gedoopt te worden, gepaard gingen, heb ik
de meesten van hen vooreerst nog niet tot den H. Doop aangenomen, maar hen vermaand,
zich eerst meer in de waarheden des Christendoms te laten onderwijzen, en heb maar
vooreerst eene oude slavin van 55 jaren oud, aan die ik zelf eenige maanden van te voren
bijzonder onderwijs heb gegeven, door den H. Doop des christelijke gemeente ingelijfd.
De zuster van genoemde oude slavin is reeds voor eenige jaren gedoopt geworden, doch
toen ter tijd had deze geenen zin, het voorbeeld harer zuster te volgen. Echter naderhand
ontwaakte ook in haar het verlangen, tot de gemeente onzes Verlossers te behooren,
waarvan mij de eigenaar van haar kennis gaf. Ik liet derhalve deze slavin tot mij komen,
en onderzocht haar naar de reden van haar verlangen en naar hare kennis aangaande het
Christendom, en hoewel ik bevond, dat hare kennis uiterst gering was, nam ik echter
tevens waar, dat haar verlangen opregt en hare bedoelingen zuiver waren. Ik nam haar
derhalve in onderwijs en trachtte zoo eenvoudig mogelijk de waarheid haar aan het
verstand en hart te leggen, tevens den Heer der Gemeente smekende, dat Hij dit onderwijs
in genade aan haar zegenen wilde, en de Heer heeft mijne smeken verhoord. Want zoo
gering hare kennis in het begin was, zoo was zij in den tijd van omtrent twee maanden
daarin zoo gevorderd, dat ik vrijmoedigheid verkreeg, om aan haar verlangen te voldoen,
te meer daar ik mij gedurende dien tijd hoe langer hoe meer van de opregtheid harer
bedoelingen en de zuiverheid harer beginselen overtuigd had. Ik proefde haar in tegenwoordigheid van den Ouderling en den Opperschoolmeester van Saparoea op den 21º
Maart dezes en doopte haar plegtig in de gemeente op denzelfden dag in de voorbereiding
tot het H. Avondmaal. Ook na hare inlijving in de gemeente van Christus door den H.
Doop blijft zij getrouw en naarstig in het gebruik maken van die middelen, die haar ten
719
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Ruden, Uittreksel Dagverhaal 1 okt. 1839 - 12 april 1840, ARvdZ 43/3.
Zie noot 696.
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dienste staan, om te vorderen in kennis, geloof en heilig making, terwijl zij ook getrouw
en werkzaam is in den dienst bij haren eigenaar. Zij is dankbaar voor die genade, die haar
ten deel geworden is. Gedurende mijne bezoekreis naar de negerijen op het eiland, heeft
zij op haar verzoek van haren eigenaar verlof gekregen, des nachts bij mijne vrouw en
kinderen te blijven, om hun in een en ander naar haar vermogen behulpzaam te kunnen
zijn. Deze is dan, in zoo ver ik haar zelf onderwezen heb, de eerste vrucht van mijnen
arbeid onder de heidenen. Dank zij den Heer daarvoor.
Sedert acht dagen heb ik weder eenen vrijgegevenen slaaf aangenomen tot onderwijs, doch
over denzelven kan ik nog niets met zekerheid berigten. Het zal mij eerst door naderen
omgang en gesprekken met hem moeten blijken, hoedanig zijne gezindheid is. Hij is
onkundig, maar schijnt niet onvatbaar te zijn. Eerlang hoop ik nog eenen slaaf en eene
slavin (man en vrouw) tot onderwijs aan te nemen. Mogt de Heer mij wijsheid verleenen,
om hen de waarheid niet alleen aan het verstand, maar ook aan het hart te kunnen leggen,
en mogt het onderwijs aan hen tot ware bekeering gezegend worden.
Sedert October l.l. heb ik de verschillende negerijen op het eiland tweemaal bezocht, en
aan de inwoners het woord verkondigd, hunne kinderen gedoopt, personen in het huwelijk
ingezegend, eenmaal nieuwe ledematen geproefd en aangenomen, en eenmaal in iedere
negerij het H. Avondmaal bediend. Zestig paren heb ik in het huwelijk ingezegend,
tweehonderd en vijftien nieuwe ledematen aangenomen, en zes honderd en vier en
zeventig kinderen gedoopt, waarvan twee honderd vier en veertig door Christen Ouders
buiten het huwelijk verwekt zijn, en zeventien kinderen van heidensche slaven. De
www.cgfdejong.nl
eigenaars van genoemde slaven en
de doopgetuigen hebben de verpligting op zich
genomen, om voor de opvoeding en christelijk onderwijs dezer kinderen zorg te dragen.
De verregaande zedeloosheid der zoogenoemde Christenen alhier doet veel nadeel aan
de toebrenging der heidensche slaven tot de gemeente des Heeren.
Over de kundigheden der schoolkinderen en het bedrijf der meesters kan ik niet met
zekerheid een oordeel vellen, daar mij niet vergund is, onderzoek daarnaar te mogen doen,
aangezien het scholen van het Gouvernement zijn.721 De kundigste en tevens ijverigste
schijnen te zijn: H. Risakotta, Opperschoolmeester, J. Latumairissa, meester te Sirisorij,
J. Parera, meester te Tuhaha, en H. Nanlohy, meester te Nollot en Itawaka.
Over negen honderd schoolboekjes heb ik aan de meesters gegeven, om dezelve aan de
schoolkinderen te verkoopen, en eenige heb ik hier zelf verkocht. De dertig Oude en
Nieuwe maleische Testamenten waren in weinige dagen uitverkocht, en nog dagelijks is
navraag naar de maleische bijbels. Er zouden hier nog veel voor eenen redelijken prijs
kunnen verkocht worden, en insgelijks de maleische berijmde Psalmen, en de door den
Eerw. Heer Le Bruyn722 in het maleisch vertaalde Evangelische gezangen.723 Het zou mij
aangenaam wezen, als Uwe Eerw. mij daarvan eenigen voorraad wilde toezenden, opdat
ik aan het verlangen der bevolking alhier zou kunnen voldoen, en gave het de Heer, door
721
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Bij Gb van 8 febr. 1825, nr 17, was de zorg voor en het toezicht op inlandse scholen in de residentie
Ambon opgedragen aan de schoolopzieners voor het lager onderwijs. Zie document 35.
Zie voetnoot 100.
Zie voetnoot 578. Het NZG-bestuur besloot 50 Oude en 25 Nieuwe Testamenten (Maleis) voor Ruden
en enkele andere zendelingen bij het NBG aan te vragen. C.L. Ruden a. Hb NZG, 9/11/1840, ARvdZ
43/3. Aan zijn verzoek om toezending van bundels berijmde Maleise psalmen en de door Le Bruijn
vertaalde gezangen kon vooreerst niet voldaan worden, aangezien nog gewerkt werd aan de herdruk
(te Rotterdam) van beide. Het hoofdbestuur had in 1838 tot de herdruk van beide bundels besloten.
Hb NZG a. B.N.J. Roskott, 14/7/1838; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/2/1839, beide stukken in ARvdZ
34/5; EA 1840, 314; J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/5/1845, ARvdZ 18/1.
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de verspreiding van zijn dierbaar woord vruchten der bekeering waardig onder deze
bevolking voortgebragt worden.
Hiernevens zend ik Uwe Eerw. nog eenige besluiten van den Kerkeraad te Amboina in
origineel mede. Ik meen dat dergelijke besluiten van den Kerkeraad niet onmiddellijk door
denzelven, maar door het Hulp Genootschap mij moesten bekend gemaakt worden.724
Ondertusschen heb ik mij niet geweigerd, deze besluiten uit te voeren, maar het werd mij
door den Assist. Resident725 afgeraden, het besluit van de uitsluiting der onwaardige leden
van de gemeenschap der Kerk in dien zin, als het bedoeld werd, na te komen, verklarende
Z.E.G. dat dit ongenoegen zou verwekken, en Z.E.G. alsdan genoodzaakt zou worden,
zich met die zaak te moeten bemoeijen.726
Onder dato 26 Nov. l.l. verzocht ik aan het Hulp Genootschap om eenige maleische Katechisatie boeken, en daarop antwoord de Kerkeraad. Ik zou gaarne door Uwe Eerw.
inlichting ontvangen, in welke betrekking ik tot den Kerkeraad te Amboina sta, en hoe
ik met deszelfs besluiten moet handelen.727
97. Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië,
gevestigd te ’s-Gravenhage, “Algemeen Jaarlyksch Verslag over den Staat der Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, gedaan den 29 Mei 1840”; AHC
16, bijlage 445.
724
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De vergadering van het Hb NZG gaf Ruden het advies “de meeste bedachtzaamheid in acht te nemen
www.cgfdejong.nl
bij het aannemen als Ledematen der
gemeente; vermits zijne aanneming van 215 personen daartoe,
haar niet overeen te brengen scheen met zijne omzigtigheid aangaande de bediening van den Heiligen
Doop.” EA 1840, 314.
N.M.G. Renoult.
Het ging om de volgende besluiten. Het eerste besluit, van 27/12/1839, waartegen de AR verzet aantekende,
luidde: “dat alle degenen die op eene ergerlijke wijs, buiten het huwelijk leven, uitgesloten moeten
worden uit de gemeenschap der Kerk, tot zoolang zij zich beteren en wettig trouwen, gelijk het den
Christen betaamt”. Het tweede besluit, van 13/4/1840, was een antwoord op Ruden’s verzoek aan het
Hulpzendelinggenootschap om Maleise catechiseerboekjes. Hieraan kon niet voldaan worden omdat
ze uitverkocht waren. Maar binnenkort zouden nieuwe boekjes ter beschikking komen. Het derde besluit,
van 14/4/1840, is opgenomen als document 95. Het vierde, van 2/5/1840, bevatte het verzoek aan Ruden
om mee te delen of aan het besluit van 27/12/1839 gevolg werd gegeven. Het vijfde, van 8/5/1840,
ging over een brief van de wnd gouverneur van de Molukken aan de kerkeraad, waarin deze liet weten
zich te verzetten tegen de uitvoering van het besluit tot uitsluiting van ongehuwd samenwonenden uit
de kerk. Hij wenste de betrokkenen te vermanen en op te wekken tot verbetering en het gevolg hiervan
af te wachten. Zie hiervoor EA 1840, 312-314, 316.
Voordat Ruden zich tot het Hb NZG wendde, had hij advies gevraagd aan de gouverneur. Deze laatste
had daarop de kerkeraad gedwongen zijn brief te wijzigen (zie voetnoot 726). De kerkeraad nam Ruden
zeer kwalijk wat hij gedaan had, waarop de laatste zich tot het Hb NZG om advies wendde. Het ter
vergadering van het Hb NZG uitgebrachte pre-advies raadde aan “in aanmerking te nemen dat Saparoua
eene plaats is onder het Kerkelijk Bestuur van Amboina behoorende, Dat tegenover eenen Roomschen
Gouverneur zulk een bestuur van den Kerkeraad zijne goede zijde heeft, – en Dat hetgeen de Kerkeraad
tot heden bepaald heeft, niet ten nadeele onzer zending is en dezelve dit met bescheidenheid verzocht
heeft. En stelt dus voor, om aan Ruden te schrijven, dat hij van wege zijne verbintenis in eene reeds
gevestigde, vroeger door de predikanten van Amboina bediende gemeente, de besluiten van den Kerkeraad
aldaar behoort op te volgen, zoo lang dezelve niet met de door ons gegevene instructie strijden, en dat
hij, in dit laatste geval, aan den Kerkeraad heeft mede te deelen, dat hij vanwege deze strijdigheid de
uitvoering van deszelfs besluit moet schorten, totdat hij ons, zijne zenders, daarover geraadpleegd en
van ons nadere instructie zal ontvangen hebben. En daar genoemde Kerkeraad, door tusschenkomst
van het Hulp-Zendelinggenootschap aldaar, zijne bevelen aan den Zendeling heeft kenbaar gemaakt,
hij zulks wederkeerig moet doen. Wanneer wij hen daarin blijven kennen, wier medewerking wij later
zouden kunnen behoeven, zouden wij daardoor ook vrijer in onze handelingen blijven.” De vergadering
nam dit advies over en liet haar standpunt aan Ruden weten. EA 1840, 317-318.
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–––
Amboina
Van de gemeente aldaar, en hare Leeraars, hebben wy geene regtstreeksche berigten. Het
schynt, dat beide predikanten aldaar hunne betrekking op de Commissie geheel vergeten.
Zy krygt althans van hen geene letter. Wy hopen, dat wy in het vervolg hierover niet meer
te klagen zullen hebben. Intusschen weten wy van elders, tot onze blydschap, dat zy
welvarend zyn, en met lust hun werk verrigten. Ds Hardij728 was den 16 Mei 1839 van
Batavia vertrokken, op den 14 July gelukkig en in welstand met zyne zuster te Ambon
aangekomen en had den 4 Augustus zyne intrede gedaan met eene leerrede over Jak: 1:
21, en den volgenden Zondag by de maleische gemeente sprekende op dien dag over Luk:
XVI: 19-21. Ds Schiff was wel tevreden en verheugde zich in eene betere gezondheid dan
tevoren. Het zal ons aangenaam zyn, by eene volgende gelegenheid, van hen en van hunne
gemeente, meer voldoende berigten te kunnen geven. – – –

98. C.L. Ruden aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 12 juni 1840;
ARvdZ 43/3.
–––
Hoe langer hoe meer moet ik ontwaren, dat er nog tot nu toe onder de zoogenaamde
Christenen alhier afgoderij gepleegd wordt. Voor eenige dagen werd mij een voorbeeld
www.cgfdejong.nl
daarvan uit de negerij Ameth op het
eiland Noessalaut medegedeeld, waarvan ik reeds
melding gemaakt heb in mijn dagboek onder dato 29º October.729 Toen aan het begin dezer
maand de Meester van Ameth hier kwam, om zijn traktement van het Gouvernement te
ontvangen, bragt hij den steen, die als afgod voor eenen man uit de negerij dient, mede,
om denzelven aan den Assistent Resident730 te toonen, en gaf daarvan volgende verklaring:
“Den 13º October nam Frans Pattinasaranij eenen steen, in de gedaante van eenen hond
met eenen rooden draad gebonden om deszelfs hals, van voor de deur van Anthoni
Soumokil weg. Anthoni Soumokil, denzelfden dage terugkeerende van Saparoea, twistte
hevig met zijne vrouw en kinderen, omdat die steen weg was, zoodat zijne dochter Lewij,
uit erger jegens haren vader, zeide: niet alleen dezen steen, maar vader bewaart ook een
beeld van koper in de kist. Dewijl Anthoni Soumokil zoo getwist en zijne vrouw geslagen
had, ging deze zelve Frans Pattinasaranij verzoeken, om haar den steen te willen teruggeven. Omdat deze echter het twisten over den steen gehoord had, zoo vermeende hij, dat
dit een steen was, dien zij bewaren moesten, en gaf hem deshalve niet terug. Den 21º gaf
mij Jacob Setoniapesij daarvan berigt. Den 22º ging ik met nog eenige menschen om den
steen te halen, dien Frans Pattinasaranij aan eenen kokosboom had opgehangen, opdat
hem niemand zoude stelen, omdat in eenen nacht Martha, de dochter van Anthoni Soumokil, met eenen vuurbrand in de hand rondom de steenen omheining van het huis van Frans
Pattinasaranij gelicht had, om den steen te zoeken. Daarom nam ik den steen en bragt
denzelven in mijn huis en liet Leonora, de dochter van Anthoni Soumokil, roepen en vroeg
haar: kent gij dezen steen? Zij zeide: ja ik ken denzelven; mijn broeder Marcus heeft
denzelven van het strand medegebragt. Nu liet ik Marcus roepen, en vroeg hem: kent gij
728
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Zie Deel II, bijlagen II en III.
Ruden, Uittreksel dagboek 12 april - 31 oct. 1840, ARvdZ 43/3.
N.M.G. Renoult; 1806-1887; 1834 klerk bij het beheer der pakhuizen; 1837 commies ter magistratuur;
1840 AR Saparua en Haruku.
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dezen steen? Hij zeide: ja, deze steen is uit mijn huis; ik heb denzelven van het strand
gehaald en den naam Tusa (kat) aan denzelven gegeven; en mijn vader den naam van
Andjing (hond). Ik zeide aan Marcus, dat hij den steen weder zoude terugnemen, doch
hij wilde niet, en zeide: wie denzelven weggenomen heeft, kan denzelven ook weder
terugbrengen. Toen de steen gehaald werd, zeide een man met naam Matheus Berhitu, dat
Anthoni Soumokil den steen overnacht in huis had, en overdag denzelven voor zijne deur
plaatste.
Wat dezen steen betreft, zoo geloof ik dat het waarheid is, omdat Anthoni Soumokil, gelijk
een schooljongen, met naam Pieter Samallo, heeft gezien en gehoord, eenen steen heeft
aangebeden, zeggende: Ik wendt mij tot den Heer, maar de Heer wendt zich niet om mij
te zien. Daarom breng ik u uw geschenk, gij kunt mij kennen, ik wederom ken u, o
hatukaul of roode steen. Hij nam dan wierook uit zijne pinang doos, beet dien in drie
stukken, en zeide: den ouden Soumokil zijn deel; den heer der negerij zijn deel, hatukaul
zijn deel”. – – –

99. J.C. Baud, minister van Marine en Koloniën,731 aan P. Merkus, wnd gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, Den Haag, 2 juni 1841, nr 3/245; AMvK 1372.
De regering in Den Haag had het NZG in 1839732 een jaarlijkse subsidie toegezegd van ƒ
4.000,- a ƒ 5.000,- ter ondersteuning van de vestiging van inlandse scholen c.q. uitbreiding van
het inlandse onderwijs op Celebeswww.cgfdejong.nl
en Ambon. Ook voor het onderwijs op Timor en Rote was
het NZG overheidssteun toegezegd, waaronder ƒ 1.200,- per jaar voor de Europese onderwijzer
te Timor Kupang.733 De subsidie kwam, wat Ambon betreft, bovenop de jaarlijkse uitgave van
ƒ 10.776,- (op een onderwijsbudget voor Ned.-Indië van ƒ 124.272,-), die het gouvernement
reeds ten behoeve van het gouvernementsonderwijs aldaar deed. De Hoofdcommissie van
onderwijs had tegen de toekenning van deze subsidie bezwaar aangetekend (het budget zou
geen ruimte bieden voor extra uitgaven en het NZG zou zelf over voldoende middelen beschikken),734 hetgeen tot vertraging van de subsidietoekenning had geleid. Het wachten moe,
informeerde het NZG bij de minister naar de oorzaak van deze vertraging.735 Deze laatste
wendde zich hierop tot de wnd GG gewend en ontkrachtte beide bezwaren van de Hoofdcommissie.
[De minister toont ten eerste aan dat het budget van de Hoofdcommissie van onderwijs over
1841 een overschot heeft van ruim ƒ 8.000,-.736]
731
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J.Ch. Baud; 1789-1959; 1811 div. functies bij het gouvernement te Batavia, tevens particulier secretaris
GG J.W. Janssens (1811); 1816 gouvernementssecretaris te Batavia; 1819 alg. secretaris der Hoge
Regering te Batavia; 1821 ambteloos burger; 1824 dir. voor de zaken der Oost-Indische bezittingen;
1832 tijdelijk plaatsvervanger van GG J. van den Bosch; 1833 vice-president Raad van Ned.-Indië
te Batavia; 1833 GG a.i. Ned.-Indië; 1836 gerepatrieerd; 1840 minister van Koloniën a.i.; 1840-1842
minister van Marine en Koloniën; 1842-1848 minister van Koloniën; 1850 Lid Tweede Kamer; 1854
minister van Staat.
MvK a. GGvNI, 10/9/1839, nr 8/559, en id. a. id. 10/4/1840, nr 2/166, AMvK 1372, Vb 2 juni 1841,
nr 3/245.
Gb van 20 febr. 1840, nr 3, AAS b337/s101, Bt 20 febr. 1840, nr 3; de zending genoot de subsidie
voor de Molukken slechts tot ultimo 1843, die voor Timor en Rote (ƒ 100,- per maand) tot ultimo 1844.
AMvK 176, Vb 14 mei 1852, nr 8.
Zie HCO a. DGvfin., 10/10/1840, nr 619/3, AMvK 1372, Vb 2 juni 1841, nr 3/245.
Hb NZG a. MvMK, 3/5/1841, nr 3/245, AMvK 1372, Vb 2 juni 1841, nr 3/245.
HCO, “Aantooning van het geen voor onderwijs of schoolwezen is toegestaan, en wat daarvoor thans
uit ’s lands kas betaald wordt”, 10/10/1841, nr 619/3, AMvK 1372, Vb 2 juni 1841, nr 3/245.
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De aanmerking van de Hoofdkommissie van Onderwijs, dat het Zendeling Genootschap
eigen middelen zou bezitten, is van weinig beteekenis, – ten zij het blijke, dat die middelen
genoegzaam zijn voor het doel. Het genootschap beweert het tegendeel, en het is juist de
aanvulling dier ongenoegzaamheid, waarvan hier rede is. Het is voorzeker de pligt van
het bestuur, om voor het onderwijs van de Europeanen op Java te zorgen, – maar niet
minder om te zorgen, dat de zaden, reeds in de Molukko’s en elders onder de inlanders
gestrooid, niet verloren gaan. Of gelooft de Hoofd Kommissie van onderwijs dat dit niet
evenzeer onder de pligten der regering behoort? Het Zendeling Genootschap tracht dit
te doen; hetzelve daar in te ondersteunen, is eene even dure verpligting, als de zorg voor
de Europesche scholen op Java.737 – – –

100. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 16 juli
1841; ARvdZ 34/5.
–––
Vooreerst dan heb ik niet lang na de oprigting van mijn Institut738 al dadelijk ingezien,
dat mijne kweekelingen door mijn onderwijs weliswaar wetenschappelijk en zedelijk
gevormd werden en theoretische kennis verwierven, maar hunne bestemming was ten
eenigen tijde aan het hoofd eener negorij’s school geplaatst te worden en als werkdadig
www.cgfdejong.nl
onderwijzer leven en geest te brengen
onder de inlandsche bevolking en een wezentlijk
verbeterd en verbeterend onderwijs tot stand te brengen in de volksscholen van dezen
archipel. Noodzakelijk was het derhalve, dat de kweekelingen niet slechts theoretische
kennis opzamelden, maar dat zij vooral ook in het werkdadige en praktikale van ’t
onderwijs werden ingeleid, opdat zij, wanneer weldra eene school aan hen moest worden
toevertrouwd, zij als dan het werk wisten aan te vatten. Om dit doel nu te bereiken, had
ik in de nabijheid mijner woning een stuk gronds, hetwelk mij in eigendom toebehoorde,
uitgekozen, om daar een doelmatig schoolgebouw op te rigten. Ik deed dus in naam van
ons Hulp Genootschap, bij het Gouvernement een voorstel, om mij de schoolkinderen van
de zeer nabij gelegene negorijen Hallong en Mardika af te staan, ten einde die kinderen
onder mijn toezigt te doen onderwijzen zonder dat het aan ’t Gouvernement, noch aan de
ouders der kinderen iets behoefde te kosten, aangezien in deze school zoude aangesteld
worden een mijner kundigste kweekelingen voor rekening van ’t Gouvernement, dien ik
dan elke maand, bij afwisseling, een’ der andere kweekelingen, als ondermeester zoude
toevoegen, terwijl ik zelf over dit alles het toezigt zoude hebben.
UWEw. gevoelt hoe doelmatig en nuttig eene dusdanige inrigting voor onze kweekelingen
zoude geweest zijn, maar helaas, de geest van de representanten van ’t Gouvernement was
van dien aard, dat er tot heden toe niets van geworden is.
Een ander plan even weldadig in zijne strekking en bedoeling, en even onbaatzuchtig als
het vorige, bij den Hr Gouverneur de Stuers739 door mij ingediend, wil ik U ook nog
kortelijk mededeelen. Meest al mijne kweekelingen, die in de verschillende negorijen op
Ambon, Saparoea en elders waren aangesteld geworden, en door voorbeeld en leering
737
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Zie ook MvMK a. Hb NZG, 2/6/1841, nr 3/245, AMvK 1372, Vb 2 juni 1841, nr 3/245.
Zie hierover Van Rhijn, Reis, 478-482.
Jhr. F.V.A. Ridder de Stuers; 1837-1841 wnd gouverneur van Ambon en Onderhorigheden; 1853-1858
als lt.-gen. bevelvoerend generaal over het Indisch leger.
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gedurende hun verblijf ten mijnent geheel andere menschen waren geworden (ook met
betrekking tot de inlandsche slechte zeden en gewoonten) beklaagden zich ten zeerste over
het onzedelijk gedrag der inlandsche regenten in wier negerijen zij werkzaam waren.
Gemakkelijk beseffende dat door dezen gang van zaken veel goeds werd tegen gehouden
en een zedeloos regent weldra zou afbreken wat de meester had opgebouwd, zoo bragt
mij zulks op de gedachte om den Heer Gouverneur het voorstel te doen, dat al de jonge
inlandsche regenten-zonen die na verloop van tijd volgens het Ambonsche successie-regt,
aanspraak op het bestuur mogten hebben, gedurende den tijd van twee à drie jaren in ons
Institut zouden gevormd en onderwijs en school behoeften gratis zouden verleend worden.
Hoe weldadig deze inrigting, en voor ’t Gouvernement en vooral voor de inlandsche
bevolking had kunnen worden, is gemakkelijk na te gaan. Evenwel ik mogt dezelve niet
tot stand zien gebragt, hoe gemakkelijk het den Hr Gouverneur ook zoude geweest zijn.
Men meent, dat hoe dommer het volk is, hoe gemakkelijker het is te regeren, – en toont
juist daardoor hoe weinig men den geest en de kracht van het christendom kent. Dikwerf
genoeg heb ik den Hr Gouverneur onder ’t oog gebragt, dat het geenszins ons oogmerk
was, de inlandsche christenen tot geleerde en fijn beschaafde menschen te vormen, dat
hen dit meer tot nadeel dan tot voordeel zou strekken, en inderdaad de zoo zeer gevreesde
nadeelige gevolgen voor ’t Gouvernement konde na zich slepen, – maar wij niets anders
bedoelden dan onze inlanders tot eenvoudige, geloovige christenen te vormen, dat
godsdienstige kennis, godsdienstige zedelijke beschaving, en die alléén, het beginsel onzer
bemoeijingen waren. Maar niets mogt baten.
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In den loop van dit jaar heb ik nogmaals
eene poging in ’t werk gesteld, om wat meer
toegang tot onze inlandsche christenen te erlangen, en mijnen werkkring uit te breiden.
Dewijl ik mij nu geheel alleen op Ambon bevind740 en bemerkte hoe weinig men zich aan
de inlandsche scholen liet gelegen liggen, hoe vooral ook mijne kweekelingen die van tijd
tot tijd op de buiten negorijen en onderhoorigheden van Ambon waren aangesteld
geworden, zoo geheel en al aan zich zelven werden overgelaten, en er niets werd aangewend om hen verder op te leiden en te volmaken, zoo meende ik bijzonder veel nut te
zullen stichten, wanneer ik van tijd tot tijd de verschillende negorijen ging bezoeken, en
vooral de werkzaamheden mijner voormalige kweekelingen konde gade slaan. Ten dien
einde vervoegde ik mij dan andermaal schriftelijk tot den Heer Gouverneur, Zijn WEg.
vriendelijk verzoekende, mij toe te staan, de inlandsche negorij-scholen in de welke mijne
gewezene kweekelingen als onderwijzers werkzaam waren, van tijd tot tijd te mogen
inspecteren, doch dat tevens die onderwijzers door een besluit der subcommissie741 zouden
verpligt worden, mijnen wenken, raadgevingen enz. enz. betrekkelijk het onderwijzer op
te volgen, en voorts nog, al die onderwijzers, die eenmaal ’s maands op Ambon komen
om hun tractement te ontvangen, zich als dan ten mijnen huize zouden verzamelen, bij
wijze van een onderwijzers gezelschap, ten einde een opzettelijk voor hen ingerigt
onderwijs bij te wonen. UWEw. gevoelt gemakkelijk, hoezeer eene dusdanige inrigting
en regeling van zaken gunstig op onze aangestelde onderwijzers had moeten werken; ik
had dan met eigen oogen kunnen zien, in hoeverre het oogmerk van het Hoofdbestuur ten
opzigte mijner zending en werkzaamheden, werd bereikt. Ik zelf had kunnen zien in
hoeverre ik mijn onderwijs voor de kweekelingen doelmatig had ingerigt, en had UWEw.
de uitkomsten van dit onderzoek kunnen mededeelen bij wijze van dagverhaal. Daarbij
740
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Dit is een verwijzing naar de dood van zendeling Keyser in 1840, terwijl zendeling Luyke nog niet
gearriveerd was.
De gouvernementele Subcommissie van onderwijs.
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had ik verder ten doel om met betrekking tot onze pers742 nuttig te zijn; immers had ik mij
op dusdanige inspectiereizen met een groot aantal bijbels en tractaatjes kunnen voorzien,
ten einde dezelve in de verschillende negorijen met een woord van aanbeveling te kunnen
verkoopen en verspreiden. Met de zeden en gewoonten van den inlander ben ik volkomen
bekend, en zijne taal spreek ik even vlug en gemakkelijk als hij zelven, en wanneer dan,
in ’t bezit van dusdanige voordeelen, de Zendeling, door de liefde, die uit en tot Christus
is, werkzaam is, dan kan het niet missen of zijn werk wordt heerlijk beloond. – – –
Ook nog heb ik daarna mondeling met den Gouverneur gesproken, en alles meer en meer
uit elkander gezet, evenwel met geene andere vrucht als dat thans is bepaald dat al de
onderwijzers op het eiland Ambon, die weleer hunne opleiding in ons Institut genoten,
éénmaal ’s maands ten mijnent bijeenkomen, ten einde nog eenig onderwijs te genieten
of althans te beletten, dat niet al het geleerde wederom verloren ga.743
Het is echter zeer verre af, dat al deze mislukte pogingen mij eenig zins verdrietig of
moedeloos zouden gemaakt hebben. – Integendeel houd ik mij overtuigd dat om zeer wijze
redenen, het mij nog niet vergund was, in dit geval alles naar mijn zin te krijgen.
[Om toch iets voor het volksonderwijs te kunnen doen heeft Roskott een handleiding voor
inlandse onderwijzers geschreven.744 Hij zal dit boekje op onze eigen pers hier in Ambon
laten drukken. Onlangs kreeg zijn Instituut bezoek van een aantal officieren van Engelse
en Nederlandse oorlogsbodems die in de haven van Ambon lagen. De heren waren aangenaam verrast door het hoge niveau van het onderwijs en over de prestaties der leerlingen.]
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101. Het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam aan J.C. Baud, minister van Marine
en Koloniën, Rotterdam, 7 oktober 1841; AMvK 1399. Verbaal 16 okt. 1841, nr 7.
Bestuurders van het Nederl. Zendeling-Genootschap hebben de eer Uwe Excellentie ter
beantwoording van UHEdgstr. missive van den 16en September 1841745 te melden, dat de
zendelingen G.H. Noordhoff746 en F.H. Linemann,747 in den jare 1840, door hetzelve zyn
afgezonden, zoowel ter uitbreiding van het ware christendom in het algemeen, en dus ter
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De nieuwe drukpers met toebehoren was uit Rotterdam verzonden op 12 mei 1838 en medio 1839 op
Ambon gearriveerd. Hij diende ter vervanging van de oude, uit de tijd van Kam en Carey daterende
pers. Aantekening in de marge bij: S.M.E. Roskott-Twijsel a. Hb NZG, 26/2/1838; vgl. B.N.J. Roskott
a. Hb NZG, 13/8/1839, beide in ARvdZ 34/5.
Zie document 120.
Getiteld Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters). Zie document 104.
Die brief luidde als volgt:
“Bij gelegenheid dat door het Indisch Bestuur de beslissing des Konings is gevraagd geworden op de
verzoeken van de Zendelingen G.H. Noordhoff en F.H. Linemann, (aan wien voorloopig is toegestaan
om zich op de plaats hunner bestemming, het eiland Timor, te vestigen) ter erlanging van akten van
vast verblijf in Nederlandsch-Indië, als kunnende aan vreemdelingen slechts vergunning worden verleend
om zich te Batavia op te houden, is hier te lande de vraag geopperd of het doel der vestiging op het
eiland Timor van de beide voornoemde Zendelingen (die in het afgeloopen jaar door het Nederlandsch
Zendeling-Genootschap zijn uitgezonden) strekkende is in het belang van reeds aldaar bestaande kerkelijke
gemeenten dan wel, in het algemeen, tot uitbreiding van het geloof. Ik neem dientengevolge de vrijheid
gemeld Genootschap bij dezen uit te noodigen mij hieromtrent wel de noodige inlichtingen te willen
verschaffen.” MvMK a. Hb NZG, 16/9/1841, AMvK 1399, Vb 16 okt. 1841, nr 7.
G.H. Noordhoff; ca. 1802-1842; 1841-1842 Termano (Rote, Kleine Sunda-Eilanden).
F.H. Linemann; 1815-1883; 1841-1846 Bilba (Rote, Kleine Sunda-Eilanden); 1846-1883 Manado
(Min.), tevens wnd predikant.
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oprigting en verzameling van gemeenten onder de heidenen, als in het belang van aldaar
reeds bestaande en door het genootschap opgerigtte gemeenten. Dat zulks heeft plaats
gehad, nadat deze zendelingen gedurende eenige jaren door het genootschap waren
opgeleid en zy op den 29 Mei 1840, door de Commissie tot de Protestantsche Kerken in
O. & W. Indie te ’s Hage waren geëxamineerd en by Acte van Ordening van 17 July 1840
door deze commissie vergunning verkregen hadden om doop & avondmaal te bedienen
in opgerigtte gemeenten of op te rigtenen uit de heidenen, hebbende zy paspoorten
ontfangen, en zynde zy van aanbeveelingsbrieven door het genootschap aan Zyne Excellentie den Gouverneur Generaal voorzien geworden, aan Wien zy hunne berigtschriften
konden openleggen, welke ook het genootschap bereid is aan Uwe Excellentie mede te
deelen.
Ter tegemoetkoming aan alle bedenking die by eene gevraagde Koninklyke beslissing
aangaande derzelver vergunning tot vast verblyf in Indië mogt ontstaan daar het aan
vreemdelingen slechts geoorloofd is te Batavia te verblyven, nemen bestuurders de vryheid
Uwe Excellentie in overweging te geven, dat er nimmer bedenking heeft bestaan of
beslissing werdt gevraagd, zynde de zendelingen van het Nederl. Genootschap ofschoon
ook Duitschers van geboorte, altoos ten gevolge van derzelver opleiding en geheele en
onvoorwaardelyke verbintenis aan het genootschap als Nederlanders beschouwd geworden, vermits zy voor altoos ter beschikking van het genootschap staan.748
Bestuurders leggen zich toe by voorkeur geboren Nederlanders op te nemen, by gebreke
waarvan men het niet mogt nalaten, geborenen uit Oost-Friesland aan te nemen, uit aldaar
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bestaande Nederlandsche gemeenten.
Tot opheldering voor de hier te lande ontstane en door Uwe Excellentie vermelde vraag,
als onderscheidende de uitbreiding van het geloof in het algemeen, en het belang van reeds
bestaande gemeenten in het byzonder, meenen Bestuurders nog te mogen opmerken, dat
by Koninklyk Besluit van 11 December 1835 No 88 de residentiën van Timor en Riouw
bepaaldelyk aan het Nederlandsch Zendeling-Genootschap overgelaten zyn, in welker
behoefte, van ’t ryks of kerks wege alzoo niet zou voorzien worden. Elke afvaardiging
naar Timor kon dus eenigsints beschouwd worden als in het belang van reeds bestaande
gemeenten.
Overigens heeft het gouvernement of het Bestuur over de Protestantsche Kerken, zich de
zendingen van het Zendeling Genootschap doorgaans in den laatsten zin ten nutte gemaakt: zynde de Hollandsche en Maleitsche gemeenten te Amboina, steeds door onze
zendelingen als predikanten waargenomen, tot dat de predikanten van de Beek, Schiff,
en de nu weer onlangs overleden predikant Hardy aldaar aangesteld werden; ja waren zy
verpligt den dienst te blyven vervullen, totdat predikanten genoegzaam in de Maleische
taal geoefend waren. Ondanks het verlangen van bestuurderen, duurt tot nadeel der
gemeenten te Tondano, Amurang, Kema, Langowang en Tomohon, de roeping nog voort,
waarby de zendelingen van die plaatsen in de Manahasse van Manado den H. dienst by
de gemeente te Manado (’t welk eene predikantsplaats is) vervullen. Tot de laatstelyk
vandaar ontfangen berigten van Maart en April was er voor Manado nog geen predikant
aangekomen, en is de christelijke gemeente aldaar, sedert de herstelling van het Nederlandsch gezag altoos onder zendelingsopzicht en prediking geweest.
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Van de 46 tussen 1802 en 1832 door het NZG uitgezonden zendelingen waren 23 aan het Instituut
van het Berlijns Genootschap te Berlijn opgeleid en vijf te Bazel. Van Boetzelaer, De Protestantsche
Kerk, 342.
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Te Ternate (’t welk volgens Koninklyk Besluit van 1835 No 88 ook een predikantsplaats
behoort te zyn749) heeft men tot dus ver derzelve predikant niet ontfangen, zoodat het
verblyf van den thans aldaar dienenden zendeling Höveker750 daar nog wordt verlengd.
Te Banda heeft de predikant Scheuer eindelyk den zendeling Finn vervangen,751 en te
Saparoea (’t welk sedert veele jaren als geheel christelijk aangemerkt wordt) heeft ons
genootschap geen vooruitzicht een predikant te verwachten, zoodat deze sub-residentie
nog geruimen tyd door zendelingen voorzien zal moeten worden, ’t geen het genootschap
opzichtens Ternate belet, de Sangir Eilanden te laten gadeslaan, en opzichtens de Ambonsche zending verhindert, de eilanden van Ceram en Boeroe krachtdadiger te doen verbeteren, kunnende dezelver schoolen meestal slechts een of twee maal in het jaar bezoeken
en daardoor ternaauwernood gehandhaafd worden.
Het kan dus in het algemeen gezegd worden, dat elk onzer missiën plaats heeft of althans
by consequentie in ’t belang is van reeds bestaande gemeenten.
Immers kan ook als zoodanig beschouwd worden de afvaardiging van den tegelyk met
de zendelingen Noordhoff752 en Linemann vertrokken zendeling J.F. Wilken,753 die van
Sourabaya, over Amboina naar Manado is afgereisd in de maand Maart van dit jaar, en
waarschynlyk te Kema in het raijon van Manado zal gevestigd worden, indien zulks door
de zendelingen aldaar in overleg met het burgerlyk en kerkelyk gezag te Manado goedgevonden wordt, welke gemeente van Kema, reeds sedert veele jaren, als geheel christelijk
kan aangemerkt worden, en waar wy zeer gaarne een predikant van de 3de classe zouden
zien. Omtrent den zendeling Wilken schynt geene soortgelyke aanvraag te geschieden,
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’t geen onze opmerking heeft gaande
gemaakt daar hy in hetzefde geval verkeert.
De door Uwe Excellentie gedane vraag geeft ons gelegenheid te doen opmerken, dat
alhoewel het eene grondstelling des genootschaps zyn moet (welke bestendig en zorgvuldig in acht genomen moet worden) het Evangelie onder de volken en voornamelyk onder
de heidenen te doen verkondigen, naar de wyze der apostelen, zonder dat het genootschap
voorschryven mag, zulks te zeer naar eene of andere bepaalde kerkleer eenes bestaanden
kerkgenootschaps, het niettemin in naauwe overeenstemming staat en wenscht te zyn met
het Hervormd kerkgenootschap in Nederlandsch-Indie, en dus zeker ook tot hetgeen onder
749
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Bij de instituering van de IK werd bepaald dat in Ned.-Indië de protestanten slechts één kerkgenootschap
zouden mogen vormen. De Lutherse en Hervormde gemeenten te Batavia werden derhalve verenigd
(wat pas in jaren vijftig werd geëffectueerd). Bepaald werd vervolgens welke gemeenten door de IK
zouden worden verzorgd en welke door het NZG, en die waarin beide naast elkaar werkzaam zouden
zijn. De predikantsformatie voor Ned.-Indië werd daarbij als volgt vastgesteld: vier predikanten te Batavia,
waaronder steeds één uit het Evangelisch Luthers Kerkgenootschap in de Nederlanden, twee predikanten
te Semarang/Surakarta, twee te Surabaya/Sumanap (Madura), twee te Ambon, een predikant te Banda,
een te Ternate/Manado, een te Makassar, een te Padang en twee predikanten zonder vaste standplaatsen.
MvK a. MvS, 29/8/1842, AMvK 1460, Vb 29 aug. 1842, nr 5. Vgl. Deel II, document 33.
J.E. Höveker (Höfker); 1798-1873; 1827-1828 te Timor (Kleine Sunda-Eilanden); 1828-1833 te Moa
(Zuidwester-Eilanden); 1833-1873 hulpprediker/wnd predikant van de Europese gemeente te Ternate.
J.J. Scheuer Wzn; 1812-1891; 1840 predikant te Banda; 1844 reizend predikant te Cirebon/Tegal/Pekalongan; 1845 te Pasuruan; 1847 te Semarang; 1851 te Batavia; 1854 verlof; 1857 tijd. in de Preanger
Regentschappen; 1857-1861 te Batavia. 1861 eervol ontslag waarna gepensioneerd; J.J. Bär sr was
getuige van deze aflossing, zie sub 27 okt., Bär, Dagverhaal 1 sept. 1840 - 1 maart 1841, ARvdZ 18/1.
G.H. Noordhoff; ca. 1802-1842; 1841-1842 Termano (Rote, Kleine Sunda-Eilanden).
Wellicht is bedoeld zendeling-leraar N.Ph. Wilken; 1813-1878; 1840-1843 te Tanawangko (Min.);
1843-1878 te Tomohon (Min.); hij arriveerde in maart 1841 op Ambon, zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
20/3/1841, ARvdZ 34/5, huwde er met een dochter van J. Hoedt, een der bestuursleden van het
Hulpzendelinggenootschap te Ambon (zie voetnoten 158 en 188), en vertrok naar N.-Celebes op 30
december 1841. Zie sub 30 dec., Bär, Journal 1 maart 1841 - 1 jan. 1842, ARvdZ 18/1.
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den algemeenen naam van Protestantsch Kerkgenootschap of Protestantsche Kerk wordt
gebragt, gelyk zulks uitgedrukt is geworden, by het Ontwerp van Reglement op het
Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie op Uwer Excellenties voordragt
ter bekrachtiging aan Zyne Majesteit aangeboden en vastgesteld by Besluit No 57. den 28.
October 1840.754 De door het genootschap op te rigten gemeenten wenscht het gaarne aan
eene eenheid te verbinden die door het Reglement op het Bestuur der Protestantsche
Kerken in Indië wordt bedoeld en ook daargesteld worden moet. Daartoe zal het dan
echter wenschelyk wezen, dat met het Protestantsch Kerkbestuur in gemeenschappelyk
overleg geregeld worde, wanneer zoodanige gemeenten aan deszelfs bestuur zullen
overgaan en wanneer het de zorgen en verpligtingen daarvoor op zich nemen zal, die aan
hetzelve by het reglement worden opgedragen. Immers kan zich dat bestuur daarover
bevorens niet uitstrekken, zonder dat het daardoor de zendelingen onttrekken zou aan dat
bestuur waaronder zy uitsluitend opzichtens hunne zenders staan. Evenmin kunnen de
zendelingen in het geval gebragt worden qualificatien of plaatsingen te ontfangen of op
aanbieding aan te nemen, zonder dat het genootschap in Nederland daarover zou geraadpleegd worden, of daartoe magtiging verleende, hebbende het Medewerkend Javasch
Genootschap, ’t welk in Art. 18 van dat reglement vermeld is geworden,755 geen ander
bestuur of magt over de zendelingen, dan waartoe het door het te Rotterdam gevestigd
bestuur wordt uitgenoodigd; ’t geen minder het geval is moeten worden, nademaal men
sedert eenige jaren bevonden had, dat deszelfs leden (zeker by overvloed van andere
bezigheden) de hoogstnoodige zorg en briefwisseling en voorzieningen nalieten, geene
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expeditien deden, zeldzaam vergaderden,
en na veele tegenstrydige beschikkingen te
hebben genomen, tegen de orde en de eenparigheid van beleid dezes bestuurs eindelyk
als in staat van oplossing geraakten, zonder dat het genootschap alhier tot dus verre nog
van het Medewerkend Javasch Genootschap756 heeft kunnen verkrygen, datgene waartoe
het hoofdzakelyk was ingesteld en door hetzelve was geconstitueerd geworden.
Bestuurders nemen daarom de vryheid aan Uwe Excellentie eerbiedig te verzoeken, om
evenals zy hier te lande de zaken het zendelingschap betreffende door U Hoog Edgestr.
steeds zeer vereerend en allerminzaamst gehoord worden, zulks ook even zoo plaats mag
vinden, wanneer het Zendeling Genootschap of de zendelingen by wetstellende bepalingen
betrokken worden; speciaal omdat alle beschikking aangaande dit inderdaad uitgebreid
geworden werk, van Nederland uitgaat en blykens grondstellingen en bevinding enkeld
van Nederland uitgaan kan en moet.
Wy vinden eene rede te meer om dit belang bescheidenlyk aan te beveelen aan Uwer
Excellenties wysheid, omdat de predikanten, die te Batavia het Medewerkend Javasch
Genootschap representeeren, ook tegelyk een zeer werkdadig deel uitmaken van het
collegie den naam van het Bestuur der Protestantsche Kerken in Nederlandsch-Indië
dragende, in welke hoedanigheid zy naar den geest en strekking van dat reglement in ’t
geval zouden kunnen komen, beschikkingen te maken, aangaande zendingsposten of
zendelingsgemeenten of zendelingsinstellingen en werkzaamheden, die niet vereenigbaar
754
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Tekst in: Verzameling der voorschriften, 2-7, en in: Van Selm, De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden
1795-1923, bijlage 2; uitleg in Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 291-293.
Art. 18. Ingeval van noodzakelijkheid is het Kerkbestuur bevoegd, na overleg met het Javaasch
Medewerkend Zendelinggenootschap te Batavia, om zendelingen, door de Indische Kommissie in Nederland
geordend, aan het Gouvernement voor te dragen ter tijdelijke plaatsing als Hulppredikanten in bijzondere
gemeenten. Verzameling der voorschriften, 4. Indische Kommissie = Haagse Commissie.
Zie voetnoot 155.
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waren met derzelver relatie tot het Nederlandsch Genootschap te Rotterdam waarvan zy
medewerkende leden, doch geen mede-directeuren zyn.
Het genootschap grypt deze gelegenheid aan hieromtrent eenige consideratiën aan Uwe
Excellentie te submitteeren opdat het onderwerp van de zorg en de voorziening in de
belangen van den godsdienst en de uitbreiding van het christendom, niet allengs aan dat
beraad, beleid, beheer en voorzorg, ja in verband met het gouvernement aan die staatkunde
mag men er byvoegen, ontglippe, en in handen van te weinigen gerake, waar door de
fundamenteele bepalingen van de Besluiten van 4 December 1815 en 7 December 1820,
bepaaldelyk opzichtens de Art. 2, 3, 4, 5 en 10 van het laatste Besluit, te veel van derzelver vigeur en verband zouden verliezen,757 zoodat ligtelyk te eeniger tyd de zorg in
Nederland, als eene noodelooze, lastige bemoeying zou kunnen behandel worden, waarvan
al de werkzaamheid weldra dien invloed ontzegd zou worden, waardoor tot dus verre in
Indië nog bestaat, wat aanwezig is gekomen.
Bestuurders willen uit deze opmerkingen geenszins afgeleid hebben alsof er eenige botsing
bestond: maar zy willen doch moeten ook te kennen geven, dat zy hoopen, dat de zorg
voor de belangen van den godsdienst hier te lande gezeteld blijve, waartoe de by het
Besluit van 7 December 1820 bevolen tezamenwerking en correspondentie van de
Commissie te ’s Gravenhage758 met de Bybel en Zendeling Genootschappen, de Synode,
en vooral ook met Uw Excellentie’s Departement en dat voor de Protestantsche Eeredienst
bouwstof en personeel in overvloed opleveren, terwyl wy in het byzonder vertrouwen, dat
daardoor het punt van overgang, van aanraking en van tezamenwerking van ons genootwww.cgfdejong.nl
schap met het Bestuur der Protestantsche
Kerken onderling bepaald en in zamenhang
gebragt worde. Een ruimer gebruik en toepassing van Art. 16 van dat besluit zou daartoe
welligt gunstig medewerken, en by de onderlinge verknochtheid der verschillende
ligchamen en collegiën, die werkdadiger tezamenwerking ontwikkelen, die in eene zaak
van dat belang met wysheid, met verstandigen yver moet, maar ook met levendigheid en
geestdrift mag betracht worden,759 zoodat het aanzien van deze instellingen telde, jaren
verjeugdigt en vruchten aanschouwelyk gemaakt zouden worden.
Uwe Excellentie gelieve ons ten goede te houden, dat wy ter gelegenheid der gedane vraag
meer hebben uitgeweid dan misschien gewacht werdt.
Maar het genootschap stelt een vurig biddend belang in den zedelyken en godsdienstigen
welstand van Indie. Ofschoon het zich in alles rein bepaalt by datgene wat dit onderwerp
op en om zich zelf en om het gebod der verkondiging des Evangelies betreft, Zoo dringen
zich toch aan hetzelve alle de betrekkelykheden op waardoor dit medewerken kan en diep
ingrypt in dat gene, wat de vaderlandsliefde, de zucht tot ware naturale grootheid, rijkdom,
sterkte en onafhankelykheid wenschen en bevinden mogen. Daarom betuigt het zoo
gaarne, dat het nimmer by eenig vertoog of bede, oorzaak tot moeite aan de regeering zou
willen geven, maar wel integendeel, dat het met de opregtste begeerte bezield is, de
weldadige bedoelingen der regeering te helpen schragen, ondersteunen en te doen beminnen en vooral ook in zaken van den godsdienst die juiste grondstellingen van echt christe757
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Bedoeld zijn de Koninklijke Besluiten van 4 sept. 1815, nr 5, en 7 dec. 1820, nr 113. Zie boven, voetnoot
125. Toelichting in Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 283-288.
De Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië, gevestigd
te ’s-Gravenhage, ook: Haagse Commissie en Indische Commissie geheten. Zie boven, voetnoot 125.
In art. 16 van het hier bedoelde Kon. Besluit van 7 dec. 1820, nr 13, wordt ten aanzien van de Haagse
Commissie, waaraan in art. 2 van dit besluit de behartiging van de belangen van de Protestantse Kerken
in Nederlands Oost- en West-Indië wordt opgedragen, de mogelijkheid geopend dat buitengewone
leden of consulenten worden toegevoegd. Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 287.
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lijke leiding te helpen bewaren, waardoor de beginselen de omstandigheden, en niet de
omstandigheden de beginselen regelen. Wy nemen de vryheid aan Uwe Excellentie in te
zenden een verslag van den staat des genootschaps in 1841 opgemaakt.760 Wy voegen daar
by één exemplaar van de talryke schriften van alle de kweekelingen van het Instituut te
Amboina voor Inlandsche Meesters, tot een bewys van de vorderingen welke het naar
hunne bestemming en coloniale behoedzaamheid gevormd onderwijs aldaar maakt.761
[Tot besluit de mededeling dat alle zendelingen de Zuidwester-Eilanden hebben verlaten.]

102. Uittreksel uit het dagboek van de zendeling C.L. Ruden over de periode van 1 april
tot 7 oktober 1841, Saparua, 20 oktober 1841; ARvdZ 43/3.
–––
Den 16º [Mei]. Predikte voor de Gemeente Saparoea en Tiouw. Tegen den avond kwam
een man van de negerij Paperuw mij berigten, dat de Radja van Paperuw zijnen zoon had
laten slaan, om reden dezelve niet had willen deelnemen aan zekere heidensche plegtigheid. De Radja had namelijk nieuwe kewan’s of boschwachters verkozen en bij die
gelegenheid naar heidensche gewoonte dezelve den eed der trouw doen zweren.762 Dit
geschiedde op volgende wijs. De Regent en het volk vergaderen op hun zoogenaamd
Bailejo of raadhuis, nemen eene zekere hoeveelheid palmwijn of anderen geestigen drank,
www.cgfdejong.nl
doen dien in eenen grooten pot benevens
eene zekere hoeveelheid buskruit en roeren dit
door elkander. Alsdan moeten degenen, die den eed moeten doen, uit den pot scheppen
en drinken en daarbij op heidensche wijs en met heidensche formulieren trouw zweren.
Voorts wordt er Sirih en Pinang naar heidensche gewoonte den aanwezenden aangeboden,
dien zij nemen en eten moeten. Aan deze dingen had hij en zijn zoon niet willen deel
nemen, omdat zij leden der christelijke Gemeente geworden waren, en het heilige Avondmaal genoten hadden, want zeide hij, wij kunnen toch niet den drinkbeker des Heeren
drinken en den drinkbeker der duivelen; wij kunnen niet deelachtig zijn der tafel des
Heeren en der tafel der duivelen.
Deze handelwijs van den ouden man en zijnen zoon en de bewijzen, die hij daarvoor
aanhaalde, verblijdden mij zeer en waren mij een bewijs daarvoor, dat het verkondigde
woord des Heeren niet zonder zegen blijft. Och gave de Heer, dat meer vrucht van dien
aard te voorschijn kwam! Ik gaf den ouden man te kennen, dat hij met zijnen zoon zeer
wel gedaan had, om niet deel te nemen aan dat heidensche wezen, en vermaande hem tot
standvastigheid in zijne getrouwheid aan het Evangelie. De straf, die zijn zoon deswegens
ontvangen had, en waarover hij als vader hartzeer gevoelde, moest hij beschouwen als
om Christus wil ontvangen, want zoo was het van het begin geweest, dat de ware christe760
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Dat was het “Verslag van de Werkzaamheden en den Staat van het Nederlandsche Zendelinggenootschap,
voor het Jaar 1841”, Maandberigten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, (1841, nr 8) 130-152.
Zie over de kwestie van de diensten die door zendelingen aan de Indische Kerk verleend werden, ook
Hb NZG a. GGvNI, 4/4/1844, ARvdZ 20/V.
De taak van de kewan – boswachter, een functie die al sedert de VOC-tijd bestond, bestond in het houden
van toezicht op de nageltuinen. Zie Heeres, “Eene Engelsche lezing”, 318; voor Banda, ibidem, 349.
In de negentiende eeuw had het Kewan-reglement de status van een dorpspolitieverordening en regelde
het het toezicht op en gebruik van negorijen, bossen, landerijen, tuinen en kustwateren. Cooley, Altar
and throne, 273-277. Zie voor enkele voorbeelden (Porto, Ema), Adatrechtbundel XXIV: Groote Oost,
252-288, 289-292.
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nen door de heidenen en heidensch gezinde christenen waren vervolgd, geslagen en
gedood geworden om Christus wil en hunne getrouwheid aan het Evangelie, en derhalve
moesten zij zich daardoor niet laten bewegen, ontrouw te worden of aan heidensche
bedrijven deel te nemen. In al hetgeen de Regent hun beval en niet lijnregt strijdig was
met den gekenden wil van God, moesten zij den Regent gehoorzamen. Ik verzocht hem
verder, om zijnen zoon tot mij te zenden, opdat ik ook hem daarover kon hooren.
Den 17º. Heden vroeg kwam de zoon van den ouden man van Paperuw tot mij. Hij is een
van hen, die ik in de maand Januarij als ledemaat der Gemeente heb aangenomen. Ik
vernam het volgende van hem: dat het vroeger nooit de gewoonte geweest was, om
ledematen der Gemeente als kewan of boschwachters aan te stellen, maar dat thans de
Regent allen, die in de maand Januarij als ledemaat der Gemeente waren aangenomen,
daartoe verkozen had; dat alle zijne makkers het hadden aangenomen en den heidenschen
eed gedaan, maar hij alleen had het geweigerd, weshalve hem de Regent had laten slaan.
Ik zeide hem, dat wanneer de Regent hem beval, om boschwachter te worden, hij den
Regent daarin gehoorzamen moest, dat het ook geene zonde was, om boschwachter te
worden, al was het ook, dat vroeger nooit ledematen der Gemeente, maar slechts zulken,
die nog niet belijdenis gedaan hadden, tot dit werk waren gebruikt geworden, maar dat
hij zich daartoe door het doen van eenen heidenschen eed of deelnemen aan deze heidensche gewoonte of plegtigheid niet hoefde te laten inwijden, ja dat hij dit volstrekt moest
weigeren als christen en als lid van de Gemeente van Christus. Uit vrees, om nog meer
straf van den Regent te ontvangen, wilde hij liever de negerij verlaten, en verzocht
derhalve tot mij in huiselijke dienst www.cgfdejong.nl
te mogen komen. Ik verklaarde hem, dat dit niet konde
geschieden, omdat hij immers zonder toestemming van den Regent de negerij niet mogt
verlaten, en vermaande hem, om weder naar zijne negerij terug te keeren en in alle dingen,
die niet tegen den wil van God waren, den Regent te gehoorzamen en zich overal en in
alles als een ware en standvastige christen te gedragen. Mogt de Heer spoedig velen uit
hunne zorgeloosheid opwekken en tot kennis der waarheid doen komen!
Dergelijke heidensche gebruiken en gewoonten worden nog tot nu toe in al de zoogenaamde christelijke negerijen uitgeoefend en veelal door de Regenten ondersteund en gehandhaafd. Zij ondernemen geen werk van eenig belang voordat zij niet dergelijke dingen
gedaan hebben en door toovermiddelen zich geluk en zegen daartoe, zoo als zij wanen,
verzekerd hebben.
[Op 6 juni vernam Ruden dat de Javaanse soldaat die op 1 oktober 1840 bij hem was
gekomen met het verzoek om gedoopt te worden, thans godsdienstonderwijs van een burger
kreeg.]

Den 5º [Julij]. Heden bragt de burger den soldaat, die gedoopt wenschte te worden, tot
mij, en ik vroeg hem aldus: waarom wenscht gij gedoopt te worden?
Hij: Omdat mij de christelijke godsdienst zoo wel bevalt.
Ik: Hebt gij dan geen welgevallen meer aan de Muhammedaansche godsdienst?
Hij: Neen.
Ik: Gelooft gij dat er een God is?
Hij: Ja.
Ik: Ik geloof wel, daar gij Muhammedaan zijt, dat gij gelooft, dat er een God is, maar
gelooft gij ook, dat er een Zoon Gods is?
Hij: Ja.
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Ik: Gelooft gij dat gij een zondaar zijt?
Hij: Ja.
Ik: Hebt gij dan wegens uwe zonden niet straf verdiend?
Hij: Ja.
Ik: Weet gij dan geen middel, om van de zonde en de straf derzelve weder bevrijd te
worden?
Hij: Geen antwoord.
Ik verklaarde hem nu in het kort, dat alle menschen zondaren zijn en derhalve strafwaardig
voor God, maar dat God naar zijne oneindige liefde den zondaar niet wilde straffen, en
daarom zijnen eengeborenen Zoon in deze wereld en in het vleesch gezonden had, om
voor en in de plaats van de menschen de straf der zonden der menschen te verduren, en
daardoor de menschen van de zonde en straf der zonde te verlossen, en dat dit de Zoon
Gods bijzonder door zijn lijden en sterven aan het kruis gedaan had, en derhalve kon nu
iedereen door het ware en levende geloof in Jezus Christus, zich kenmerkende als zoodanig door ware bekeering van den weg der zonde tot God en tot een helig leven, van zonde
en straf bevrijd en eeuwig zalig worden. Mogt de Heer het woord zegenen! Ik liet hem
nu gaan, en zeide hem, dat hij alle maandagen mogt tot mij komen, om verder onderwijs
in de christelijke godsdienst te ontvangen. – – –
Den 6 [Augustus]. Heden schreef de Assistent Resident763 een briefje, mij meldende, dat
hij aan den Kerkeraad te Amboina een voorstel doen zou, om hier ter plaats twee Diakenen
aan te stellen, en mij verzoekende, om te willen opgeven, of ook eenige bedenkingen
www.cgfdejong.nl
bestonden tegen die personen, die hij
daartoe voorstellen zoude. Ik antwoordde dat, zoo
veel mij bekend was, ik geene bedenkingen tegen genoemde personen had. – – –
Den 12 [Augustus]. Ontving eene aanschrijving van den Kerkeraad te Amboina, dat die
beide personen door den Assistent Resident voorgedragen, tot Diakenen benoemd zijn,
met het verzoek, om dezelve, wanneer hunne namen tot drie maal toe in de Gemeente
waren afgelezen, in hun ambt te bevestigen.764 Verder, dat door den Kerkeraad besloten
is, dat geene doopgetuigen meer zullen aangenomen worden, dan alleen bij wettige
verhindering van de ouders, maar de ouders voortaan zullen gehouden zijn, om zelve
hunne kinderen ten doop te brengen. – – –

103. L.V. Ledeboer, lid, namens het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, aan het
Java’s Medewerkend Genootschap765 te Batavia, Rotterdam, 7 december 1841; ARvdZ
20/I.

Geheim.766
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W.J.M. van Schmid; 1841-1842 AR van Saparua en Haruku.
De bevestiging van beide diakenen vond plaats op 29 augustus 1841 in de gemeente van Saparua en
Tiouw.
Zie voetnoot 155.
L.V. Ledeboer; 1795-1891; koopman te Rotterdam; sedert 1824 medebestuurder van het NZG; nauw
betrokken bij de oprichting van een aantal plaatselijke hulpgenootschappen en bij de bouw van het
Zendelinghuis te Rotterdam, dat in 1840 geopend werd. Hij was Roskott’s correspondent vanaf juni
1837. Voordien richtte Roskott zijn brieven aan B. Ledeboer, buitenland-secretaris van het NZG. B.N.J.
Roskott a. L.V. Ledeboer, 18/6/1837, ARvdZ 34/5.
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Tegenstand.
Wij vinden ons verpligt Uwe oplettendheid te bepalen op eenige verschynselen van
tegenstand, die wy oordeelden aan personeele tergiversatie767 van eene andere Religie te
moeten toeschryven, waaromtrent wy ons echter vertrouwelyk en omzichtig tot Uwe
directe of indirecte medewerking wenden.
Eenige gelyktydige maatregelen in de Moluksche Eilanden toonen ons dat de gouverneur
de Stuers niet die medewerking schenkt die wy van een politiek gezaghebber regt hebben
te verwachten.768
Op Amboina by voorbeeld weigerde hy den van Kisser gekomen Zendeling Bär de plaats
van den Eerw. Zendeling P. Keyser te Waay by Amboina te doen innemen, maar begeerde
dat hy naar Haroekoe gaan zou.
Aan den Onderwyzer Roskott difficulteerde hy hem vryheid te verlenen tot het schoolbezoek by de uit zyn school gevormde Meesters onder het frivool pretext dat de Schoolcommissie daartoe alleen bevoegd was, die deze Inspectie ter loops met groote tusschenpoozen
waarneemt.
Te Saparoua ondervond de Zendeling Ruden dat de Assistent Resident769 bevolen had,
dat de Opperhoofden die Zendeling geld moesten doen betalen voor de overtogten van
de eene Negery naar de andere, iets ’t geen wij begrypen allen goeden geest tot welkomst
van dien man, die zoo veel voor den Inlander doet en wil doen uit te blusschen en het te
doen voorkomen alsof hy voor zich zelve komt. De Resident te Menado770 laat soortgelyke
www.cgfdejong.nl
ongeriefelyke bevelen uitgaan dat enkel
ambtenaren ’t genot van eenige diensten kunnen
hebben. Er is sprake geweest op de schoolmeesters een hoofdgeld van ƒ 6 te stellen.
Indien men de geringe bezoldiging dezer menschen in aanmerking neemt en het nietige
van den opbrengst, mag zulk eene Introductie een belemmerende en odieuse maatregel
genoemd worden.
Toen de Colonel de Stuers in 1839 eene reis in de Manahasse deed won hy wel allerlei
berigten by de Zendelingen in, zyne officieren logeerden by een derzelven, doch te
vergeefsch imploreerden de Zendelingen eenige belangstelling.
By een ander kwam hy op Zondag en zeide zulks niet geweten te hebben. UED kent de
ceremonien by zulke bezoeken. Toen de kinderen zeer goed Psalmen en liederen zongen
vroeg hy den Zendeling waarom hy hen niet liever liedjes leerde. Een der beste schoolen
inspecteerende, deed hy een tweetal zoodanig ongepaste vragen dat niemand hem antwoorden kon, en de Zendeling teleurgesteld en vernederd verlaten werdt.
Bij zoo veel opoffering als onze Zendelingen zich getroosten en zoo veel zorg als zy
aanwenden is dit grievend. Wy houden deze handelingen voor uitkomsten van een
vyandigen geest.
UED zult wel gelegenheid aangrypen al Uwen invloed by de Bataviaasche Kerkenraad
te besteden opdat zy wake, bidde, en stryde tegen het ongeloof, maar ook tegen de
aanmatigingen van de Kerk, die overal uitfluit, vernedert en veroordeelt wat niet uit haar
is en om haar is.
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Tergiversatio (Lat.) – aarzeling.
Jhr. F.V.A. Ridder de Stuers; 1837-1841 wnd gouverneur van Ambon en Onderhorigheden. Hij was
rooms-katholiek.
W.J.M. van Schmid; 1841-1842 AR van Saparua en Haruku.
J.P.C. Cambier; 1831 wnd resident van Manado; 1835-1843 resident van Manado.
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104. B.N.J. Roskott, “Iets over het Eiland Amboina wat aangaat deszelfs geographische
en statistieke gesteldheid, zeden, gewoonten enz. enz.”, [Ambon, januari 1842]; ARvdZ
34/5.771
Het eiland Amboina bestaat uit twee schiereilanden, die ten oosten vereenigd zijn door
een klein strookje laaglands, dat omtrent 2000 schreden lang en breed zal zijn. Van dáár
strekken zich de beide schier Eilanden in eenen ongelijken afstand van 1/4 tot 1 mijl772
van elkander, naar het westen en zuidwesten, en vormen daar door eene zeer schoone en
veilige Baaij, die in de lengte eene uitgestrektheid heeft van circa 3 mijlen. Het land dat
ten westen ligt, heet volgens de oude inlandsche benaming Hitoe, terwijl het andere, dat
zich naar het zuidwesten rigt, den naam van Lejtimor draagt. Op dit laatste ligt de hoofdstad van de Molukkos, alwaar sedert deze plaats in het bezit der hollanders was, de
Gouverneurs der Moluksche Eilanden resideren. Het land bestaat alleen uit bergen van
verschillende hoogte, waar van de hoogste echter niet meer dan omstreeks 2000 voet hoog
is. Slechts hier en dáár strekken zich kleine vlakten van de voet der bergen tot aan de zee
uit, die meestal zeer vruchtbaar zijn; zijnde de gebergten, die met zware ondoordringbare
bosschen bedekt zijn, ook zeer vruchtbaar.
Rijst, die hier echter in geene noemenswaardige hoeveelheid verbouwd wordt, turksche
tarwe773 (kunnende de eerste twéé, en de laatste drie oogsten in een jaar opleveren),
allerhande soorten van eetbare wortels, voorts alle in warme landen bekende moeskruiden,
suikerriet, koffij, kakaö, en allerhande soorten van vruchtboomen kunnen hier zeer
weelderig groeijen, op de vlakten,www.cgfdejong.nl
zoo wel als op de bergen, en zouden bij meerdere
nijverheid der inboorlingen, niet alleen de geheele bevolking ruim onderhoud verschaffen,
maar ook voorwerpen voor den binnen- en buitenlandschen handel opleveren.774
Het Gouvernement heeft hier in de laatste vier of vijf jaren den kaneelboom ingevoerd,
de zelve groeit naar wensch, doch levert kaneel op van zeer geringe qualiteit; of zulks aan
de gesteldheid van den grond, het klimaat dan wel aan de verkeerde behandeling toe te
schrijven is, is nog eene questie.775
De plaatsen, die niet bezet zijn met bosschen, zijn bedekt met de schoonste grassoorten,
die zeer goed voedsel opleveren voor Runderen en schapen. De eersten worden hier ook
door eenige ingezetenen, en door het Gouvernement zelven gekweekt, en dat wel zonder
veel zorg en maar met zeer geringe kosten, alzoo de weiden het gansche jaar dóór bloei771
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Van dit rapport bestaan twee nagenoeg eensluidende versies, beide onder dit inventarisnummer, die
vervaardigd zijn door (onbekende) afschrijvers naar het origineel dat door Roskott was opgesteld. Roskott
verzond dit verslag in duplo uit vrees voor verlies, dat in het verleden wel was voorgekomen. Beide
afschriften werden door Roskott gecorrigeerd en op enkele plaatsen aangevuld. Het origineel is niet
aangetroffen. Het rapport zelf is ongedateerd, doch uit de inhoud blijkt dat Roskott het geschreven
heeft in de eerste week van januari 1842. De beide begeleidende, aan het NZG-bestuur gerichte brieven
zijn gedateerd 21/4/1842. Een samenvatting, waarin bovendien gegevens uit andere, niet nader geïdentificeerde bronnen zijn verwerkt, is gepubliceerd in MNZ, jrg. 4 (1860) 6-32, 168-185. Aantekeningen
van de redactie bij dit betoog, ibidem, 186-211.
1 geografische mijl = 7,4074 km.
Maïs, djagong verderop in dit document.
Zie ook Visser, “De landbouw in de Residentie Amboina in het jaar 1853”, dat, anders dan de titel
doet vermoeden, een schets geeft van de geschiedenis van de landbouw en van het gouvernementsbeleid
inzake de landbouw in de Molukken in de eerste helft van de negentiende eeuw.
In 1833 werd op voorstel van de Hoofdcommissie van landbouw in de Molukken de kaneelteelt ingevoerd,
waarna in alle negorijen kaneelbomen werden aangeplant. In 1837 werd met het schillen der bomen
begonnen, GdME, “Algemeen verslag van het Gouvernement Ambon en Onderhoorigheden, over 1839
(en over 1838, 1837, 1836)”, AA 580.
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jende zijn, en de beesten, al is het nog ten getale van eenige honderden, daar op worden
losgelaten, onder het toezigt van slechts een of twéé menschen, die alleenlijk zorg hebben
te dragen om dezelve ’s avonds naar den stal, en des morgens, weer daar uit naar de weide
te jagen; kunnende men ofschoon geen grondbezitter zijnde, zoo vele runderen en schapen
fokken als men verkiest, alzoo de vruchtbaarste plekken gronds, het zij aan particulieren
of aan het Gouvernement toe behoorende, nutteloos en zonder eenige bebouwing blijven
liggen; en men daarom op dezelve zijn vee kan laten weiden, zonder dat de eigenaren daar
op eenige reflectie slaan; en zulks alléén, omdat zij van hunne landen geen nut weten te
trekken.
De runderen zijn hier zeer klein van stuk; de vetste en grootste ossen wegen niet meer dan
van 300 tot 350 pond (oude).776 De koeijen geven hier gelijk als in meest al de landen
binnen de keerkringen zeer weinig melk. De bosschen krioelen van herten en wilde
zwijnen. Behalven de huishonden, katten, ratten, muizen, leguanen, verscheidene soorten
van hagedissen, waarvan eene soort zeer vergiftig is, zijn er in het wild geene andere
viervoetige dieren, dan de Koesoe van de welke er twee soorten gevonden worden, zijnde
van het geslacht van buideldier; en de tinggalong, eene soort van muskusdier, dat zeer
goede en sterke muskus geeft;777 alsmede nog eene soort van dier, dat door de inlanders
laö genoemd wordt, zijnde zoo groot als eene kat en veel daar naar gelijkende. Vele
slangen van verschillende grootte bewonen de rotsholen en bosschen. De grootste soorten
kunnen de lengte van 30 tot 40 voet, en de dikte van 1½ voet in diameter hebben; deze
soorten verslinden herten en zwijnen; onder de kleine soorten zijn eenige, die min of meer
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schadelijk zijn, doch zeer zelden doen
zij kwaad aan menschen.778 Niet zoo menigvuldig
in getal, als in soorten zijn de vogelen, die in de bosschen leven. Eenige soorten van
snippen, drie of vier soorten van het geslacht van wilde Eenden, vier soorten van reigers,
meeuwen, en eene soort van vogel door de Inlanders genoemd: Talang: die ik geloof dat
de zelfde is, die Cook in zijne beschrijving fregatten noemt:779 dit is alles, wat de stranden,
kreken en baaijen eenige levendigheid bijzet.
De zee levert op: eene zeer groote verscheidenheid van visschen, krabben, mosselen en
schulpen, zijnde onder de laatste eenige soorten van uitstekende schoonheid en waarde,
doch onder de visschen en krabben zijn er eenige zeer vergiftig en de haai zeer verslindend
en kwaadaardig.
De flora is zeer rijk, op hetzelfde plekje groeijen boomen, heesters, struiken, kruiden,
klimopgewassen, en verscheidene soorten van liänen. Wel is waar is op de gansche
uitgestrektheid des Eilands elk plekje niet even vruchtbaar, doch nergens ziet men naakte
dorheid. Zelfs de rotsen, die zich hier en dáár op de bergruggen, als aan de afhangende
steilten vertoonen, en waar op geen de minste aarde te bespeuren is, zwoegen onder den
last van boomen, struiken en andere gewassen, die zich daar op met jeugdige kracht en
aanlokkend groen naar omhoog verheffen en hare met loof beladene takken naar alle
776
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Een oude pond is gelijk aan een metrieke kilogram.
Tinggalong – civetkat, de Viverricula indica. Tinggalong was de naam in oostelijk Nederlands-Indië
(Ternate, Ambon); rasse was de naam die door de Javanen gebruikt werd. De afgescheiden reukstof
heette onder de Javanen dedes, en jibet onder de Maleis-sprekenden.
In de marge staat in Roskott’s handschrift: “NB. Deze schijnen echter maar zeldzaam, althans van die
grootte gevonden te worden. Slechts eens heb ik hier een vervaarlijk groot beest gezien, dat door het
volk van Batumejra werd afgemaakt.”
Cook heeft op zijn drie reizen tussen 1768 en 1778 de Midden-Molukken niet aangedaan. Zie Kingston,
Captain Cook, passim.
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kanten verspreiden. Dit brengt den opmerker tot de gedachte dat of die rotsen: namelijk
alleen de kalkrotsen, (want andere steensoorten blijven kaal;) in zich zelve planten-voedsel
bevatten of dat dezelve uit den aard geschikt zijn, om dat voedsel in groote hoeveelheid
uit de lucht te trekken.
De grond, het zij op de bergtoppen, het zij aan de steilten, dan wel in de valleijen brengt
voort, eene groote verscheidenheid genezende kruiden en planten en vele soorten van
eetbare gewassen, die ook door de Inlanders, die te traag en onverschillig zijn om te
zaaijen, als groenten worden gebruikt. Er zijn ook eenige soorten van Gewassen, waar van
of de wortels, of de sappen of ook wel de vruchten bedwelmend en sommige zelfs zeer
vergiftig zijn.
Dit Eiland, en de andere tot den Molukschen archipel behoorende Eilanden zijn onderhevig aan sterke aardbevingen. Op den 1n November 1835 werd hier te Amboina en in den
omtrek, een zeer sterke schok gevoeld, waar door vele steenen gebouwen, en eene nieuwe
steenen kazerne van het Gouvernement zijn ingestort en vele menschen het leven
verloren.780 Sedertdien heeft deze plaats van tijd tot tijd ook min op meer zware schokken
ondergaan. Op den 26n November 1841 onder anderen, des morgens even voor 6 uur
ontwaarden wij hier eene vrij sterke schudding, doch op verre na niet zoo sterk als de
bovengemelde in 1835. Echter heeft dezelve de uitwerking gehad, dat de zee binnen 3 of
4 minuten van 1½ tot 2½ voet rees en daalde. En deze buitengewone rijzing en daling
heeft met afneming den ganschen dag dóór, tot omtrent 6 ure ’s avonds geduurd. Dit is
een der buitengewone verschijnselen in de natuur, want eerder zou men die uitwerking
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van den geweldigen schok van 1835
hebben verwacht, doch de zee heeft toen wel, gelijk
gemakkelijk is na te gaan, uit hoofde van de zeer zware schudding, eene slingerenden of
andere wijze van beweging moeten ondergaan, echter zulks slechts, terwijl de aarde
schokte of in de eerste 2 à 3 minuten daar op, doch de zee was weder dadelijk bedaard,
en geene de minste buitengewoone rijzing en daling kon bespeurd worden.
Daar dit en andere tot dezen Archipel behoorende eilanden aan de hevigste aardbevingen
onderhevig zijn, zoo willen velen, dat deze eilanden vulkanische voortbrengselen zijn.
Het komt mij echter voor, dat er geen grond is voor deze stelling, want nergens vindt men
uitgestrekte of maar kleine lagen van assche, puimsteen, lava, eenige basalt-klompen of
lagen, of andere vulkanische uitwerpselen. Ook vindt men hier nergens eene ongeregelde
vermenging van verscheidene soorten van aarde, zand, klei, mergel en rotsen onder
elkander, hetwelk alles alleen als een bewijs van vulkanische uitbarsting of uitwerking
zou kunnen strekken. Maar hier is integendeel alles in geregelde orde; de bergen vertoonen
hun natuurlijk zamenstel; derzelver grondslagen zijn graniet en kalkrotsen; daarop
bevinden zich in geregelde lagen, vooreerst mergel, hier en daar vermengd met eenige
steensoorten, daarop volgt roode klei en zand. Hier en daar, voornamelijk op de lagere
bergen, in de dalen en de valeijen maken verscheidene aardsoorten de vruchtbare korst
uit. Op vele plaatsen op de bergen vertoonen zich hier en daar koraalbanken van meerdere
en mindere uitgestrektheid en versteende mosselschelpen, van dat soort hetwelk men
reuzenschelpen noemt, en dat alles in derzelver natuurlijke ligging, zoo als zij op den
bodem der zee gevonden worden. Dit getuigt wel, dat die plaatsen eens den bodem der
780

Een van de gebouwen die instortten was de door Kam gebouwde Kapel op het erf van zijn huis aan
de Burgstraat te Ambon, B.N.J. Roskott, “Verslag betreffende het Instituut [over ca. 1857”], ARvdZ
34/5; zie ook GdME, “Verslag van den Staat van het Gouvernement Ambon en onderhoorigheden,
1835”, [medio 1836], AA 1110.
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zee hebben uitgemaakt, maar geenszins dat zij door de vulkaansche krachten zijn opgeworpen.
Ofschoon het land vruchtbaar is, bestaat hier eigentlijk geen landbouw, die voorwerpen
voor den handel oplevert. Slechts weinigen bepoten en bezaaijen zeer traag en met weinig
lust, kleine plekjes grond, met turksche tarwe, moeskruiden, pisangs, patatas, ijamswortels,
een weinig suikerriet, pompoenen en watermeloenen, welke produkten naar de markt
gebragt worden, doch maar in geringe quantiteit. De landbouw is hier dan ook in deszelfs
eerste kindschheid. Wanneer een Amboinees eenen tuin wil aanleggen, dan zoekt hij zich
sterk afhellende plekjes grond uit, in het gebergte, die met zwaar geboomte bedekt zijn.
Binnen weinig tijds worden dan de prachtigste boomen afgekapt, en de overige zorg, om
zijn terrein schoon te krijgen, laat hij eenvoudig aan ’t vuur over. Heeft hij dan alles
afgekapt en weggebrand dan plant hij in de asch, die van wege het menigvuldig verbrande
hout en bladeren den bodem bedekt, zijn djagong enz. Het eerste en tweede jaar krijgt hij
dan doorgaans zeer goede vruchten uit zijne zoogenaamde tuin, in het derde reeds minder
en met het vierde moet hij weer een nieuwe plek gronds opzoeken, niet zoo zeer omdat
de aarde uitgeput is, maar omdat hij allerlei soort van welig opschietend gras en onkruid
niet langer meester kan blijven. Wat zou er van een dusdanige grond niet te maken zijn,
zoo dezelve door bemesting en ontginning werd tam gemaakt?
Onder de burgers zijn maar weinigen die eenige handwerken beoefenen. Even wel vindt
men toch kleermakers, schoenmakers, goud- en ijzersmeden, timmerlieden, schrijnwerkers,
en metselaars. Doch maar zeer schaars worden onder dezelve naarstige en eerlijke
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werklieden gevonden.
Over het algemeen leven de Amboineesen, maar voornamelijk de eigentlijke Inlanders
hier zorgloos. Zij trachten slechts heden hunne behoeften, die maar zeer weinig zijn, te
vervullen, en zijn onbezorgd omtrent den volgenden dag, wel wetende dat bosch en berg
en zee, gereed zijn hun elken dag het noodige met milde handen aan te bieden. Een man,
of hoofd des huisgezins acht zich en zijn gezin genoeg verzorgd, als hij 50 of 60 lb
sagoemeel in voorraad heeft, die hij zich kan aanschaffen tegen zeer geringen prijs
aangezien 45 lb, wanneer de sagoe duur is, niet meer dan 60 à 70 cents en als ze goedkoop
is niet meer dan de helft van dien prijs kosten.
Heeft hij geen geld, dan gaat hij eenen sagoeboom van zijnen eigen doesong omvellen
en bewerken. Bezit hij geenen Doesong of land in eigendom dan gaat hij naar het land
van iemand anders, na voorafgaande overeenkomst met den eigenaar, waar van hij het
meel voor de helft voor zich behoudt, voor zijne moeite, en de andere helfte aan den
eigenaar van het land uitlevert. Een sagoeboom levert 1200 tot 1500 lb zuiver meel, en
twee menschen hebben maar 20 of 25 dagen lang te werken om 1200 à 1500 lb meel te
krijgen. Heeft hij geen visch bij de hand dan neemt hij zijnen hengel, gaat even naar zee
of neemt zijn werpnet, gaat daar mede langs het strand, en na eenige worpen of na ½ of
1 uur lang zich met hengelen te hebben beziggehouden, keert hij naar zijne woning met
eenige visschen terug terwijl zijne vrouw, of één zijner huisgenooten, intusschen naar het
veld of naar den kant eener digt bij zijnde rivier gaat en daar eetbare planten en kruiden
op zamelt, die met het toebereide vocht of de melk van den kokosnoot wordt toebereid
en als smakelijke groente wordt opgedischt. Indien ook een Inlander door verregaande
onverschilligheid hoegenaamd geen gereedschap bezit, zelfs geen hengel om te visschen
dan levert hem het strand in Ebtijd, overvloed van mosselen en krabben en ook niet zelden
visschen in de rotsholen van ’t lager strand.
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De Baaij is dan ook bijzonder vischrijk, behalve de vele soorten van visschen, die in eene
onuitputtelijke menigte in dezelve leven en voorttelen komen ook, van de buiten-zee in
dezelve gedurende de verschillende tijden des Jaars, en bij de afwisseling, zeven soorten
van trekvisschen, die in de inlandsche taal genoemd worden, tjakalang, komoe, djoelongdjoelong, momar, kawalinja, makkej en poerie. De eerste twee zijn van het geslacht der
boniten.781 Deze visschen komen soms in zulk eene verbazende menigte, dat zij zeer
gemakkelijk gevangen, en voor spot prijs verkocht worden. De eerste zes soorten worden
met netten, en hengels gevangen, doch de laatste, of schoon ook met het net gevangen
wordende, wordt voornamelijk ’s nachts door middel van vuur naar het strand tot eene
ondiepte van 1 en 1½ voet water gelokt en aldaar zeer gemakkelijk met een schepnet uit
de zee in de prauw geschept.
Hoe kunnen menschen, die zoo door de natuur als hare troetelkinderen verzorgd worden
op de gedachte komen om zich op eenige kunsten en wetenschappen met ernst toe te
leggen.
De Amboinesen beminnen dan ook het gemak en de ledigheid in eene hooge mate en
geven zich daar in toe omdat zij dezelve kunnen genieten zonder gebrek te lijden, en de
weelde, die vruchtbare moeder van duizende behoeften, niet kennen. Echter denke men
niet dat de Amboinees uit de natuur zoo onvatbaar voor kunsten en wetenschappen is.
Integendeel zij zijn met eenen zeer goeden aanleg bedeeld, die bij wegruiming der
bestaande beletselen, spoedig zou kunnen ontwikkeld worden.
Het Ambonsch volk is verdeeld in twee klassen, waarvan het ééne gedeelte awrang
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beijbas, dat is: vrije mensen of burgers;
en het andere awrang negrij dat is: negorij volk
of Inlanders wordt genoemd. De burgers bestaan uit Europésche afstammelingen, uit
overgeplaatsten uit de inlandsche volksklasse, uit eenige inboorlingen van Java en andere
plaatsen en derzelven afstammelingen, als mede uit de vrijgegevene slaven en derzelver
nakomelingen.
De klasse der Inlanders is onvermengd. Zij zijn afkomstig van de oorspronkelijke bewoners dezer eilanden, die hier reeds bestond toen de eerste Europeanen hier voet aan land
zetteden. Zij vermengen zich zelden of nooit door huwelijken met andere natiën. Zelfs
niet met hunne eigene landslieden uit den burgerstand. Doch dit is niet toe te schrijven
aan de kaste-trots of vooroordeel, gelijk zulks bij voorbeeld het geval is met de bewoners
van Hindostan, maar veeleer aan Gouvernementswetten en bepalingen, die medebrengen,
dat indien een man uit de klasse der Inlanders met een burgermeisje trouwt, hare kinderen
worden geacht te behooren tot den stand der Inlanders en zijn dus ondergeschikt aan den
Regent van de Negorij, waar toe de vader behoort, en moeten al de verpligtingen aan dien
stand verknocht vervullen. Dit nu zijn dingen, waarvan de burgers zóó zeer afkeerig zijn,
dat ingeval hunne dochters zich met inlanders zijn te buiten gegaan en daar bij kinderen
gewonnen hebben, zij zich liever den onechten staat hunner dochters en klein-kinderen
getroosten, dan toe te staan, dat zij zich met inlanders wettig zouden verbinden. Het
tegendeel heeft echter plaats, ingeval burgers met inlandsche meisjes trouwen: derzelver
kinderen worden geacht te behooren tot den stand der vaders; dan zeer zelden zal een
burger met een meisje van de inlandsche volksklasse trouwen omdat beider levenswijze
tegen elkander strijdig zijn niet alleen, maar omdat een burger zijn stand hooger acht, dan
dien van eenen inlander. Een inlander acht ook inderdaad dien stand hooger of gunstiger
781

De eerste twee zijn tonijnensoorten, waarvan de eerste is de Scomber thunina. Djoelong-djoelong of
Banseh is de naam voor de Gepen uit de geslachten Belone en Hemirhamphus. De Poeri is de Engraulus
Russellii, die behoort tot het geslacht der haringen (Clupeoidei).
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dan den zijnen, en beschouwt het voor eene verbetering zijns toestands, wanneer hij uit
zijne klasse in dien van den burger overgeplaatst wordt. De inlanders zijn, van het regte
oogpunt beschouwd, in eenen staat van slavernij. Immers is hij voor al zijn leven verbonden aan de Negorij waartoe hij behoort; hij mag niet op eene andere plaats levenslang gaan
wonen, tenzij dan ten gevolge van bijzondere vergunning.782 Hij moet elk oogenblik
gereed staan ter dienste van het Gouvernement, het zij ’s nachts, het zij bij dag. Bij het
minste pligtverzuim kan zijn Regent of de Oudsten, zijnde ondergeschikte hoofden, door
het Gouvernement aangesteld, om des Regents bevelen ten uitvoer te brengen, denzelven
dadelijk met rotting slagen doen straffen. Zijne vrouw en kinderen staan even zeer onder
des Regents bevelen en die der oudsten, en mogen tot Negorijs diensten gebruikt worden.
De Inlanders zijn derhalven niet in de gelegenheid om zich op den handel, op eenige
bedrijf of handteering ter verbetering van hunnen toestand toe te leggen, zijnde dit ook
vooral een der voorname oorzaken waarom de Inlanders hoogst moeijelijk tot eenen
hoogeren trap van beschaving dan waarop zij nu zijn, kunnen komen. Dan ter vergoeding
der burgerlijke vrijheid en regten, (zoo zulks vergoed kan worden,) bezit een inlander
landerijen, die hij van het Gouvernement in leen heeft ontvangen, met regt om die te
mogen overerven aan zijne kinderen, kinds kinderen en verdere dessendenten. Dit leenregt wordt hier dattij geheeten, weshalve men dan ook zoodanige landerijen, dattij landen
noemt. Dit regt mag hem niet ontnomen worden, zoolang hij leeft, en mag ook door hem
aan niemand op welke wijze ook óvergedaan worden. Indien een bezitter komt te sterven,
zonder eenen afstammeling, die daar op zijn aanspraak heeft na te laten, dan mag de
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Regent daarover beschikken ten behoeven
van eenen anderen, die een Dattij noodig heeft.
De burgers daarentegen genieten meerder vrijheid. Zij bestaan in twee hoofdafdeelingen,
de eene is geörganiseerd in korpsen Infanterie en Artillerie en vormen aldus de staande
schutterij, de andere afdeeling noemt men het ongewapende korps. De burgers mogen
gaan, en voor eenen tijd of levenslang zich met der woon vestigen waar zij willen. Zij
staan onmiddellijk onder de kompagnies kommandanten, die de titels en den rang van
kapiteins hebben, en eerbiedigen derzelver bevelen, doch alléén voor zooverre zulks
onmiddellijk de dienst betreft. De dienst der schutterij bestaat: in zich als Militairen in
den wapenhandel te oefenen, en in datgene wat daar mede verbonden is. De burgers van
het ongewapende korps, voor zoo ver dezelve in de stad wonen, worden gebruikt om des
nachts voor de veiligheid van de stad te waken. Zij betrekken tot dat einde elken avond
de burger hoofdwacht, onder het bevel van eenen Lieutenant, van waar de manschappen
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In art. 72 van het Reglement op het binnenlands bestuur en dat der finantien op Amboina en
onderhoorigheden (15 april 1824) werd het afgeven van passen aan negorij-ingezetenen (d.w.z. de
niet-burgers) geregeld. Van dit artikel was evenwel in 1828 door de gouverneur der Molukken een
“ampliatie” gegeven, die bedoeld was om, met het oog op de verplichte cultuur en leverantie van nagelen
door de negorijbevolking, de bewegingsvrijheid van deze bevolkingsgroep aan banden te leggen. Die
aanvulling luidde als volgt: “– – –. Zoo is het dat bij besluit van heden, met ampliatie van voorschreven
reglement is bepaald, dat de Inlanders die verlangen, hetzij voor eenen tijd of voor altoos hunne negorijen
te verlaten, tot dat einde schriftelijk verzoek om een pas zullen indienen bij hunne regenten, die alvorens
dezelve toe te staan, het voorschreven schriftelijk verzoek zullen brengen bij den Magistraat, of Assistent
Resident, en dat deze ambtenaren, na zich overtuigd te hebben, dat de requestranten aan hunne
verpligtingen ten aanzien van de nagelencultuur en leverancie, alsmede van de negorijdiensten zullen
blijven voldoen, de regenten zullen autoriseren om de verzochte passen te verleenen.” Zie P. Merkus,
“Bekendmaking”, 14/1/1828, AA 1060a; Extract besluit GGvNI, 28/5/1828, AMvK 687, nr 10, Vb
3 juli 1829, nr 85. Voor een toelichting en verantwoording van dit besluit, zie GdME, P. Merkus, a.
Comm. Gen. over Ned.-Indië, 14/1/1828, AMvK 687, nr 1, Vb 3 juli 1829, nr 85; idem a. idem, 31/3/1827,
AMvK 606, nr La B, Vb 14 maart 1828, nr 61.
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worden gezonden, naar de onderscheidene wachtposten. De burgers die buiten de stad
wonen, zijn niet verpligt eenige diensten van dien aard te bewijzen, maar moeten, elk
hoofd, jaarlijks eene Contributie van ƒ 6, 40 ct betalen. Ieder ander ingezeten zonder
uitzondering tot de Ambtenaren van het Gouvernement toe, moet ook Jaarlijksche
Contributie betalen geëvenredigd aan zijnen rang en vermogen. Al die Contributien
formeren een fonds, uit het welke in al de benoodigdheden van de schutterij moet voorzien.
Voorheen was de toestand der burgers beter dan dezelve thans is, doch na dat het Gouvernement de beste en geschikste derzelve op den Militairen voet heeft geörganiseerd, moeten
zij onder strengere toezigt en bevelen van hunne hoofden staan, en zich meer toeleggen
op de Militaire oefeningen, waardoor zij wel eens belemmerd worden in hunne gewone
bedrijven of handteeringen, hetwelk misnoegdheid verwekt. De genen, die de Jaarlijksche
Contributie moten betalen, doen zulks even zeer met weerzin, daar die Contributie hun
te zeer drukt, vermits zij, ofschoon kunnende voorzien in hunne dagelijksche behoeften,
echter allermoeijelijkst iets kunnen overhouden om daar mede op eens de som van ƒ 6,40
te betalen, aangezien zij den éénen dag verteren wat zij den vorigen hebben verdiend.
Het is niet staatkundig den burgers gegronde redenen tot misnoegdheid te geven daar het
Gouvernement in tijd van nood, zich op dezelve moet verlaten, en ook van hen wezentlijke
diensten heeft genoten, gelijk zulks gebleken is ten tijde des opstands der Saparoeanesen
in het Jaar 1817,783 en bij gelegenheid der gevaarlijkste Conspiratie, in 1829, gesmeed
door het grootste gedeelte der bezetting van het Fort Nieuw Victoria, liggende binnen de
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hoofdstad. Hebbende, de zamengezworenen,
die allen Saparoeanesen waren, ten getale
van circa 250 man ten doel gehad, om alle Europeanen en der zelver afstammelingen te
vermoorden, en zich van de plaats meester te maken.784 Het gouvernement heeft thans des
te meer reden om de burgers zacht en menschlievend te behandelen, niet alléén uit hoofde
van betoonde trouwe diensten, maar omdat hier tegenwoordig maar eene zeer zwakke
bezetting ligt.
Het gouvernement is dan ook inderdaad ten aanzien der burgers nog al vrij toegevend,
in zaken, die niet onmiddellijk de dienst betreffen, en die niet tot nadeel strekken van ’s
lands inkomsten. Doch om de zaken niet door elkander te halen zal ik bij de behandeling
van het inlandsch schoolwezen op deze, mijns inziens verkeerd geplaatste toegevendheid
terugkomen. Voor heen was hier nog al veel welvaart, doch thans heerscht gebrek en
behoefte onder bijna alle standen maar voornamelijk onder de lagere burger standen. (men
denke hier echter aan geene eigenlijke armoede zoo als men die in Europa kent). Dit is
vooral toe te schrijven aan de weinige Circulatie van geld hetwelk veroorzaakt wordt
1o. Door dat er thans een minder getal ambtenaren bestaat en dat derzelver tractementen
in vergelijking van het voormalige veel verminderd zijn, waar door zij maar zeer weinig
kunnen uitgeven.
2o. Door dat nu maar een zeer gering getal manschappen en officieren in garnisoen liggen,
waardoor van dien kant ook maar zeer weinig geld in omloop komt.
3o. Door dat het Gouvernement in alles de strikste zuinigheid in acht neemt, welke
zuinigheid ook onder anderen ten gevolge heeft, dat het Gouvernement in de laatste 10
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Zie voetnoot 64.
De opstandelingen hadden een uitzondering gemaakt voor de predikant J. Kam en een geliefde kapitein.
Deze zouden niet omgebracht worden. “Beknopt verhaal van den opstand op Amboina in 1829”;
“Aanteekeningen”, MNZ, jrg. 4 (1860) 198.
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Jaren maar zeer weinig heeft laten bouwen, zeer zelden Amboinesche werklieden in dienst
neemt; en alles door de hier gebannenne Javanen en Palembangers laat werken.
Daar de Amboinesen, noch door landbouw, noch door fabrieken of eenege kunstwerken
in hunne behoeften kunnen voorzien of iets voor den handel leveren, maar alle levensbehoeften tot de minste kleinigheden toe, van Java of andere landen hier aangebragt, met
gereed geld moeten koopen, zoo zijn de opgegevene omstandigheden op zich zelve genoeg
om dezelve in vele opzigten gebrek te doen lijden. Doch buiten dat brengt de lombart hier
ook zeer veel bij tot volslagen ondergang van vele Ingezetenen uit hoofde van de zeer
hooge rente van 5 pect ’s maands of 60 pc ’s Jaars. De Ingezetenen moeten daardoor
noodwendig arm worden, want uit hoofde van den zeer geringen omloop van geld en het
daar door ontstaande geldgebrek tracht ieder een, wanneer de nood hoog geklommen is
zich voor het tegenwoordige te redden, door bij den lombart geld op te nemen. Van wege
de zeer hooge rente gebeurt het dan maar zelden, dat men geld genoeg bij elkander kan
krijgen om het kapitaal te betalen, en daar door de verbondene goederen af te lossen. En
geschiedt zulks niet binnen den bepaalden tijd, dan heeft de lombarthouder, die altijd een
chinees is, het regt, om de verbondene goederen op de publieke vendutie ten overstaan
der daar toe, door het Gouvernement benoemde Commissie te laten verkoopen, halende
die goederen maar zelden hare waarde, en worden dus meestal ver beneden den prijs tot
groote schade der eigenaren verkocht.
De boven aangehaalde staat van zaken drukt echter geenszins eigenlijke Inlanders of de
zoogenaamde lage volks klasse; immers die menschen hebben zoo weinig behoeften, dat
www.cgfdejong.nl
zij om zoo te zeggen boven de armoede
verheven zijn. Maar de tot den middel stand
behoorende burgers en Ingezetenen, die zich niet met de visscherij of handwerken kunnen
behelpen, maar hun bestaan moeten zoeken in speculatien en kleinhandel ondervinden
al het nadeelige van den tegenswoordigen staat van zaken. Bij de aangehaalde drukkende
omstandigheden, komt nog het invoeren van de goederen der Handelsmaatschappij en het
verkoopen van de zelve in het klein,785 als mede de vrijheid, der van andere landen hier
komende handelaren om zelve naar de onder het ressort van Amboina staande Residentiën
en Negorijen te mogen gaan, om aldaar derzelver goederen in het klein te verkoopen,
waardoor dat gedeelte der Ingezetenen, die zich met den handel op die plaatsen geneerden,
van hun laatste middel van bestaan beroofd worden.
Wat nu het karakter der Amboinesen betreft, zij zijn geveinsd, en wraakgierig en wat men
grootmoedigheid en opregte dankbaarheid noemt, heb ik tot dus ver maar zelden bij
eenigen Amboinees kunnen bespeuren. Echter is genoeg bekend, dat een dusdanig
785

De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) werd opgericht op 29 maart 1824. Haar doel was
de bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw, fabrieken en “trafijken”
in Nederland en zijn overzeese gewesten. Opgericht voor een periode van 25 jaar, werd in 1847 haar
bestaan verlengd met 25 jaar tot 1874. Verlenging met 25 jaar vond vervolgens nog enkele malen plaats.
In 1964 fuseerde ze met De Twentsche Bank tot de Algemene Bank Nederland (ABN). De plaats van
vestiging was Amsterdam. Er waren dertien commissarissen, van wie één door de koning als deelhebber,
en twaalf door de zes kiescolleges der stemgerechtigde vennoten werden benoemd. De directie bestond
uit een president, twee directeuren en een secretaris, die allen door de koning werden benoemd. Tussen
de Handel-Maatschappij en het Ministerie van Koloniën bestond een overeenkomst, bekrachtigd bij
wet van 22 dec. 1853, die de afgifte betrof aan de maatschappij van koloniale waren, die uit Ned.-Indië
aan de regering werden geleverd om ze te vervoeren naar Nederland en ze aldaar voor rekening van
de regering te verkopen. Tevens was de maatschappij belast met de verzending van personeel en materieel
voor de koloniale dienst en met het aanschaffen van voorwerpen, waarvan haar de levering door de
minister van Koloniën of door het Indisch bestuur was opgedragen. Staatsalmanak 1861, 585; Mijer,
Jean Chrétien Baud, 208-235; Wijtvliet, “De Nederlandsche Handel-Maatschappij”.
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gemoedsbestaan eigen is aan menschen of volkeren, die onder een despotiek bestuur staan.
Een mensch of volk onder welke luchtstreek ook, wanneer hij zich door anderen beroofd
ziet van zijne regten, is dadelijk geneigd, om zich van zijne onderdrukkers te bevrijden,
doch kan hij zulks niet uit hoofde van derzelver overmagt, dan veinst hij tevredenheid,
doch koestert altijd wraakzucht; bevindt hij zich nu altijd in dezelfde gemoedsgesteldheid,
dan wordt het veinzen en de wraakzucht eene hebbelijkheid, eene eigenschap des gemoeds
en zijne afstammelingen, die zich in dezelfde omstandigheden en zielsgesteldheid bevinden, behouden de eigenschappen van geveinsdheid en wraakzucht, en worden aldus
nationale ondeugden.
De Amboinees echter is, ofschoon wreed van aard wanneer zijne driften zijn gaande
gemaakt, niet geheel ontbloot van menschlievendheid. Zijn hart sluit zich niet geheel en
al toe voor zijnen hulp behoevenden even mensch. Lijdt iemand gebrek, al is die dan zijn
landgenoot niet, hij zal den zelven van gebrek niet laten vergáán, maar zijne natuurlijke
goedhartigheid zal hem aansporen om den lijder dadelijk hulp toe te brengen en huisvesting te verleenen.
Wat hun tegenwoordige zedelijke toestand betreft, het zedenbederf schijnt hoe langer hoe
meer onder hen toe te nemen bijzonder onder de burgers. Onder dat slag van menschen
zijn maar weinig, die de Godsdienst en de deugd met standvastigen wil, en uit bezef van
en gevoel voor hare goddelijkheid en voortreffelijkheid betrachten. Het gros der menschen
beoefent dezelve door navolging of dwang. En dit gros zijn de Amboinesen in het
algemeen, zoodat het Gouvernement, en degenen wier pligt zulks medebrengt, wel behoorden toe te zien, dat de ondeugdwww.cgfdejong.nl
niet hand over hand toeneme. Dit heeft het Gouvernement, de kerkenraad en de Leeraren ook voor heen trouw gedaan. Toen durfde geen
christen met een onchristen in vleeschelijke gemeenschap leven, en geene christen tot de
Mahomedanismus overgaan, zonder dat zulks dadelijk aangegeven en strengelijk gestraft
werd. Toen werd zeer zelden of nooit gehoord, dat iemand baldadige handen aan zijne
ouders durfde slaan of dezelve met scheldwoorden bejegende, en die zulks deed werd
crimineel vervolgd of ten strengsten gestraft, tot afschrik van anderen. Plegers van
bloedschande, vrouwen- en kinderen-verkrachters werden met zeer zware schavotstraf786
gestraft, op zon- of feestdagen voornamelijk gedurende de godsdienst oefening zorgde
de politie voor zoo veel zulks in haar vermogen was, dat geene luidruchtigheid of dronkenmansgeweld in de stad plaats vond. Dit alles boezemde het onnadenkend gemeen
eerbied voor de godsdienst der christenen in, en vrees, om alle welvoegelijkheid en
zedelijkheid onbeschaamd en publiek met voeten te treden. Doch thans is het anders, de
christen vrouwen boeleren787 onbeschaamd en openbaar met Mahomedanen en chineesen,
en eenige burgers, die van ouders tot ouders reeds christenen waren en ook vele gedoopte
slaven of heidenen gaan tot de Mahomedaansche religie over, en dat niet in het verborgen
maar voor het oog van de geheele wereld zonder dat het Gouvernement, de kerkenraad
of de Leeraren zich dat aantrekken, ofschoon het Gouvernement wel om staatkundige
redenen een wakend oog houdt op de Inlanders, en eenige derzelve in 1827 en in 1841
wegens het verzaken van het Christendom en aannemen der Mahomedaansche religie
strengelijk heeft gestraft. Het moet echter gezegd worden, dat en kerkenraad en leeraren
weinig kunnen uitvoeren, zoo ze niet van hooger hand daartoe worden in staat gesteld.

786
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Een straf die op een schavot werd voltrokken, bijv. geseling. Werd afgeschaft door minister van Justitie
F.G.R.H. van Lilaar (1868-1871).
Boeleren = buiten het formele huwelijk samenleven.
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Kinderen mishandelen niet zelden hunne ouders met slaan en scheldwoorden, zonder dat
de Regering zulks als eene zaak beschouwt die ten sterkste moet tegengegaan worden,
wordende zulke daders alléén voor eenige dagen in de gevangenis gezet of op last van den
Magistraat in de burgerhoofdwacht door eenen burger met rotting slagen afgestraft. De
gruwelijkste bloedschande en verkrachting van vrouwen en kinderen gebeuren thans niet
zeer zeldzaam. De daders worden wel met schavotstraf gestraft, doch niet met de vereischte gestrengheid. Niet alleen worden de tegen de gemelde feiten vastgestelde wetten voor
een gedeelte geheel niet, en voor het ander gedeelte maar zeer nalatig of niet met de
vereischte naauwgezetheid ten uitvoer gebragt, maar ook slegte voorbeelden van ongodsdienstigheid, dronkenschap en onwettige zamenleving met vrouwen worden onder de hier
van Europa aangekomene Europeanen gegeven, en zelfs de aanzienlijke ambtenaren
schamen zich niet om publiek met meer dan eene slavin te leven. Is het dus een wonder
dat de mindere klassen, in het gemeen zich aan de ongebondenheid van dronkenschap en
hoererij onbeschroomd overgeven, en thans onder het gemeen zelden een eerlijk meisje
gevonden wordt. De buitengewone goedkoopheid van den palmwijn of zoogenaamde
sagoweer, die overal op het gansche eiland, en in de stad in de door het Gouvernement
gepermiteerde drinkhuizen te krijgen is, strekt tot zeer groot bederf voor het gemeen en
voor de Europesche soldaten, zijnde het uitsluitend verkoopen van dien wijn een domein
van het Gouvernement, dat jaarlijksch aan den meest biedenden verpacht wordt.
Slinksche streken en bedriegerij onder het gemeen, en zelfs onder die, welke geacht
kunnen worden min of meer te behooren tot de zoo genaamde fatsoenlijke klasse, worden
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thans onbeschroomd en onbeschaamd
gepleegd. Het krijgt zijn oorsprong, onder de
mindere klasse, uit verregaande geld gebrek, en daar door ontstaand gebrek aan die
behoeften, dewelke met gereed geld moeten gekocht worden en onder de andere klasse
vloeit zulks voort uit eene levenswijze, die te kostelijk is, voor hunnen stand, zijnde hier
de weelde en uiterlijke vertooning in kleederen, meubelen, enz., onder de eerste, en de
daar op volgende klassen, tot vrij hoogen trap gestegen.
Het zedenbederf onder de inlanders is minder, omdat zij meer overeenkomstig de levenswijze hunner voorouders leven, onder het bedwang hunner regenten staan, en in hunne
eenzame van de hoofdstad verwijderde negorijen minder aanleiding tot uitspattingen
hebben.
Wanneer ik nu al het medegedeelde herlees dan gevoel ik diep en smartelijk, waardste
Bestuurderen! dat uwe edelmoedige harten, blakende van christelijke liefde voor uwe
mede sterfelingen, beklagen en betreuren den droevigen toestand van een volk, het welk
reeds sedert zoo langen tijd tot voorwerp uwer werkdadige christelijke liefde was. Maar
wat kan ik het helpen. Ik mogt, ik wilde uwe gevoelige en over het diep bederf uwer
medemenschen treurende harten, niet misleiden. Ik erken, dat zoo ik u alleen de lichtzijde
der Amboinezen had willen vertoonen, er veel goeds en aangenaams zou te zeggen zijn.
Doch ik wilde uw medegevoel voor dit maal niet sparen, en gevoel mij, mijns ondanks,
gedrongen het zelve andermaal op de pijnbank te brengen, opdat, zoo het den Heer
behaagde, ik u met nieuwen ijver met nieuwen hope mogt vervullen, opdat gij deze
ongelukkigen niet aan hun lot overlaat, maar het u bij voortduring innig en krachtig blijft
aantrekken. Ook is er veel, zeer veel ter hunner verschooning te zeggen; immers wie weet
hoe velen onzer, die door brave ouders voorbereid, zich thans in het lieflijk licht des
dierbaren Evangeliums dag aan dag verkwikken en door hetzelve vóórgelicht, onder vallen
en opstaan en nogmaals vallen en opstaan, met sidderen en beven onder de genadige
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leiding van den trouwen Herder onzer zielen onze zaligheid uitwerken,788 het niet veel
beter, ja welligt erger zouden maken, dan zoo vele der diep gezonkene Amboinezen, zoo
wij onder dezelfde omstandigheden hadden verkeerd.
Doch laat mij mijn verhaal niet vooruit loopen.
Volgt mij dan geliefde Bestuurders, Vaders en Broeders in onzen Heer! nogmaals met uwe
welwillende belangstelling, wanneer ik u hier welligt eenigzins wijdloopig er ga afschetsen
de godsdienstige gesteldheid der Amboinezen, en u aanwijs de middelen, die er behooren
in het werk gesteld te worden, ten einde de zoo lang gewenschte verbetering ten dien
aanzien te doen stand grijpen.
Wat dan de godsdienstige gesteldheid der Amboinezen, inlanders zoo wel als burgers
betreft, in dat opzigt komt het mij vóór, dat zij sedert de laatste 150 Jaar weinig zijn
vooruitgegaan. Teregt zult gij vragen, op wat grond steunt dit uw ongunstig gevoelen?
En is dat, aangezien uwe ondervinding van slechts weinige jaren, niet wat te veel gezegd?
Och ik wenschte wel van God, dat men mij in dezen konde logenstraffen, doch vergunt
mij slechts, waarde Bestuurders dit nader aan te wejzen; en dan eerst moogt gij zelven
oordeelen.
Valentijn, die in het begin der 18 eeuw te Amboina als leeraar stond, geeft in zijn werk
over de Ambonsche zaken van de godsdienst, eene gespecifieerde lijst op, op de welke
ook onder anderen staat uitgedrukt het aantal schoolkinderen, het welk bij zijne bezoekreizen in 1709 in de verschillende christen-negorijen op dit eiland werd aangetroffen. Dit
getal schoolkinderen bedroeg dan in het genoemde jaar 4475 kinderen, die in 18 scholen
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door 18 meesters werden onderwezen.
Eene opgave van het getal schoolkinderen, dat
zich tegenwoordig doorgaans in de scholen bevindt, heb ik opgemaakt uit de nagelatene
papieren van wijlen Br Keijser, door hem bijeenverzameld, gedurende zijne bezoekreis
in de christen-negorijen op dit eiland in het jaar 1835,790 waaruit blijkt, dat het gezamentlijke getal schoolkinderen thans bedraagt 2328, die in 28 scholen door 28 meesters worden
onderwezen, dus eene vermindering van 2147 Schoolkinderen. Al dadelijk zult gij vragen
“is dan de christenbevolking op het eiland Amboina zoo zeer afgenomen”. Wel neen,
mijne waarden! Immers Valentijn geeft de gansche Christen-bevolking in zijn bovengenoemd verslag van 1709 op als uitmakende een getal van 11.168 zielen.791 Daarmede
heb ik vergeleken het geheim verslag van wijlen den Heer Gouverneur Ellinghuijsen aan
Zijne Excellentie, den Gouverneur Generaal in het jaar 1834, hetwelk mij door een goede
vriend, ter gouvernementssecretarie alhier werkzaam, ter inzage is gegeven. Uit dit verslag
dan is mij gebleken, dat de bevolking op het gansche eiland in het genoemde jaar volgens
de jaarlijksche volkstelling bedroeg 31.008 zielen over het gansche eiland Amboina.
Hiervan afgetrokken het aantal mahomedanen, Chinezen, slaven enz. ten getale van
14.833, zoo blijkt daaruit, dat het gezamentlijk aantal christenen op het eiland Amboina
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Fil. 2: 12.
Het aantal “kinderen in ’t school” werd door Valentijn opgegeven als 1.979, het aantal kinderen “buiten
’t school” bedroeg 2.496, tezamen 4.475 kinderen. De mededeling van Roskott over het aantal scholen
en schoolmeesters, namelijk in beide gevallen achttien, klopt wel. De scholen waren gevestigd te Paso,
Suli, Tial, Waai, Alang, Liliboi, Hatu, Soya Diatas, Hatalai, Naku, Kilang, Hukurila, Ema, Leahari,
Rutong, Hutumuri, Mardika, Halong, Nusanive, Latuhalat-Hative, waarbij enkele dorpen een school
deelden. Zie Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, III/III, hfdst. v, t.o. 130.
Zie document 86. Door Keyser gemaakte overzichten der scholen zijn apart bij de Subcommissie van
onderwijs ingediend en bevinden zich in AA 1067.
Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, III/III, hfdst. v, t.o. 130.
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thans bedraagt een getal van 16.175792 – hieronder gerekend cirka 50 Europeanen. Welke
zijn nu de redenen van het zoo aanmerkelijk verschil in de opgave der schoolkinderen?
Ik zal trachten dit vraagstuk op te lossen, ofschoon mij het verschil zoo aanmerkelijk
voorkomt, dat ik mij niet durf te vleijen, dit alles behoorlijk in ’t licht te kunnen stellen.
Een van de voornaamste redenen ter opheldering in dezen, meen ik echter daarin te
vinden, dat sedert den tijd van Valentijn het getal vrije burgers ontzettend is toegenomen,
terwijl dat van het negorij’s volk daardoor natuurlijk zeer is afgenomen.
Dit is zelfs zóó in ’t oogloopend, dat men bij Valentijn sommige zwaar bevolkte negorijen
vindt opgegeven, die thans in weinig meer, dan den naam bestaan. Op wat wijze nu een
negorij-man tot burger wordt verheven, is reeds hiervóór opgegeven. Deze burgers,
ofschoon christenen zijnde, meenen nu zoo geheel en al vrij te zijn, dat zij ook hunne
kinderen niet naar de school behoeven te zenden, tenzij dan dat ze zulks zelven verkiezen;
en daar nu de inlander nog altijd in eenen toestand verkeert, dat hij de waarde van het
christelijk onderwijs niet op prijs weet te stellen, zoo is het niet te verwonderen, dat van
de honderde en nogmaals honderde kinderen der burgers eenigen in volslagen domheid
en naar het voorbeeld hunner diep bedorven ouders in allerlei ondeugden opgroeijen, en
die dan ook zelden of nooit ter school komen. En het is voornamelijk hieraan dat ik de
zoo aanmerkelijke vermindering van schoolkinderen toeschrijf. O jammer, jammer! dat
een christelijk Gouvernement zich zoo weinig daaraan laat gelegen liggen. Doch neen!
beschuldig ik niet het Gouvernement, maar veeleer de personen, aan dewelke het Gouvernement de gewigtigste ambten voor eenen tijd toevertrouwt, personen, die anders met een
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gezond oordeel begaafd en door langdurige
ondervinding geleeraard, evenwel in de aller
gewigtigste zaak zoo stekeblind zijn – en dan niet zelden door ijdelen waan misleid, alles
beter willen weten, alles afkeuren, wat anderen voor hen hebben gedaan; en soms op eene
wijze, die hun hart en verstand niet tot eere verstrekt – meer zeg ik hier niet van, want ik
weet niet, in welke verkeerde handen dit stuk nog eens zou kunnen komen, en refereer mij
overigens dienaangaande aan mijne verschillende particuliere brieven. Dat het echter
geenszins een sijstema van het Gouvernement is, om het christendom tegen te werken,
gelijk men wel eens heeft getracht mij diets te maken, omdat ik soms wat lastig was, en
niet schroomde voor mijne zaak op te komen, wanneer geweten en pligt mij daartoe
noopten, blijkt mij onder anderen uit het hierboven genoemd verslag van wijlen Gouverneur Ellinghuijsen. Immers schrijft die Heer in 1834 en dus een jaar voor mijne komst
alhier het volgende. “Het inlandsche schoolwezen heeft met den dood van den predikant
Kam en het daarop gevolgd overlijden van den Zendeling leeraar, dienst doende predikant
Gericke veel nadeel geleden, alzoo na dien tijd geene jongelingen tot onderwijzers worden
opgeleid, hetwelk noodig is, tot vervanging van zoodanige schoolmeesters als welke door
ouderdom en onkunde niet geschikt zijn om onderwijs aan de jeugd te geven. Daar nu het
godsdienstonderwijs hiermede hand aan hand gaat, en almede zeer gebrekkig wordt
gegeven, alzoo van den Zendeling Keizer, die hoe zeer met den besten geest bezield voor
het goede werk, en met wien de inlandsche gemeenten wel tevreden schijnen, niet te
vorderen is, zich daarmede veel tijds bezig te houden, het is daarom hoog tijd dat in de
openstaande predikantsplaatsen wordt voorzien, anders is het te vreezen, dat de uitbreiding
van het Christendom, waaraan met zoo veel ijver sedert eeuwen is gearbeid, niet alleen
op die hoogte zal blijven maar meer en meer achteruit gaan.”
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Het andere afschrift van dit rapport (ook in ARvdZ 34/5) noemt hier i.p.v. 14.833 het getal 14.716,
en i.p.v. 16.175 het getal 16.292.
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Uit dit alles blijkt duidelijk genoeg, dat geenszins het Gouvernement, veel min de Heer
Ellinghuijsen, tegen de belangen van het Christendom waren, maar hetzelve veeleer
beschermden en ondersteunden, in zoo ver men van het zelve mag zeggen, ondersteuning
en hulp van menschen noodig te hebben.
Het is UHEw. bekend, dat ik het genoegen mogt hebben, mijne reis van Java naar herwaarts te doen in gezelschap van voormelden Heer Ellinghuijsen, die destijds met verlof
te Batavia was. Ofschoon Zijn Hoog Edelg. gedurende de reis maar weinig met mij in
aanraking kwam, zag ik toch zeer wel, dat hij een stille opmerker was; en nadat wij daarna
te Ambon waren aangekomen vond ik bij dien zelfden Heer alle gewenschte ondersteuning. Jammer maar, dat ik toen niet wist, wat ik nu weet, en mij dus Zijn H.E.Ge goede
gezindheid jegens mijn werk en persoon niet zoo zeer konde ten nutte maken als ik wel
zou hebben kunnen doen, had het mij maar niet zoo geheel aan de hier zoo noodige
ondervinding gemangeld. Zijnen opvolger, den Heer de Stuers, heb ik wat mijne Zending
aangaat niets te danken, maar wel veel ten zijnen aanzien te bedillen.793 Als privaat
persoon had ik gaarne met Zijn HEg. te doen, omdat hij altijd in den omgang zeer
voorkomend, ja de bescheidenheid zelve was, maar in mijne werkzaamheden heeft hij mij
dikwerf den voet dwars gezet, hoewel hij altijd veel beloofde, maar niets, ja het tegenovergestelde deed. Immers schroomde hij niet, om dikwerf geheel onkundige inlandsche jonge
lieden tot inlandsche meesters aan te stellen, hoe zeer hij bekend was, met het aan ons
verleende besluit zijns voorgangers bij het welk op onze begeerte uitdrukkelijk was
bepaald geworden, dat bij eventuele vacatures onze kweekelingen bij voorkeur zouden
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geplaatst worden. Deze handelwijze
toch was hoogst onbillijk, onmenschlievend en
ademde een geest van tegenwerking. Zoo heb ik dan ook gedurende Zijn HEg: bijna
vierjarig Bestuur mijne voornemens in ’t belang der goede zaak niet tot stand kunnen
brengen. Immers heb ik UHEw. medegedeeld hoe ik getracht heb nevens mijn Institut eene
school voor kinderen op te rigten, ten einde in die school één mijner bedrevenste kweekelingen als onderwijzer aan te stellen dien ik elke maand een der oudste kweekelingen
beurtelings zou hebben toegevoegd als ondermeester, terwijl het geheel onder mijn toezigt
zou staan, opdat dus doende onze kweekelingen in het Institut niet slechts theoretisch,
maar tevens praktisch zouden kunnen gevormd worden. Daarna heb ik den Heer Gouverneur verzocht, der christen-regenten zonen, die in het vervolg aanspraak op het bestuur
eener negorij zouden hebben, voor een à twee jaar in mijn Institut te doen onderwijzen,
ten einde hen, met Gods hulp, zoo mogelijk tot christenen te vormen, die dien naam
verdienen. Met de beste intentie heb ik de hulp des Gouverneurs tot dat einde verzocht,
omdat de meeste ondeugden onder de inlanders niet zelden van de regenten uitgaan.794
Zoo als er nog onlangs een geval plaats had met den jongen regent van de negorij Akoon,
op het eiland Noessalaout, een geval zoo vuil en onbetamelijk dat mijne pen mij de dienst
weigert, het langs dezen weg mede te deelen. Één mijner kweekelingen, die in de gezegde
negorij als meester stond, deelde mij dat voorval in alle bijzonderheden mede, en ik bragt
het ter kennis van den Assistent Resident van Amboina,795 die het wederom den Hr
793
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Voor de visie van wnd gouverneur De Stuers (1837-1841) op de inlandse christelijke scholen, de onderwijzers/voorgangers en Roskott’s Instituut voor voorgangers en onderwijzers, zie De Stuers’ brief
van 18/12/1837 aan de GGvNI, afgedrukt in EA 1839, 8-13; herdrukt in MNZ, jrg. 4 (1860) 28-31.
Zie over hem ook B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 22/10/1837, ARvdZ 34/5.
Dit verzoek werd Roskott niet toegestaan. Dat nam niet weg dat in 1843 het aantal regentenzonen in
zijn Instituut reeds drie bedroeg, waar ze in 1842 nog geheel ontbraken. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
20/3/1844, ARvdZ 34/5. Vgl. document 110.
A.H. Rijkschroeff, zie voetnoot 177.
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Gouverneur mededeelde,796 waardoor het dan kwam, dat de bedoelde regent gedurende
één jaar tijds werd gesuspendeerd in zijne functie, ofschoon hij wel had verdiend aan den
lijve gestraft te worden. Ik heb mij echter door dit voorval het ongenoegen van den
Assistent Resident van Saparoea797 op den hals gehaald, zoodat die Heer reeds meer dan
eens heeft getracht mij in ongelegenheid te brengen, het welk hem echter niet mogt
gelukken, en er niets dan schande mede behaalde.
Dat de Heer Gouverneur mij ook niet heeft willen toestaan, de inlandsche scholen in de
welke mijne kweekelingen als onderwijzers zijn aangesteld van tijd tot tijd te bezoeken,
heb ik UHEw. reeds voorlang gemeld, in één mijner brieven, en daarbij tevens overgelegd
eene missive door den Heer Gouverneur mij dienaangaande geschreven, zoodat het niet
noodig zal zijn, daarop nogmaals terug te komen.798
Thans is de Heer de Stuers naar Nederland vertrokken en wij weten nog niet met zekerheid
aan wien het bewind dezer gewesten zal worden toevertrouwd, maar ik bid mijnen Heer,
dat het iemand moge zijn, die den Heer liefheeft. Ik weet ter zeer, wat een goed voorbeeld
en goede verordeningen en bepalingen ten opzigte der kerken en scholen onder den
inlander vermogen, dan dat ik in de keuze eens landvoogds niet het meeste belang zou
stellen.799
[Vergeleken met de dagen van de Compagnie is de publieke moraal sterk achteruitgegaan.
Het volk geeft zich over aan openbare dronkenschap, dobbelen, vechten en het respect voor
de christelijk godsdienst vermindert snel.]
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Nog veel, zeer veel meer zoude ik dienaangaande kunnen mededeelen, maar ik vrees
langdradig en vervelend te worden, en zal dus daarover niet verder uitweiden, en slechts
nog eenen enkelen blik werpen op den staat van zaken ten aanzien van dat gedeelte der
Ambonsche bevolking, die de buiten negorijen bewonen, en op den afstand van slechts
één uur en meer van de stad verwijderd wonen.
Dit negorij volk dan, bevat de eigentlijke en oorspronkelijke bewoners van Ambon. Zij
komen veel minder met vreemdelingen in aanraking en zijn dus ook minder beschaafd en
insgelijks minder bedorven dan al die andere volksklassen, die in en om de hoofdstad
woonachtig zijn. Ik zou onwaarheid spreken, zoo ik wilde beweren, dat ook niet het
negorij volk zich zeer dikwerf aan losbandigheden van verschillenden aard schuldig
maakt, maar dat neemt toch niet weg, dat men onder hen veel meer goede trouw en
opregtheid vindt dan bij de overige Amboinezen. Niet zoo zeer omdat hun aanleg beter
is, maar omdat zij al die geraffineerde ondeugden minder kennen en onder betere tucht
staan.
796
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Jhr. F.V.A. Ridder de Stuers was van 1837 tot 1841 wnd gouverneur van Ambon en Onderhorigheden.
W.J.M. van Schmid; 1841-1842 AR van Saparua en Haruku.
Die brief van de gouverneur werd door Roskott bijgesloten bij dit duplicaat van zijn journaal, dat hij
zond aan zijn correspondent, L.V. Ledeboer te Rotterdam, gedateerd 31/5/1842, ARvdZ 34/5. Voor
Ledeboer, zie voetnoot 766.
De nieuwe gouverneur van de Molukken was G. de Serière, benoemd per 24 jan. 1842, voorheen Waals
predikant te Zutphen en Deventer, predikant te Batavia (benoemd in 1821) en Surabaya (1825-1828)
en resident van Banyumas en Rembang op Java. Hij was, binnen bepaalde grenzen, de zending in de
Molukken gunstig gezind, al mocht die onder geen beding haar grenzen en bevoegdheden te buiten
te gaan. Zie document 107. Over hem, zie Van Troostenburg de Bruyn, De Hervormde Kerk, 246;
Fasseur, De Indologen, 116, 493 n. 28; uitvoerig over De Serière, zij het niet over zijn tijd in de Molukken,
in Fasseur, Indischgasten, 41-45, 47-59. De Serière liet zijn memoires na in: Mijne loopbaan in Indië.
Zwolle: Van Wijk, 1849.

380

Document 104

Immers een inlandsch regent vermag door voorbeeld en goede orde zeer veel op zijne
onderhoorigen. Hij noodzaakt hun hunne kinderen getrouw ter school te zenden, hij zorgt
dat de Zondag en andere christelijke feestdagen behoorlijk gevierd worden en de gansche
negorij, zoo wel mannen als vrouwen ter kerke komen; inbreuken op de goede orde en
betamelijkheid straft hij, althans zoo het geene capitale misdaden zijn; (want in dat geval
moet er kennis van worden gegeven te Amboina;) en houdt een wakend oog op den
meester, opdat deze zijnen pligt getrouw nakomt. Al dadelijk ziet gij derhalve, waardste
Bestuurders! hoe ontzaggelijk veel er van een braven regent afhangt, en wat hij niet al kan
doen ter bevordering der beste zaak.
De tweede persoon in eene negorij is de meester; hij is weliswaar eerbied verschuldigd
aan zijnen regent, maar is toch geenszins van hem afhankelijk. Gelukkig nu de negorij,
waar een braaf regent aan ’t Hoofd staat en een godvreezend meester hem gaarne en
gewillig aan de hand gaat. Dáár gaat alles geregeld, dáár wordt niemand mishandeld; dáár
wordt God gediend in eenvoudigheid des harten, ver van het gejoel der bedorven wereld.
Och ware het hier reeds overal zóó in de christen negorijen. Maar helaas de ondervinding
leert ons weldra, dat dit geluk maar weinige negorijen ten deel valt, ofschoon het geenszins
enkel tot de vrome wenschen behoort om eenen dusdanigen staat van zaken te verwezentlijken. Meer bepaaldelijk zal ik hier beneden de middelen aanwijzen, die onder ’s Heeren
zegen gemakkelijk zouden kunnen worden aangewend, die daartoe geredelijk zouden
kunnen leiden, terwijl wij echter vooraf willen onderzoeken, welke beletselen dien zoo
zeer gewenschten staat van zaken tot dus ver hebben onmogelijk gemaakt.800
Het woord van God leert het ons, enwww.cgfdejong.nl
de ondervinding bevestigt het, dat het gedichtsel van
’s menschen hart boos is, van zijne jeugd af aan.801 Zal dus de mensch beter worden, dan
moeten daartoe de noodige middelen worden aangewend. Dat nu de regte kennis van den
levenden God in Christus onzen Heer, het eenige middel is, om den mensch waarlijk te
verbeteren, behoeft geen bewijs.
Deze kennis echter is het, die in onze inlandsche regenten, en dikwerf zijnen meester en
zijne ondergeschikten mangelt. Een regenten zoon heeft in zijne negorij geen ander middel
ter zijner vorming dan den dorpsonderwijzer, wiens gansche geleerdheid daarin bestaat,
dat hij een weinig gebrekkig kan lezen en schrijven en misschien ook een weinig zingen.
Brengt hij zijne kinderen nu zóó ver dat ze insgelijks een weinig leeren lezen (ofschoon
noch meester noch kinderen verstaan wat ze lezen) en de vragen uit den katechismus van
buiten kunnen opzeggen dan is het al heel mooi (Br. Luijke en Holtz802 zeiden mij echter,
dat zij bij hunne bezoekreizen op Ceram scholen hadden aangetroffen, in de welke zich
60 à 70 kinderen bevonden en waaronder naauwelijks een paar gevonden werden, die een
weinig gebrekkig konden lezen)803 en daarmede gaan dan die arme stumpers, als volwassene jongelieden van de school en zijn dan . . . . christenen!! O, mijn God! mijn God en
Heer! ontferm U over dit arme, arme volk, – och dierbare Heiland! dat hunne zielen
dierbaar mogen zijn in uwe oogen. – Leer ons, uwe knechten, de regte middelen kennen
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Reeds Reinwardt (1821) was de vooraanstaande positie van de meesters in de negorijen opgevallen,
[Reinwardt], Reis, 438.
Gen. 8: 21.
F.W. Holtz; 1808 of 1809 geboren te Nehdau bij Koningsberg; overleden 5 juni 1843 te Ambon. Hij
was gehuwd met Sara Abel, overleden na 1846.
Vgl. sub 15 dec., Luijke, Extract-Journaal jan.-dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5.
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en gaarne en verstandig in het werk stellen, om hen te rukken uit de kaken des doods en
des verderfs, en door uwen Geest geleid, te brengen tot uw wonderbaar licht.804
Nu gebeurt het echter niet zelden, dat meester en regent in oneenigheid leven, en alsdan
houdt gene zijn’ zoon te huis en wordt dus geheel en al verwaarloosd. Intusschen wordt
deze van lieverlede groot en komt eindelijk aan het bestuur. Nu kan hij elke booze lust
den ruimen teugel vieren, want het Gouvernement vergt niet meer van hem, dan dat hij
zijne negorij en zijnen nageltuin in orde houdt, en de gewone Heerendienst doet verrigten.
Vandáár dan ook, dat vele regenten in de grootste zedeloosheid leven, zoo als ik hier
boven b.v. iets van den regent van Akoon heb medegedeeld. Wat kan nu bij dien staat van
zaken de schoolmeester doen, al ware hij ook een volijverig en kundig man in zijne
betrekking; immers wat hij met zorg en inspanning opbouwt, wordt door den regent door
daad en voorbeeld afgebroken, – daar toch de ondeugd gereeder ingang vindt bij den
natuurlijken mensch, dan de deugd. Op dezen oogenblik wordt onder anderen door den
kerkenraad te dezer stede onderzocht eene aanklagt tegen den regent (radja)805 van de
negorij Ouw op Saparoea, die daar tevens ouderling is, als zich te hebben schuldig
gemaakt aan echtbreuk, afgooderij, dronkenschap en nog iets, dat ik bij den regten naam
niet noemen wil.
Doch gaan wij voort, en slaan thans eenen enkelen blik op den man, die geroepen is, dien
stroom van allerlei ondeugd het Hoofd te bieden, en zoo mogelijk betere beginselen en
zeden dáár te stellen, op den meester namelijk. De middelen ter zijner vorming en
opleiding vóór dat het Institut alhier was opgerigt geworden, bestonden daarin, dat deze
www.cgfdejong.nl
of geene inlandsche jongeman zich
vervoegde tot een der predikanten of ook wel tot
andere ambtenaren te dezen plaatse, en dan een zoogenaamde moerid (leerling) werd. Nu
werd hij gebruikt tot allerhand huiselijke diensten, en tot boodschap loopen, – immers een
Heer, die een moerid bij zich neemt, moet voor deszelfs onderhoud, kleeding, spijs,
maandgeld, enz. enz. zorg dragen. Billijk derhalve dat deze wederkeerig, eenige diensten
aan zijn’ Heer bewijst. Ten einde echter nu niet onwetender weer weg te gaan, dan hij
gekomen was, werd hij één of tweemaal ’s weeks gedurende één à twee uur naar den
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Wegens de moeilijke omstandigheden waaronder het zendingswerk op zuidelijk Ceram gedaan moest
worden, besloot het NZG in positieve zin te reageren toen het in 1835 werd benaderd door het
zendingsgenootschap van de Dutch Reformed Church (DCR) te New York. Dit genootschap stelde
daarbij voor te komen tot samenwerking in de zending in Ned.-Indië. Zonder evenwel het overleg met
het NZG af te wachten, zond dit Amerikaanse genootschap (in samenwerking met de American Board
of Commissioners for Foreign Missions) een aantal zendelingen naar Java (Elbert Nevius, Jacob Ennis,
William Youngblood, Elihu Doty) voor arbeid onder zowel de Javaanse als de Chinese bevolking. Het
gouvernement stond niet toe dat ze zich op Java vestigden, ook niet op Celebes of in de Molukken,
en gaf alleen toestemming een deel van Borneo (Pontianak) als werkterrein te bezetten, een eiland waar
het Nederlandse bestuur zich, behoudens twee gewesten, nog niet of nauwelijks had gevestigd. Het
gouvernement stelde zich op conform Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1837, nr 39, waarbij was
bepaald dat geen zendeling van een vreemd land zich in Ned.-Indië mocht vestigen, met uitzondering
van Borneo. Het NZG adviseerde de regering echter om de Amerikaanse zending toe te staan zich in
de residentie Timor te vestigen en vooral ook op de zuidkust van Ceram, waar het zelfs zijn scholen
aan de Amerikanen wilde overdragen. De voorkeur van het NZG ging er verder naar uit, dat deze –
en eventuele andere – Amerikaanse zendelingen via Nederland naar Ned.-Indië kwamen, Nederlands
leerden, en onder verantwoordelijkheid en toezicht van het NZG en het betreffende lokale Hulpzendelinggenootschap werkten, conform het toen geldende beleid ten aanzien van alle buitenlandse zendelingen
in Ned.-Indië. Zie div. stukken 1835-1840, AMvK 1293, Vb 8 april 1840, nr 2. In 1849 gaf de DCR
haar werk op Borneo op. Zie Resolutie AR Pontianak, 12/1/1849, nr 2, Register Eeredienst, 1849 I,
fol. 693, AAS; uitvoerig hierover: Gerald de Jong, Mission to Borneo. The Historical Society of the
Reformed Church in America Occasional Papers, No. 1. (New Brunswick, New Jersey: 1987) passim.
P.P. Nikiulu (Nikijuluw).
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goeroe besar (opperschoolmeester) gezonden, ter katechisatie. Tot opperschoolmeester
werd dan doorgaans de oudste en kundigste inlandsche schoolmeester aangesteld, maar
die zich overigens over geene betere opleiding, dan al de anderen kan verblijden. Zoo
blijft dan onze moerid twee, drie of meer jaren, – jaar in, jaar uit – werkzaam. Gelukkig
nu, wanneer hij in dienst kwam bij dezen of genen leeraar of Zendeling, dan werd toch
nog wel iets aan hem gedaan, wanneer tijd en gelegenheid zulks toelieten. Bij particuliere
ambtenaren echter gebeurt hem zulks niet. Is er nu ergens eene vacature als schoolmeester,
wel nu, dan dient zijn Heer hem aan, en bij gebreke van dien, vervoegt hij zich zelven tot
den Heer Gouverneur. Geeft men zich dan nog de moeite vooraf eens te onderzoeken of
de man wel eenige noemenswaardige kunde bezit ter vervulling zijner belangrijke betrekking, dan moet er al juist een belangstellend man aan ’t Hoofd zijn, maar anders wordt
hij maar blindelings aangesteld. Nu komt hij als goeroe (meester) in eenige negorij, en
moet al dadelijk zijne werkzaamheden onder 50, 100, 200 ja 300 kinderen, naar dat de
negorij groot is, aanvaarden. Maar let wel, mijn lezer! behalve dat een dusdanige meester
nu zijn onbekwame handen vol heeft met zoo veel kinderen, die hij moet onderwijzen in
het lezen, schrijven en zingen, is hij daarenboven in zijn negorij tevens nog voorganger
in de opentlijke godsdienstoefeningen; dat is, volgens al oude gewoonte behandelt hij des
woensdags- of in sommige negorijen des donderdags namiddags met zijne gemeente de
vragen van den katechismus, en maakt er op zijne manier eene toepassing bij. Eene
diergelijke godsdienstoefening houdt hij des zaturdags avonds, somtijds met een vrij
aanzienlijk getal toehoorders. Terwijl hij des Zondags ochtends en ’s avonds eene
www.cgfdejong.nl
leerreden voorleest, uit eene verzameling
van leerreden door Ds Carron uitgegeven in ’t
jaar 1678.806 Een werk, dat allen lof verdient, omdat de opsteller zich zoo juist naar zijne
hoorders en lezers heeft weten te schikken, doch de taal, in de welke het is opgesteld, is
zoo verouderd en zoo zeer met portugesche, lateinsche en hollandsche woorden doorweven, dat het in ’t geheel, of toch maar gedeeltelijk door de meesten, zelfs door den
voorlezer zelven, niet verstaan wordt. De goede vader Kam heeft echter getracht in dat
gebrek te voorzien, door de uitgave van eenen nieuwen en schoonen bundel leerredenen,
die echter wat den druk aangaat veel te wenschen overlaat.807 Daarenboven is nu een
dusdanig onderwijzer krankbezoeker en katechiseermeester, zoodat de arme man van den
morgen tot den avond, zoo hij zijn’ pligt wil betrachten, rusteloos bezig is; en daarvoor
geniet hij dan ’s maandelijks ƒ 4, 6, 8 of 10 gulden, naar zijnen rang, terwijl als het non
plus ultra, in de hoogste klasse, geniet eene bezoldiging van ƒ 12 ’s maands. Hiervan moet
806
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Zie voetnoot 29.
Het zgn. “predikatieboek” van J. Kam dateerde van 1822 en bevat 28 door Joseph Kam uit het Engels
in het Maleis vertaalde leerredenen, die oorspronkelijk van de hand waren van dr George Burder (17521832), medeoprichter en een der eerste secretarissen (1803-1827) van de London Missionary Society
(LMS), zie Maandberigten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, (1863) 184; Boneschansker,
Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 34, 197; Lovett, The History of the
London Missionary Society 1795-1895, s.v.; vgl. ook sub nov. 1854 “Kort verslag der werkzaamheden
van W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Van
April 1854 tot en met Maart 1855”, 19/4/1855, ARvdZ 24/5; W. Luijke a. Hb NZG, 10/8/1874, ARvdZ
24/5. Een der belangrijkste vakken die de kwekelingen op Roskott’s Instituut in Ambon onderwezen
werden, was het maken van eenvoudige opstellen of leerredenen, die berekend waren op de bevattelijkheid
der toehoorders. Zelf stelde Roskott ze ook op. De manier waarop Roskott te werk ging was als volgt:
eerst behandelde hij met de leerlingen een bijbelgedeelte, lichtte dat toe, stelde vragen en gaf de leerlingen
opdracht deze vragen onderling te bespreken. Als een tekst op deze wijze uitvoerig besproken was,
liet hij de leerlingen een toespraak of leerrede opstellen, die dan besproken en gecorrigeerd werd. B.N.J.
Roskott, “Nota”, 18/3/1853, ARvdZ 34/5.
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hij nu met vrouw en kinderen leven, zich kleeden en zijn’ rang ophouden. Daarbij nu in
aanmerking genomen dat een meester, wanneer hij kerkdienst doet, altijd betamelijk in
’t zwart moet gekleed zijn, en dat de el laken hier ƒ 16 tot 20 ja 30 kost en hij voor ’t
maakloon van een rok insgelijks ƒ 20 betaalt, en zoo alles naar rato, dan gevoelt men al
heel ligt, hoe schraaltjes het bij een’ meester moet omkomen. De meesters dragen derhalve
ook meestal rokken van zwart linnen. In vroegeren tijd genoot een meester nog eenige
emolumenten, doch die zijn hun nu ook ontnomen,808 zoodat hij thans moet zien, met zijn
ellendig traktementje rond te komen, of zoo hij familie heeft, van dien kant wordt bijgesprongen. Harmonieert hij nu wel met zijn’ regent dan is het wel, en die staat dan bij
oogluiking toe, dat de ouders der kinderen hunnen negorij’s meester met deze of gene
kleinigheid assisteren, ofschoon zulks bij de fungerende schoolwetten uitdrukkelijk is
verboden.
Is hij echter niet wel met den regent, hetzij door eigen schuld, of omdat hij den regent bij
het doen van diens booze streken in den weg is, dan vindt deze middelen genoeg, om hem
het leven bitter te maken. Wordt er geklaagd, dan krijgt de regent, om politieke redenen,
meestal gelijk, tenzij dan dat deze zich te zeer vergrepen mogt hebben.
Ziet daar nu, waarde Bestuurders! U met korte trekken een tafereel opgehangen van den
wezenlijken toestand des christendoms in de christen negorijen op deze eilanden. Gelooft
niet, dat ik de zaak vergroot of uit enkele bedilzucht verzwaard heb. Neen toch, waarom
zou ik u bedroeven, indien het niet noodig ware. Dat er uitzonderingen zijn begrijpt gij
van zelven. Immers er zijn negorijen waar een braaf regent het gezag in handen heeft, en
www.cgfdejong.nl
één onzer kweekelingen als onderwijzer
is aangesteld, en welke gelukkige gevolgen een
dusdanige zamenloop van omstandigheden heeft, heb ik hier boven reeds kortelijk gezegd.
Hier evenwel heb ik niet zeldzaamheden willen uitmonsteren, maar u veel meer willen
bekend maken met den algemeenen staat van zaken. Dat ik u daar mede echter eene
slechte dienst zou hebben bewezen, indien ik UHEw. niet tevens de middelen aan de hand
gaf, die er mijns oordeels behooren in ’t werk gesteld te worden, ten einde binnen korten
tijd, onder den zegen des Heeren, eenige gunstige verandering in dezen tot stand gebragt
te zien, begrijp ik zeer wel. Het is toch niet genoeg te weten, dat een zieke waarlijk ziek
is; maar vooraf behoort men te kennen den aard der ziekte en dan eerst kunnen er met
gelukkig gevolg middelen in het werk gesteld worden, opdat en oorzaak en uitwerking
kunnen worden weggenomen. Daartoe nu zijn wij geroepen, de Heer zelven heeft het ons
opgedragen, begeert het van ons in vergelding van de onuitsprekelijke liefde, die Hij aan
ons heeft betoond. En wee! wee! onzer zoo wij het niet gaarne en gewillig en blijmoedig
en dankbaar doen, het doen onder vallen en opstaan onder teleurstelling en tegenstand en
miskenning.
In Nederland gelijk ook elders in Europa vindt men in elk dorp, al zijn er ook naauwelijks
30 of 40 huisgezinnen, één leeraar, enkel voor dit dorp. Op het eiland Amboina vindt men
thans 28 christen-dorpen, waaronder sommige zeer volkrijke, vrij ver van elkander
gelegen, die slechts langs de moeijelijkste wegen kunnen bezocht worden, doch in geen
derzelve is een leeraar of zendeling. Slechts twéé leeraaren werden door ’t Gouvernement
te goed gedaan, maar de werkzaamheden van die Heeren bestaan daarin, dat zij de dienst
waarnemen in de hoofdstad van Ambon, zoo bij de hollandsche als maleitsche gemeenten.
Slechts éénmaal des jaars worden de inlandsche buiten negorijen door één hunner bezocht,
doch dan moet er ook al niets in den weg komen. Want gedurende mijn meer dan zeven
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Zie art. 21 van document 45.
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jarig verblijf alhier heugt het mij maar ééns, dat die reizen door een predikant zijn gedaan,
en dan nog maar alléén op het eiland Ambon, anderszins worden de Zendelingen daartoe
gaarne gebruikt.
In den tijd van twéé dagen, het zij dan dat die reizen door een’ leeraar, dan wel door een’
zendeling gedaan worden, moet dan alles in zulk eene buiten negorij worden afgedaan.
Men houdt schoolexamen, neemt de, door den dorpsschoolmeester gevormde katechisanten tot lidmaten aan, doopt, trouwt, houdt voorbereiding voor de viering van het H.
avondmaal, viert het avondmaal en houdt eindelijk dankzegging. Nu gaat men dien zelfden
of ook wel den volgenden dag naar eene volgende negorij en begint weer van voren af
aan. Zegt toch, mijne geliefden! is het mogelijk voor een’ enkelen man en dat nog in deze
warme Gewesten, om zulks op den duur vol te houden, al is men ook met den blakendsten
ijver bezield? Ik zou denken van neen! O ja, gemakkelijk kan men dat werk doen, indien
men het maar doet, om gedaan te hebben. Maar is dat genoeg? Mag men zoo denken over
die duizende en nogmaals duizende zielen, zoo dierbaar in Gods oogen?
Vergelijkt dit nu met al de middelen en wegen, die eene hollandsche dorpsgemeente ter
harer vorming, opleiding, stichting en volmaking heeft, en wat klagen wij dan over de
weinige vordering der Ambonsche christenen in ons allerheiligste geloof, als ook in
zedelijke beschaving. Neen, niet klagen, maar schamen zou men zich, dat men zoo weinig
en zoo schaars middelen in het werk stelde, om in den reeds zoo lang gekenden nood te
voorzien, dat men wil maaijen, waar men zoo karig gezaaid heeft.
In vroegere dagen werden de reizen naar de buiten negorijen twéé maal ’s jaars gedaan.
Doch toen waren hier ook altijd www.cgfdejong.nl
vier predikanten en somtijds wel zeven of acht, en
evenwel beklaagt Valentijn zich ten zeerste over de weinige arbeiders in zulk eenen
grooten oogst. Ook zegt deze schrijver in zijn werk over de Ambonsche zaken, van de
godsdienst b.z. 117, over de hierboven bedoelde bezoekreizen sprekende onder anderen:
“als nu een reizend predikant, met nu en dan wat te rusten, twee dagen voor ieder dorp
rekent, zoo moet een iegelijk van hen omtrent twee maanden iedere reis, dat is, vier
maanden in ’t jaar uit zijn, en dan moet men naar zijn gemoed nog zeggen, dat hij niet veel
verrigt heeft, want wat kan het helpen, dat een predikant in ieder dorp in een gansch jaar,
op zijn best twee maal predikt, en twee maal katechiseert, enz., enz. Immers zeer weinig,
en ondertusschen moet hij zulke droevige togten doen.”809 Zoo ziet gij dan, mijne geliefden! hoe de zaken van Ambon sedert de laatste Eeuw weinig verbeterd, ja veel zijn
achteruit gegaan. Doch hoort nu wat er in dezen door ons kan gedaan worden, met
inachtneming der ter onzer beschikking staande middelen.
Het eerste en noodzakelijkste wat hier moet gedaan worden, is dat er van uwent wege
(want van het Gouvernement is niets te hopen) voor Amboina twéé Zendelingen worden
afgezonden. Maar Zendelingen die dien naam waarlijk verdienen, geene brooddienaars,
geen gewinzoekers, geene hovaardigen, geene door ijdelen waan opgeblazenen en
evenzeer zonder gemaakte nederigheid. (Men denke toch niet dat ik hier ergens eenen
broeder op het oog heb.) Geen trage arbeiders, die tegen elke moeite opzien; maar mannen
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“Als nu deze Predikant, met nu en dan wat te rusten, twee dagen voor yder Dorp rekent, zoo moet een
iegelyk van hen omtrent twee maanden ieder reis, dat is, vier maanden in het jaar, uit zyn, en dan moet
men, na zyn gemoed, nog zeggen, dat hy niet veel verricht heeft: want wat kan het helpen, dat een Predikant
in ieder Dorp, in een gantsch jaar, op zyn best, tweemaal predikt, en tweemaal catechiseerd? Immers
zeer weinig, en ondertusschen moet hy daar voor zulke droevige togten doen.” In: Valentijn, Oud en
Nieuw Oost-Indiën, III/III, hfdst. ii, 117.
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vol van warmen ijver, bezield door den geest des Heeren, gevormd hoe gebrekkig dan ook,
naar het volmaakte beeld des dierbaren verlosser, in een woord regt apostolische mannen.
Een hunner moet als dan geplaatst worden op Leijtimor in een der berg negorijen Kilang,
Ema, Hoetoemoerie of eenige andere negorij, naar bevind van zaken. Geenszins echter
mag hij op Amboina de hoofdplaats zich vestigen. Nu moet deze broeder beginnen van
zijne standplaats Kilang b.v. het gansche schiereiland door te trekken, en zoo komt hij dan
vooreerst te Ema. Dáár vertoeft hij ten minste acht dagen, begeeft zich dagelijks naar de
school, leidt het onderwijs en brengt alles op eenen geregelden voet. Gedurende zijn
aanwezen aldáár, vervangt hij den meester bij de godsdienst oefeningen, en den overigen
tijd besteedt hij aan huis- en krankenbezoek, deelt traktaatjes uit en maakt zich door woord
en voorbeeld nuttig. Zijn aldus zijne acht of tien dagen, onder aangename nuttige werkzaamheden verstreken, dan trekt hij verder, naar de naastvolgende negorij Soija b.v. Dáár
werkt hij op dezelfde wijze, en vertoeft er even lang. En zoo gaat hij allengskens voort.
Aangezien nu op het schiereiland Leijtimor tien christen negorijen gevonden worden, zoo
kan de br. Zendeling in den tijd van twéé en eene halve maand zijn district rondreizen,
waaruit blijkt dat hij in één jaar zeer gemakkelijk viermaal kan rondkomen.
Het zal niet noodig zijn, geliefde vaders in Christus! UHEw. hier breedvoerig te ontvouwen het groote nut, hetwelk eene dusdanige orde van zaken onder ’s Heeren zegen,
noodzakelijk moet ten gevolge hebben. Gij zelven gevoelt, dat het vooreerst den inlandschen christenen bij uitstek aangenaam zal zijn, wanneer zij zien, dat er wederom eenig
belang in hen wordt gesteld. Hunne kinderen, die zij nu alléén door dwang en uit vrees
www.cgfdejong.nl
van beboet te worden, ter schole zenden,
zullen zij alsdan gaarne en gewillig tot dat einde
afstaan. De meesters, die zich nu niet zelden, als helpers helper van de regenten, aan
dronkenschap en ontugt schuldig maken, kerken en scholen verwaarloozen, omdat er niet
naar hen wordt omgezien, en omdat hunne gemeene streken maar zelden uitlekken, zullen
huns ondanks gedwongen worden, op hunne zaken te letten of anders hunne posten
verliezen. Zij, die zich beter gedragen en beter denken, zullen de billijke goedkeuring en
belooning voor hun trouw niet missen, de schoolen zullen bloeijen en ons het vooruitzigt
op eene blijde toekomst openen. De H: doop en avondmaal zullen geregeld kunnen
bediend worden, en Hij die in de hoogte woont, zal met zegenend welgevallen op onze
schoon gebrekkige, maar toch trouwe en ernstige pogingen nederzien, terwijl nu in
tegendeel dit land, vol boosheid en ondeugd, de gevoeligste kastijdingen Zijner te lang
getergde vaderlijke barmhartigheid moet ondervinden.
Het zal Uwe aandacht niet ontgaan zijn hoe ik UHEw. hierboven kortelijk met den
armoedigen toestand der inlandsche schoolmeesters heb bekend gemaakt. En Gij zult
erkennen dat een braaf onderwijzer wel verdient dat hem zijn werk door welwillende
menschenliefde zoo mogelijk eenigermate wordt veraangenaamd. Wenschelijk zoude het
derhalve zijn, dat aan elk der broeders Zendelingen, die tot het gezegde einde zullen
worden afgezonden, van wege UHEw. vrijheid wordt verleend, om over eene zeker
bepaalde som ’s jaarlijks te kunnen beschikken, ten einde door elk hunner ’s maandelijks
aan elk der meesters, die zich onder hun respectief ressort zullen bevinden, naar mate van
betoonde vlijt en ijver in hunne betrekking, eene kleine toelage van vier, zes, acht of tien
gulden, boven hunne traktementen, die zij van ’t Gouvernement genieten, kunnen toegekend worden.
De tweede br Zendeling nu, die zijne bestemming voor de kust van Hitoe zal erlangen,
zou zich kunnen vestigen in de negorij Waaij of te Hila, of op eenige andere plaats naar
bevind van zaken. Hij heeft aldaar negen dorpen onder zijne herderlijke zorg van de welke
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sommige echter wat ongemakkelijker te bereiken zijn dan die op Lejtimor, aangezien hier
alles te land, ginds eenige te land en andere ter zee moeten bereisd worden, ofschoon men
des verkiezende alles per orambaai zou kunnen afdoen, zoo het weder zulks toelaat. Deze
dorpen zijn: ten 1. Pas Baguwala, 2. Soelie, 3. Tieal, 4. Waaij, 5. Hila, 6. Laricke, 7.
Alang, 8. Lelibooi en ten 9. Hatoe. Hij houdt zich insgelijks in elke negorij 6, 8 of 10
dagen op, naar mate de negorij groot is, en kan dan ook in den tijd van twee tot drie
maanden rondkomen.
Dat nu zulk een altijd reizend en zwervend leven eenige bezwaren naar zich sleept, spreekt
van zelven. Doch daarom zeide ik voorheen, dat wij ter vervulling van dusdanige posten
noodig hadden regt apostolische mannen, die niet meer zich zelven maar alleen den Heere
willen leven en sterven810 en zich als een andere Paulus, gaarne en dankbaar, om de
voortreffelijkheid van het Koningrijk der Hemelen, en om de onuitsprekelijk groote
genade, die hen is geschied, naar ligaam en ziel den dierbaren verlosser hebben toegewijd.
Immers onze oude vader Kam ging wel maanden, ja vele maanden lang elk jaar op reis,
niet slechts langs de stranden en kusten van dit eiland – neen, met een gebrekkig vaartuig
bereisde hij ook Ceram, Saparoea, Haroekoe, Noussalaut, Boano, Manipa en Boeroe, zelfs
de Zuidooster en Zuidwester eilanden werden door hem als Euangelie bode bezocht, en
dat ten spijt van kwaadaardige aanmerkingen en laster, met eene zelfsopofferende liefde,
die niet slechts het grootste gedeelte van een zwaar traktement gewillig afstond, maar ook
zoo het noodig was, eene beminde echtgenoot van hare sieraden kon berooven, haar door
zijne hand, als een onderpand van reine liefde geschonken, wanneer dezelve moesten
www.cgfdejong.nl
dienen voor de goede zaak. Dit moet
gij eerst kunnen, bedilzieke wereld! en dan eerst zult
gij regt hebben uw waanwijs oordeel uit te brengen, en zoo lang gij dat niet kunt en dat
niet wilt zijt gij ook onbevoegd, liefdelooze aanmerkingen te maken. Maar wij, wij danken
onzen Heer! voor de genade aan onze broeders betoond, zoodat zij óverwonnen en
getrouw waren tot aan het einde. – – –
Doch keeren wij tot ons onderwerp terug.
Behalve de acht christendorpen op Lejtimor en de negen op Hitoe, worden hier nog een
aantal kleinere en grootere negorijen gevonden in de nabijheid van het fort,811 als 1o
Noessaniwe, 2 Hatiwe, 3 Mardika, 4 Soä Ema, 5 Galala, 6 Rumahtiga, 7 Poka, 8 Waaihejroe, en 9 Lata. Al deze dorpen echter worden grootendeels bewoond door burgers, en
staan dus onder geen geregeld bestuur. Zij kunnen ook allen desverkiezende te Amboina
hunne kinderen laten doopen en daar gebruik maken van het H: avondmaal. En zoo wij
dus ook onze Zendelingen naar derwaarts wilden zenden, zou men het al ligt kunnen doen
voorkomen als of wij inbreuk wilden maken op de maleitsche gemeente onder het ressort
van de kerk te Amboina. Dat behoorde wel niet te zijn, maar er is zoo veel wat niet
behoorde, en wij willen zoo mogelijk alle botsingen vermijden.
Indien nu, mijne zeer geliefde Bestuurders! Gij de waarheid en gegrondheid van al het
medegedeelde gevoelt, en bereid zijt in dit voorstel te treden, dan moet ik UHEw. zeer
dringend verzoeken, U in Nederland te vervoegen tot den minister van koloniën of wel
tot Z.M. zelven met verzoek dat men van dáár uit, den Heeren Ambtenaren in deze
gewesten moge gelasten, dat zij niet langer de goede zaak door hunne caprices, onder den
naam van politieke bedenkingen, afbreuk doen, en elke goede onderneming hinderlijk zijn.
Wanneer de Heer Merkus aan ’t roer van zaken bleef in deze gewesten,812 dan zou ik
810
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Rom. 14: 7-8.
Fort Nieuw Victoria.
P. Merkus was van 1822 tot 1828 gouverneur van de Molukse eilanden.
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UHEw. aanraden U insgelijks tot Zijn HEg. te vervoegen. Want ik weet dat Zijn HEg. een
vriend van het Zendelings werk is. Het is wel waar, wij mogen niet te zeer op menschelijke
hulp hunkeren, maar wij willen aan den anderen kant ook geen middel verzuimen, te meer
nog daar wij onder eene Christelijke regering staan. Ook vrees ik zeer, indien er toch tot
bedoelde einde, zonder die vóórzorge, te eeniger tijd een paar Zendelingen naar herwaarts
mogten gezonden worden, dat men er weldra iets op zou vinden om te beletten, dat zij zich
in de berg negorijen vestigden.
Gij zoudt zekerlijk gaarne gezien hebben, mijne Heeren! dat ik aangaande deze zaak eerst
met ons zoogenaamd Hulp Genootschap had geraadpleegd, en UHEw. tevens derzelver
advies deed toekomen. Maar met wien zou ik deswege raadplegen? Al onze leden, die
ik eeniger mate bekwaam acht om over eene zaak van eenig belang gegrond te kunnen
oordeelen hebben kortelings allen hun ontslag gevraagd en erlangd, omdat, zoo als men
meende, de voorzitter wat heerschzuchtig was, alhoewel men, gelijk doorgaans, een ander
voorwendsel zocht. Gij zult niet van mij vergen, dat ik hierover verder uitweid, en hoop
dat Gij mij zult verstaan.813 – – –
Met een enkel woord wil ik UHEw. nu nog bepalen bij ons Institut. Het geheele jaar dóór
is ons getal kweekelingen voltallig geweest. Slechts twéé zijn in den loop van dit jaar tot
onderwijzers bevorderd geworden, met name J.S. Noija naar Banda en L. Maitimu hier
voor Ambon. De daardoor opengevallene plaatsen zijn onmiddellijk aangevuld, door A.
Souhoka en J. de Fretes, terwijl nog A. Mustammu is opgenomen instede van J. Siwalette,
die zich niet wel had gedragen, zoodat ik het noodig keurde ter handhaving van de goede
www.cgfdejong.nl
orde en anderen tot voorbeeld hem
van het Institut te verwijderen. Dewijl hij echter
berouw heeft getoond, zoo heb ik hem eindelijk weer toegestaan het onderwijs bij te
wonen, al hoewel het nog van hem zelven zal moeten afhangen, of hij nog te eeniger tijd
wederom als effectief kweekeling zal kunnen opgenomen worden. Want wat het gedrag
mijner kweekelingen aangaat, ik maak het mij ten pligt hen deswege met de naauwlettendste zorg gade te slaan, en misstappen neem ik hóóg op. En daar gij nu uit al het medegedeelde weet hoeveel er in deze gewesten van eenen godvreezenden en kundigen meester
afhangt, zoo zal U zulks niet bevreemden.
De namen der gezamentlijke kweekelingen nu zijn 1. J. Soumokil, 2 L. Reawaruw, 3 A.
Sopalanet814, 4 B. Dias, 5 J. Tanamal, 6 F. Sahupala, 7 M. Latuasan, 8 S. Vloriesz,815 9
S. Kaijaduw, 10 A. Mustammu, 11 A. Souhoka en 12 J. de Fretes.
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De toelichting gaf Roskott elders, zie documenten 110 en 120. De voorzitter van het Hulpzendelinggenootschap was H.H. Schiff, predikant te Ambon; B.N.J. Roskott was secretaris, W.J. Hoekstra, directeur
van het hospitaal te Ambon, was thesaurier. De bestuursleden die ontslag namen waren J. Hoedt, J.E.
Bernard, beiden in oktober 1841, en J.B. Timmerman, in mei 1842. Het bestuur telde nog meer leden,
doch die waren bij deze kwestie niet betrokken. Een van hen was J.E. Twijsel (zie voetnoot 181), die
evenwel al geruime tijd wegens ziekte de vergaderingen niet had bijgewoond, andere leden waren [?]
Sosalisa (wellicht P.J. Sosalisa, zie voetnoot 545, maar er waren meerdere Sosalisa’s / Soselisa’s /
Sosilisa’s), L.B. Wonderling (1826-1827 adjunct pakhuismeester; 1830-1832 opziener te Buru; 1837-1845
lid van de Wees- en Boedelkamer; en H. den Hartog. Den Hartog was diaken bij de Nederduitse gemeente
en bestuurslid van het Hulpzendelinggenootschap te Ambon tot aan de opheffing in 1842/3. Zie sub
21 maart 1828, “Dagboeken van W. Luijke”, [fol. 114], ARvdZ 18/34. Den Hartog’s zoon Pieter (18221899) was later eveneens diaken van de Nederduitse gemeente, zie sub 21 okt., W. Luijke, “Kort verslag
der Werkzaamheden aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam.
Over Julij tot en met December 1872”, 1/3/1873, ARvdZ 24/5.
Ook Soplanet.
Ook Florisz, zie bijv. document 126, sub “9. Tial. Staat der school.”
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Behalve deze 12 kweekelingen heb ik nog dagelijks 29 andere inlandsche jongelingen in
mijn onderwijs, uit de welke ik successievelijk de besten kies, om bij eventuele vacature
in het Institut opgenomen te worden. Degene die niet kunnen opgenomen worden gaan
toch als betere menschen naar hunne negorij terug, – en om die reden vind ik deze
inrigting hoe langer hoe belangrijker.816
Voorts heb ik mij over geen mijner kweekelingen te beklagen, allen doen hun best, en
gedragen zich wel, en wij werken te zamen dag aan dag met opgewektheid en blijdschap
in onzen Heer, wiens zegenende nabijheid wij zoo menigmaal mogen ondervinden. Dank!
vurigen dank! zij Zijner gadelooze817 ontferming en genade!
De avondschool van 7 tot 9 uur heb ik moeten beperken tot ’s maandags, dinsdags en
donderdags avond, om reden mijne kweekelingen mij telkens ziek werden, het welk ik
vooral ook aan de te gedurige inspanning en volstrekt gemis van ligchaamsbeweging
toeschreef.
[De inrichting van het onderwijs is ongewijzigd gebleven.]

Reeds dikwerf heb ik u medegedeeld, met hoevele moeijelijkheden ik hier van tijd tot tijd
heb te kampen gehad. Ook weet gij hoe de Heer Wnd Gouverneur de Stuers mij telkens
met het aanstellen van kweekelingen heeft gedwarsboomd. Vooreerst omdat Zijn E.G. uit
aangenomene beginselen het zendelingswerk niet gunstig was,818 en ook geen middel
ontzag om zich bij den inlander in ’t gemeen en bij de regenten in ’t bijzonder bemind te
maken. Wanneer dus maar deze ofwww.cgfdejong.nl
gene regent of ander persoon van eenig aanzien een
gunsteling had, dien hij eene dienst wilde bewijzen en tot onderwijzer wenschte aangesteld
te zien, dan vervoegde hij zich maar tot den Heer Gouverneur, en al heel ligt bereikte hij
als dan zijn oogmerk. Dikwerf en nadrukkelijk heb ik mij daarover beklaagd bij den Heer
de Stuers zelven, en dat hielp dan wel voor eenen tijd, maar altijd sloop er dan weer eens
één door,819 tot ik eindelijk den Heer Gouverneur kort en goed zeide, dat, indien Zijn
H.E.Gs. op die wijze geliefde voort te gaan, dat dan natuurlijk het doel van ons Institut
zoude verijdeld worden, dat er te veel moeite en kosten aan onze kweekelingen besteed
werden, dan dat ik onverschillig konde aanzien, dat onwetende menschen, op wier zedelijk
gedrag daarenboven dikwijls zeer veel viel aan te merken, hen werden voorgetrokken, en
dat ik mij dus volgens pligt en geweten, mijns ondanks, gedrongen zou zien Heeren
Directeuren te Rotterdam van dit alles mededeeling te doen en om verandering van
bestemming zou verzoeken, mij daarbij beroepende op een, op mijn verzoek verleend
besluit van wijlen den Gouverneur Ellinghuisen, bij hetwelk mij was toegezegd geworden,
dat de kweekelingen des Institut steeds bij voorkeur zouden geplaatst worden; dat is: zoo
lang er kweekelingen in het Institut disponibel waren zouden deze moeten geplaatst
worden, met voorbijgaan aan allen anderen. Sedert dien tijd nu heeft de Heer Gouverneur
816
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Zie ook B.N.J. Roskott a. L.V. Ledeboer, 31/5/1842, ARvdZ 34/5. Het aantal kinderen dat Roskott
in huis had groeide snel. Enkele jaren eerder vermeldde hij nog: “Behalve de 12 kweekelingen in ons
Institut, heb ik nog altijd 7 tot 8 jongelingen in mijn huis voor mijne eigene rekening; dezelve worden
overdag onderwezen door mijne vrouw, alleen in de avondschool komen zij onder mijn toezigt. Gaan
er dan kweekelingen af, dan vervul ik de opengevallene plaatsen met de meest gevorderde leerlingen
van mijne vrouw. Op die wijze heb ik weinig moeite wanneer zij in het Institut worden opgenomen”,
in: B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 29/1/1840, ARvdZ 34/5.
D.i. weergaloze.
Zie voetnoot 768, en B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 25/4/1840, ARvdZ 34/5.
Zie bijv. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 13/8/1839, ARvdZ 34/5.
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geene jonge lieden van buiten meer aangesteld,820 doch vóór zijn vertrek heeft Zijn EGs
ons toch nog eenen boozen trek willen spelen en wel door de renovatie der bestaande
schoolverordeningen alhier. Tot het herzien en verbeteren derzelve had de Heer Gouverneur onder anderen ook mij in Commissie benoemd. Ik in mijne eenvoudigheid was al
blijde dat ik nu in de gelegenheid zoude zijn op de veelvuldig ingeslopene misbruiken
opmerkzaam te kunnen maken, en deed zulks dan ook met de meeste belangstelling. Maar
toen het op stuk van de zaak aankwam, zag ik zeer wel dat men niet zoo zeer de verbetering der scholen had bedoeld, als wel voornamelijk om het ons verleende besluit van
wijlen den Heer Gouverneur krachteloos te maken, zoodat volgens de daarbij gemaakte
bepalingen ook in bijzondere gevallen gelijk men zich uitdrukt, jongelieden tot de
vervulling van dien post kunnen gekozen worden. Gij gevoelt nu wel, waarde Bestuurderen! dat elk landvoogd voor den vervolge de handen ruim heeft, en die bijzondere gevallen
zoo ver van toepassing kan maken, als hij goed vindt. Gij kunt zeker moeijelijk begrijpen,
mijne Heeren! hoe het mogelijk is, dat menschen van zoo veel ondervinding en beschaving
eene zoo aller nuttigste en menschlievende inrigting kunnen tegenwerken, of althans niet
al de belangstelling en aanmoediging doen ondervinden, die zulk eene zaak zoo zeer
waardig is. Maar wat zullen wij zeggen de “duisternis strijdt tegen het licht, maar zij zal
het niet overmogen, en wij, wij de onnozele knechten van den vaders des lichts, wij willen
werken en strijden met goeden moed en niet vertragen en Zijne sterkte in zwakheid
volbrengen.”821
Ik zou nu wel zeer genegen zijn, mij aangaande deze zaak tot Zijne Excellentie den waarnd
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Gouverneur Merkus te vervoegen vermits
ik weet, dat Zijn HEg. onze zaak zeer genegen
is, en reeds vóór vele jaren, gedurende den tijd van Zijn HEg. Bestuur als Gouverneur der
Moluccus, den wensch heeft geuit, van eene dusdanige inrigting als ons Institut tot stand
gebragt te zien. Maar ik heb toch naderhand gedacht, dat het beter was, dat ik deswege
vooraf UHEw. raad ging inwinnen en dat eene voordragt van uwe zijde meer zou uitwerken, en zulks zij UHEw. dan bij deze gelegenheid minzaamst verzocht.
Hiermede nu mijne geliefde Bestuurderen! zou ik mijn werk voor dit maal als afgedaan
kunnen beschouwen. Evenwel wil ik UHEge opmerkzaamheid nog voor een oogenblik
verzocht hebben, ten einde eenige zwarigheden aangaande de maleische taal mij helpen
uit den weg te ruimen. Ik weet wel dat velen uwer in die taal niet bedreven zijn en het zou
dus al vrij dwaas kunnen schijnen UHEw. van hieruit, te dezen opzigte te komen raadplegen. Doch hetgeen ik hier te zeggen heb, is voor het Genootschap niet zonder belang, en
vereischt slechts een weinig oplettendheid om er behoorlijk over te kunnen oordeelen.
Gij zult dan vernomen hebben mijne waardste Heeren! dat de letters en verder toebehoor
voor onze drukpers eindelijk in orde bij ons zijn opgekomen. Hoe zeer ik mij daarover
heb verblijd, kan ik U niet genoeg zeggen. Van tijd tot tijd, heb ik UHEw. zoo al eens
medegedeeld, dat ik, voor zoo veel mijne veelvuldige bemoeijingen, mij zulks hebben
toegelaten, van tijd tot tijd een en ander voor de pers heb in orde gebragt, opdat wanneer
wij het geluk zouden mogen hebben, van alles wel voorzien te zijn, wij niet als dan nog
eerst zouden moeten beginnen met schrijven of vertalen.
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Zie ook B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 25/4/1840, ARvdZ 34/5, waarin Roskott opgelucht meedeelde
dat wnd gouverneur De Stuers hem eindelijk de toezegging gedaan had dat voortaan alle schoolmeesters
voor de gouvernementsscholen, niet zo nu en dan één zoals tot dan toe gebruikelijk was, voor rekening
van het gouvernement onder de leerlingen van het Instituut zouden worden gerekruteerd.
Vgl. Joh. 1: 14 en 2 Kor. 12: 9.
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Zoo heb ik dan behalve onderscheidene andere werkjes van meerderen of minderen
omvang in de welke ik vanwege de daaraan bestede moeite, boven anderen het meest
belang stel, thans voor mij liggen 1. Eene vrije vertaling der bijbelsche historie vragen
van A. v.d. Berg, de 47ste druk.822 Tot de vertaling dezer historie vragen ben ik overgegaan,
omdat mij tot dus ver niets bekend was in ’t maleitsch, aangaande de bijbelsche geschiedenis, en hoe noodzakelijk derzelver kennis is tot regt verstand van den Bijbel, weet Gij allen
beter dan ik. En vermits men nu, dien aangaande in onze maleitsche scholen ten eenen
maal onkundig is, zoo heb ik het noodig geoordeeld, dit werkje in orde te brengen. Uit
onze tafel van werkzaamheden, die UHEw. het vorig jaar werd toegezonden, hebt UHEw.
kunnen zien, dat de bijbelsche geschiedenis vooral in ons Institut niet wordt vergeten, en
ik vermeen derhalve dat deze historie vragen onzen kweekelingen in den vervolge tot eene
geschikte handleiding zal kunnen verstrekken. Ik heb mij bij het vertalen geenszins aan
den nederduitsche tekst gebonden, en noemde het daarom ook eene vrije vertaling. Het
is genoeg bekend, dat elke taal hare eigendommelijke kracht en schoonheden heeft, zoodat
er b.v. duizend korte en krachtige gezegden zijn in de nederduitsche taal, die in het
maleitsche getrouw overgebragt, somtijds ter naauwernood eenigen zin hebben, of althans
door geenen maleijer zóó verstaan worden als wij ze verstaan wilden hebben, en zulks
is, omgekeerd, ook waar van het maleisch. Wanneer men derhalve niet volstrekt aan den
tekst gebonden is, doet men mijns oordeels verstandiger, wanneer men aan eene woordelijke en somtijds meer kunstige dan oordeelkundige vertaling, geenszins de duidelijkheid
opoffert. Ik vlei mij, dat ik met den druk van dit werkje eerlang een aanvang zal kunnen
www.cgfdejong.nl
maken, en zal dan bij de eerste gelegenheid
er UHEw. een paar exemplaren van doen
toekomen.
Het 2de stuk nu, waaromtrent ik UHEw. last wilde inwinnen is een eigen opstel, het welk
gevoegelijk handleiding voor inlandsche onderwijzer zou kunnen genoemd worden. De
menigvuldige tegenstand dien ik hier in de laatste jaren ondervond in mijne werkzaamheden, en vooral ook omdat mij de vrije toegang werd belet tot die scholen, in de welke
mijne kweekelingen als onderwijzers werkzaam waren, waardoor ik derhalve ook buiten
de mogelijkheid werd gesteld over de vrucht van onzen arbeid in veelvuldige bemoeijingen te kunnen oordeelen, deed bij mij de gedachte ontstaan tot het zamenstellen van dit
werk. Ik denk dat er veel goeds in vervat is en de bedoelde uitwerking bij onze inlandsche
onderwijzers niet zal missen. Aangezien echter in dit werk ook de grondbeginselen van
het choraal-gezang behandeld worden, tot welk einde figuren moeten gedrukt worden, tot
welk een en ander mij den toestel bij onze pers ontbreekt, zoo zal ik genoodzaakt zijn,
dit werkje naar ’t vaderland op te zenden, opdat hetzelve, zoo het uwe goedkeuring mogt
verwerven, aldaar kunne gedrukt worden.823
Eindelijk nog heb ik in de 3de plaats nagenoeg gereed mijn hoog en laag maleitsch
woordenboek, over het welk ik UHEw. vroeger reeds het een en ander heb medegedeeld.824 De ondervinding van eene reeks van jaren heeft genoegzaam bewezen, dat de
gewone maleische bijbelvertaling, hoe voortreffelijk dat werk ook moge zijn, wat aangaat
deszelfs naauwkeurigheid en de in elk opzigt daaraan besteede zorg, voor de inlandsche
christenen van dezen archipel eigenlijk niet geschikt is, althans zoo lang niet als de
822
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Ahasverus van den Berg (1733-1807), auteur van Bijbelsche historievragen, tot gebruik van katechizatiën
en christelijke huisgezinnen, 1e dr. Arnhem: K., 1779, [“K.” is Cornelis Eliza van Koetsveld]; over
hem zie BLGNP, IV, 33-34.
Getiteld Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters) uit 1841.
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/2/1839, 29/11840, ARvdZ 34/5.
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algemeene beschaving en vooral de lagere scholen geene meer afdoende en merkbare
vorderingen ondergaan. Immers het zoogenaamde hoog maleitsch is doorweven met
duizend vreemde woorden, van arabischen, Sans Kritschen of anderen oorsprong, en die
dan nog in derzelver verschillende betrekking in de welke zij voorkomen, niet zelden van
onderscheidene beteekenis zijn. Onze Amboinezen en verdere opgezetenen dezer eilanden,
spreken echter geene andere dan de laag maleitsche taal, en hebben niet ter wereld ter
hunner oefening en opleiding in ’t hoog maleitsch dan hunnen bijbel, geene bijbelverklaringen, geene woordenboeken, volstrekt geen geschrift dat hun bij het lezen van den bijbel
van eenig nut zou kunnen zijn. De meeste onderwijzers zelfs zijn niet in staat een enkel
hoofdstuk uit het hoog in het laag maleisch over te brengen. En evenwel de Amboinees,
tot zijne eere zij het gezegd, leest over ’t algemeen zeer gaarne in zijnen bijbel. Maar lezen
en kwalijk verstaan heeft altijd misverstand, oppervlakkigheid en allerlei dwalingen ten
gevolge. Maar wat nu gedaan. Aan eene nieuwe vertaling is niet te denken en daarenboven
zijn onze inlanders zoo aan het oude gehecht, dat ze bezwaarlijk hunnen gewonen bijbel
tegen eene andere vertaling zouden ruilen. Dit was b.v. het geval met het nieuwe Testament, voor rekening van het Sourabaja’s Genootschap te Batavia gedrukt, die men wel
eens getracht heeft ook hier in te voeren, hetwelk echter geenszins wilde gelukken omdat
de platte taal en vreemde spelling den Amboinees geweldig tegen de borst stuitten.825
Uit dien hoofde dan heb ik op middelen gedacht, om behoudens onze oude vertaling (die
toch altijd een chef d’ oeuvre in ’t maleisch zal blijven) voor de meesters van meer
algemeen nut te doen zijn, dan tot dusver het geval was. Uit mijne vroeger ingezonden
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tafel van werkzaamheden hebt UHEw.
als een gevolg van deze beschouwing gezien, dat
de hoog maleische taal ook vooral niet wordt vergeten. De ondervinding echter leerde mij
weldra, dat dit middel maar gedeeltelijk aan ’t doel beantwoordde. Immers blijven onze
kweekelingen ter naauwernood drie jaren in het Institut. Binnen dien tijd moet er zoo
magtig veel geleerd worden. Daarenboven is niet elk mensch even vlug vatbaar, en
wanneer dan de kunst zoo lang en de tijd zoo kort is, dan spreekt het als van zelve, dat
de kweekelingen bij ’t verlaten der school nog op verre na niet dat alles weten, wat zij wel
behoorden te weten. En wat wonder, immers heb ik hier Europeanen gekend, die in Indië
om zoo te zeggen waren grijs geworden, en evenwel ondanks alle moeite, het hoog
maleisch maar gebrekkig hadden kunnen leeren. Dit alles in aanmerking genomen en wel
overwogen hebbende, kwam ik op de gedachte om met mijne schaarsche snipperuurtjes
zoo veel mogelijk winst te doen, en een hoog en laag maleisch woordenboek naar ’t
beloop der gewone vertaling op te stellen. Tot dat einde moest de bijbel van ’t begin tot
’t einde, een en ander maal zorgvuldig worden dóórzien. Onder het lezen dan, werd elk
woord, hetwelk ik wist dat door geen’ inlander werd verstaan, opgeteekend (want door
mijn dagelijks verkeer met de beschaafdste inlanders kon ik dit altijd weten, zonder bijna
ooit mis te tasten). Dit afgeloopen zijnde, formeerde ik uit die volume van woorden in
alfabetische volgorde mijn woordenboek wat aangaat het hoog maleisch. Daarna schreef
ik achter elk woord de beteekenis in ’t laag maleisch. Waar ik dan in ’t laag maleisch
vanwege de armoede der taal te kort schoot, heb ik getracht door omschrijving het hoog
maleische woord te doen verstaan. Eveneens handelde ik met dusdanige woorden, van
welker beteekenis de onbelezen Indiaan zich moeijelijk eenig denkbeeld kan vormen, als
ijs, sneeuw, rijm, en duizend andere woorden, die betrekking hebben op zeden en gewoon825

Segala soerat perdjandjian bahroe maha toehan kita-orang Jesus Kristus, tersalin kapada bahasa
Malajoe. Herz. en uitgeg. door D. Lenting en W.H. Medhurst. Batawija: Segala Orang Pemarentah
hal pasoeroehan Indjil, 1835.
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ten, kunsten en wetenschappen enz. enz. Gij begrijpt ligt, waarde Bestuurders! dat deze
langdradige en vervelende arbeid mijn geduld wel eens op de pijnbank heeft gebragt en
ik ontveins ook niet, dat ik wel eens dikwerf heb gewenscht, het reeds af te hebben. Maar
God dank! ik heb nu reeds bijna twéé jaar volgehouden en ben er bijna mede gereed,
zoodat de eerste afdeeling reeds voor de pers kan worden gekopieëerd. Vurig wensch ik
dat deze, o ik gevoel het gebrekkige arbeid, voor het rijk mijn’s Heeren van eenige vrucht
moge zijn. Doch mogt mij zulks ook al niet gebeuren, dan is mij het bewustzijn, dat de
Heer, die daar woont in den Hoogen, de welgemeenden pogingen van Zijnen geringen
dienaar, wel eens met een oog van welgevallen heeft aanschouwd.
Ik ben nu van plan dit werk, wanneer het gereed zal zijn, ten minsten een half jaar in mijn
Institut op de proef te stellen, ten einde de daarin vóórkomen gebreken en misslagen zoo
veel mogelijk te verbeteren, en het dan eerst naar Nederland op te zenden, opdat het dáár
kunne gedrukt worden, in geval het uwer goedkeuring niet ten eene maal wordt onwaardig
bevonden. – – –
Aanmerking. Ik ben nader te rade geworden, dit mijn woordenboek niet in Nederland,
maar zoo mogelijk op onze eigen pers alhier te doen drukken, omdat het bij mij bedenking
heeft gebaard of er te Rotterdam wel iemand gevonden wordt, die het Ambonsch laagmaleisch genoeg verstaat, om de proeven etc. te kunnen corrigeren. Daarenboven zien al
onze meesters en vele anderen dit boek met de meeste belangstelling tegemoet omdat ze
hopen, met behulp van hetzelve, den bijbel beter te kunnen lezen en verstaan.826 – – –
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105. Journaal van zendeling J.J. Bär sr, lopende van 1 maart 1841 tot 1 januari 1842;
ARvdZ 18/1.
WelEerwaarde Zeer Geliefte Vaders en Broeders in onzen Heer Jezus Christus!!827
In hoop dat myne geliefte Vaders en Broeders myn Journal van den 1te Sept: 1840 tot 1te
Maart 1841 – hetwelk ik den 6te April j:l: van Amboina heb weggezonden, zullen hebben
ontvangen.828
In hetzelve heb ik gewag gemaakt, hoe het te Kisser zoo wel in het geestelyke als in het
ligchamelyke gesteld was – Hoe en wanneer wy Kisser hebben verlaten – en van daar naar
Banda gesteefd zyn, hoe gunstig wij daar door Broeder en Zuster Finn zyn onthaald
geworden – en hoe wy van daar naar Amboina gesteefd zyn, en ook gunstig zijn opgenomen – vonden daar oude vrienden en het Hulpzendeling Genootschap aldaar, die dadelyk
zonder myn aanzoeken bepaald hebben om my provizioneel in de plaats van Br: Keijzer
826

827
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Over dit woordenboek merkte Roskott op: “Zeven jaren lang toch heb ik gearbeid aan mijn bijbelsch
woordenboek, tot welk einde ik tweemaal den geheelen bijbel van Genesis af tot de Openbaring toe,
vers voor vers en woord voor woord ben doorgegaan, ten einde de bestaande moeijelijkheden uit den
weg te ruimen”, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 28/6/1855, ARdZ 34/5. Het is nooit gedrukt, de oorzaak
daarvan is niet bekend.
Ten aanzien van Bär’s taalgebruik het volgende: Johan Jakob Bär sr was een Zwitser (geb. op 8 sept.
1786 in het kanton Zürich), die, zoals hij zelf in 1844 verklaarde, na zoveel jaren alleen Nederlands
en Maleis te hebben gesproken en geschreven, zijn moedertaal grotendeels verleerd was. Zelfs in zijn
briefwisseling met de Evangelische Missionsgesellschaft te Bazel (Basler Mission, BM), wier zendingsdirector hij regelmatig van zijn wederwaardigheden op de hoogte hield en van wie hij het Missionsmagazin
der BM, boeken en traktaten kreeg toegezonden, gebruikte hij het Nederlands. Dat neemt echter niet
weg dat in Bär’s taalgebruik en woordkeus zijn Zwitserse afkomst nog zichtbaar is, niet alleen in dit
stuk maar in alle van hem opgenomen stukken. Zie J.J. Bär sr a. Hb NZG, 9/3/1844, ARvdZ 18/1.
Bär, Dagverhaal J.J. Bär 1 sept. - 1 maart 1841, ARvdZ 18/1.
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te platzen, hetwelk echter door een tusschen komend Besluit van den Hoog Edgst: Heer
Gouverneur der Moluccos is verydelt geworden, want deze verzochte my om de hongerlydende Kisseranen met 10 Cajang Rijst te willen verblyden, waarom ik dus met het vaartuig
dat ons van Kisser naar Amboina gebracht had – weder naar Banda en naar Kisser moest
steven, om daar dien Rijst te verdelen en de Tractementen aan alle de Schoolmeesters op
de Zuidwester Eylanden (eene some van meer als ƒ 1.700) moest bezorgen, voorwaar een
zwaare taak te meer om dat my dit vaartuig niet weder naar Amboina kon terugbrengen
en ik dus te Kisser moest vertoeven totdat ik weder eene gelegenheid kreeg om weder naar
Amboina te kunnen steven, was dus alleen met één jongeling in myn huis te Kisser
aangekomen – Hoe ik daar alles heb ontmoedt heb ik in myn Journaal melding gemaakt
– heb ook gemeldt: dat ik eene reis naar Roma gemaakt heb – en dat ik na myne terugkomst vandaar naar Kisser in den maand February met myne gewone ziekte het steeken
in myne zijte kon aangetast worden, waar ik naderhand nog een hevige koorts heb
gekregen, zoodat ik dacht daaronder te moeten bezwyken. Toch de Heer heeft my ook daar
weder door geholpen – zoodat ik op den 1ste en 2 Maart gevoelte dat het beter met my
werd, toch ik was ongemeen zwak, en toch ik moest nog bezig wezen met het uitdelen van
Rijst, want de hongersnood rees dagelyksch hooger – want op het Eyland was niets meer
om in te koopen, geene vruchten en groentens waren meer te zien, – en dagelyksch
overleden menschen aan den honger, waarlijk hart aangrypend voor my, in myne ziekelyke
omstandigheden.829
[Na zijn werkzaamheden op Kisarwww.cgfdejong.nl
beëindigd te hebben, vertrok Bär naar Ambon.]

April 1. Dezen morgen is de Captain zeer ziek geworden, en ik was ook zeer zwak, want
ik had geen goede plaats om te liggen – Zoo werden ook dezen dag twee van de Matrozen
zeer ziek – en wy hadden in het geheel maar 8 man aan Boord. Wy zeilten meer en meer
oostelyk maar waren bevreesd om op de zandbank te vervallen, waarop de Gouverneur
der Molukkas schipbreuk geleden had – toch dezen dag konten wy niets van dezen
zandbank en de niet ver daarvan gelegen Eilanden zien.830
[April] 2. Hedenmorgen dachten wy land te zien, en waarschynlyk was het, het Eiland
Boero of Ambalauw – thans kregen wy al veel regen, zoodat wy allen nat werden – ook
de Captain en ik in het kleine Kajuit – dus zeer nadeelig voor ons – toch wy zeilten gunstig
voort – zoodat wy den 3te al niet ver
[April] 3. van Amboina waren – of wel wy het Eiland van wegens den hevigen regen en
nevel niet konten zien – Nu werden myne benen zeer opgezwollen – zoodat ik bykans niet
meer lopen kon – ook nog 3 Matrozen met den Kok zyn ziek geworden, hadden dus maar
nog twee gezonde menschen aan Boord – en kregen ongemeen veel regen.
[April] 4. Dezen morgen was het een weinig helder en ik kon het Eiland Neuzalawut
erkennen dus wy hadden thans de Koers wel – en zochten dus naar Amboina toe te steven,
hetwelk nu ook op de westkant voor ons lag. Ik was blyd om dit te zien, want myne benen
werden meer en meer gezwollen en was onophoudelyk regen, zoodat myn bed en alles
wat in de Kajuit was nat werd.
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Hoewel het vervoer van rijst naar Kisar gebeurde op initiatief van de gouverneur der Molukken, werden
de huur van het schip en de benodigde rijst gefinancierd uit de diaconiefondsen van Banda en Ambon.
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/11/1840, 2/12/1840 ARvdZ 34/5.
Zie boven, pagina 326.
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April 4. Dezen avond kwamen wy in de Baai van Amboina maar werden bykans door den
stroom weder daaruit gedreven – toch met buien kwamen wy er binnen – zoodat wy den
5te des morgens het anker lieten vallen, en ik dankte God dat wy behouden aangekomen
zyn, of wel ik zeer zwak was – ik begaf my zoo spoedig al mogelyk aan land om myne
Echtgenoot en Kinderen op te zoeken, toch myne Echtgenoot en myn Johan831 waren by
myn zwager Knop832 op zyn buiten te Amboina, maar myne lieve Suzana,833 die zoodra
ze my zag van bleidschap weente –. Ook myne andere vrienden waren zeer blyd om my
te zien. – Toch te Amboina waren zeer veel menschen ziek aan den koorts, ook myn Johan
en de bedientens.
Ik kleide my maar zoo spoedig als mogelyk aan, en begaf my met myn Raport en de
Bewijzen van de Schoolmeesters dat zy hun Tractement hebben ontvangen naar den Hoog
Edgs: Heer Governeur De Stuers, die ook zeer blyde was om my te zien, en daar hy zag
dat ik zeer zwak was zoo zeide hy tot my dat ik maar naar huis zal gaan om rust te zoeken
en zoo begaf ik my nog tot den WelEerwaarde Heer H.H. Schiff – en ik deed my vervolgens in het bed leggen, maar kon niet slapen – maar werd dusdanig door den Kramp in
myne beenen en armen geklaagt, zoodat ik niet wiste waar ik my voor pyn bergen wilte.
[April] 6-15. Was ik maar zeer zwak en ik kon onmogelyk uitgaan. Den 16te heb ik van
den Governeur een dankschryven ontvangen, waarin hy meldt dat hy myne bemoeingen
en werkzaamheden naar Batavia aan den Generaal Gouverneur zal bekent maken, zoodat
ik eenige beloning zal krijgen. Dit maakte hy ook aan het Hulpgenootschap bekent.
[April] 17-25. Over deze vlagen ben ik weder een weinig beter, zoodat ik kan uitgaan –
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maar was nog zeer zwak, toch ik had
geen koorts – hoewel te Amboina geen huis gevonden werd waarin zich geene zieken bevonden.
[April] 25. Dezen morgen is na eene 8 dagige ziekte de WelEerwaarde Heer G: Haardy
overleden – hetwelk my zeer zmarte – want hy was vol liefde jegens my en heeft my in
het een en andere verkwikt –. Daar ik nu een weinig beter was, – zoo verzochte ik nu om
op myn standplaats Waaij te mogen gaan, om reden het daar gezonder is als in de stad
Amboina – Alleen daar dit aan den Governeur bekent gemaakt werd, zoo deed hy aan het
Hulpgenootschap melden dat hy geen Zendeling meer te Waaij wilte hebben, het werd
my dus bekent gemaakt, dat ik nog geene aanstalten tot myn vertrek naar Waaij zal maken
– En daar nu myn Heer Hardy overleden is, zoo wenschte mynheer Schiff dat ik maar hem
zou helpen in de Maleische Gemeente te Amboina, en zoo zeer het my tegen was – en ik
ook alle de redenen waarom ik niet gaarne te Amboina blyven wilte heb bekent gemaakt
– zoo heeft het toch niet geholpen – ik moest deze plaats van wegens den Kerkenraad te
Amboina overnemen. Ik heb my ook gereed gemaakt om op den Zondag een begin te
maken.834 Maar heelaas! op den Vrydag avond werd ik met myn hevige steeken in de zijte
overvallen zoodat ik op den Zondag geen dienst kon doen, ook kreeg ik wonden aan myne
voeten en handen zoodat ik bykans geen schoen gebruiken, en ook niet schrijven konte.

831
832
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834

Johan Jakob Bär.
Wellicht J.J. Knop, zie Etmans, De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon, I, 248.
Susanna Wilhelmina Bär.
Op 17 nov. 1840, kort na aankomst van Bär te Ambon, besloot het Hulpzendelinggenootschap Bär
voorlopig te Waai te plaatsen ter vervanging van de overleden zendeling Keyser. Het besluit van gouverneur
De Stuers om Bär met een lading rijst naar het door een hongersnood getroffen eiland Kisar te sturen
en hem na terugkeer op Ambon (april 1841) eerst in Ambon-stad te plaatsen, alsmede Bär’s slechte
gezondheid vertraagden de uitvoering van dit plan tot begin 1843. Sub 19 nov., Bär, Dagverhaal 1
sept. 1840 - 1 maart 1841, ARvdZ 18/1.
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Mei. Op den 15 snachts a 10 uur kregen wy eene hevige aardbeving – zoodat alles de
huizen verlaten moet, want in dezen nacht hadden wy 6 schokken – dus niemand waagte
het meer snachts in een steenen huis te zlapen. Ook wy begaven ons in eene zeer kleine
hutte – toch dit was voor my zeer nadeelig – zoodat ik tot myne wonden aan de voeten
nog hevige krampen kreeg. Het werd my dus door den Doctor aangeraden om eene
luchtverandering aan te nemen – waarom ik met myn huisgezin my tot myn Zwager begaf,
die op een landgoed omtrent 1½ uur van Amboina woond.
Mei 16-27. Echter ook daar werd ik niet beter – en myne Echtgenoot werd zoo zwaar met
den koorts bezocht, dat ik aan haar leven bevreest was – en zoo was van myn heel
huisgezin niemand meer gezond als alleen Zuzana, – zeer aandoenelyk voor my en ook
naadeltig voor myn herstel – ik vond dus noodig om het Genootschap van hier te verzoeken om my op eene Penzion te bepalen, – om reden ik niet werkzaam zyn kan, wilte ik
ook niet myn Tractement van Waay my toe eigenen – verzocht dus maar myn Tractement
dat ik te Kisser genoten heb, met de belofte dat indien de Heer my weder de gezondheid
geliefd te schenken, ik dan ook weder werkzaam wensch te zien – dit werd my dan ook
provizioneel toegestaan, zoo als myne geliefde Vaders dit wel door hen zullen hebben
vernomen – wy bleven bykans één maand by myn zwager, den Heer Knop, tot dat myne
Echtgenoot weder een weinig beter was – maar met my bleef het op dezelfde hoogte, kon
veelmaal bykans niet lopen, en van wegens de veel zlapeloze nachten, nam ook myn gezigt
zeer af zoodat ik met de Bril bykans niet lezen kon. Myne L. Vaders! mogen wel denken
hoe het my te moejte was – toch ik moest in den weg en wil des Heeren my schikken, want
wat Hy doet is wel gedaan – gaarnewww.cgfdejong.nl
wenschte ik dat ik myn Tractement voor 19 maanden
hier kon ontvangen, want wy hebben zeer veel onkosten, en moeten Kleideren en Meubelen in Kopen want ik heb bykans van het laatste niets van Kisser kunnen mede nemen, om
reden geen plaats op het vaartuig was voor dit.
Juny 29. Myne Echtgenoot is weder beter, maar kan nog niets werken.
July 19. Heden kwam een vaartuig van Banda aan waarop zich ook Br: J. Finn met zyne
Echtgenoot bevond – die de reis van hier naar Koepang, Java en Europa denkt te ondernemen. Ik kon niet veel met hem spreken en ook weinig bezoeken – toch hy heeft de
goedheid gehad op myn aanzoeken op een wissel op het Genootschap aan my myn nog
te goed hebbend Tractement voor 19 maanden uit te betalen zoo als hy zal aantoonen
wanneer hy gelukkig overkomt – waarby hy ook een geleidebrief met den wissel zal
overhandigen.
July 19-30. Ik hoop dat my dit van het Genootschap niet zal kwalyk genomen worden –
want ik kan niet weten wanneer ik hetzelve van Koepang ontvangen zal. Toch deze
waardige Broeder heeft het meeste aan Papiergeld aan my uitbetaald – dat thans te
Amboina ook niet meer kan gebruikt worden – maar wel op Java.
Daar de woning waarin wy zedert onze aankomst te835 Kissar wonen, voor ons te klein was
– en ook ongemeen vochtig en dus zeer nadeellig voor myne en onzer aller gezondheid
– zoo had ik thans gelegenheid om een huis dat voor ons groot genoeg en zeer droog is
te kopen en waarheen wy ons ook begaven. Toch ik moest in hetzelve gedragen worden,
en myne Echtgenoot heeft ook weder de koorts gekregen, zoodat wy beiden te Bed
moesten liggen – en ik kon 8 dagen hetzelve niet verlaten, want myne voeten waren zoo
vol wonden zoodat ik vreeste dat myne tonen zullen afrotten, toch de Heer heeft ook
daarin weder geholpen, en de aangewente Medicijnen gezegnet. Ook myne Echtgenoot
835

= uit.

396

Document 105

is weder beter geworden toch myn L: Johan heeft nog de Koorts. Zoo lyden wy te Amboina – maar de Heer legt toch niet meer op als wy kunnen dragen.
Augst 25. Dezen morgen kwam een Brik van Java hier aan, waar ik verblydt ben geworden
met een Besluit van den Generaal Governeur te Batavia van dien inhoud:
Batavia, den 1te July 1841.
Gelezen de missive van den waarnemenden Governeur der Molukesche eilanden van den
5te April jl No. 33 houdende enz enz:
De Raad van Indie gehoord enz:
Is goedgekeurd en verstaan.
Aan den Zendeling Leeraar J.J. Bär als eene beloning voor de door hem betoonte hulpvaardigheid, by gelegenheid van eenen hongersnood op de Zuidwester Eilanden toe te
kennen eene gratificatie van ƒ 300.De Adjunct Secretaris van het Governement
H: Hasselaar
Augst 23. Door deze gratificatie ben ik niet weinig verblydt geworden – en daar de
Gouverneur der Molaukos den 27de van dezen van eene bezoekreis op de naby liggende
Eilanden terugkwam, zoo kon ik toch hoewel zwak zynde – naar hem in het Fort gaan en
hem te bedanken voor de liefde ook hierin aan my bewezen – dat was gedurende 6 weken
www.cgfdejong.nl
de eerste keer dat ik het huis heb kunnen
verlaten.
Daar ik op myne reis naar Kisser – en van Kisser naar Amboina ƒ 300 voor vracht enz.
aan de Captains heb moeten betalen – zoo heb ik deze ƒ 300 weder in de Kas van het Genootschap gestordt, zoo als dit uit de rekeningen van het Genootschap van hier kan
nagezien worden. – Toch ik hoop dat myne L: Vaders ook hierin weder in liefte aan my
zullen gedachtig wezen – zoodat ik deze ƒ 300 weder mag terug krijgen, te meer daar ik
hier zoo veel onkosten heb voor den Doctor en Apotekaar.836
Sept. 3. Dezen morgen als de godsdienst geëindigt was zoo kwam Br: Wilken837 tot my
en maakt aan my bekent, dat dezen morgen de Broederen Luijke en Holtz enz: hier
aangekomen zyn enz: geheel verrassend voor my – en nog meer daar deze 2. broederen
dadelyk in myn huis kwamen en br: Luijke my bekent maakte dat Zyne L: Echtgenoot en
Kinderen en ook Br A. Dommers overleden zyn.838 Wy weenten te zamen als Kinderen
– te meer daar het te Letty en Moa ook zoo ellendig gesteld is met het Godsdienstige. Br:
Luijke en Holtz bleven by ons 8 dagen tot dat zy een huis konten huren – die wy ook met
veel liefte beherbergten zoo goed als het ons mogelyk was – maar hoe thans met de
Zuidwester Eilanden!!
[Sept.] 6. Heden is de Gouverneur der Moloucos van hier weggezeilt – en wil naar Europa
steven. Het was voor veel Ambonezen en Europezen een aandoenelyke afscheid – want
hy was zeer mensch lievend en vriendelyk met jedersman en zoo ook zyne Echtgenoot.
Dat hem de Heer gelukkig mag overbrengen!
Oct: 1-10. Over deze dagen had ik ongemeen veel te lyden met het steken in myne rechte
zijte en ook eenige keer in de linker zijte – zoodat ik niet wiste waar ik my bergen zoude
– ik dacht dat de Heer my zal oproepen – maar het was nog niet Zyn wil en weg. Ik nam
836
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Dat werd toegestaan, zie EA 1843, 47.
N.Ph. Wilken, zie voetnoot 753.
Dommers overleed op 16 juli 1841 te Bima.
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een andere Doctor, die my Medicijnen voorschreef – die ik gebruikte – en ook goed aan
sloegen – maar in het vervolg waren die Medicijnen niet meer in de Apoteek te krijgen,
want om reden zoo veel zieken dit jaar te Amboina geweest zyn, zoo zyn al de beste
Medicijnen opgebruikt – dus ellendig voor ons, die ziek zyn en ook bedroevend voor
brave doctoren. Myne ziekte is rematik en verkouden met een zeer onrein bloed – door
het eten van gezouten vlees zonder groentens en vruchten te Kisser daarby te kunnen
genieten – toch de doctor heeft hoop, om my te herstellen. – – –

106. Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië,
gevestigd te ’s-Gravenhage, “Algemeen Jaarlijksch Verslag over den Staat der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indiën, gedaan den 16o Mei 1842”; AHC
16, bijlage 499.
–––
Amboina. Ook van daar zijn ons geene regtstreeksche tydingen toegekomen. De vrees,
die in het vorige rapport,839 aangaande den zwakken toestand der beide predikanten aldaar,
werd te kennen gegeven, heeft zich reeds ten opzigte van den predikant Hardij op eene
treurige wijze bevestigd, daar wij van elders vernomen hebben, dat hij reeds tot de rust
des doods was ingegaan. Geene byzonderheden, zelfs niet de tyd van zijn overlijden zyn
bij ons bekend geworden.
Zooveel wij van hem hoorden, laatwww.cgfdejong.nl
hij eene goede gedachtenis van getrouwen arbeid en
voorbeeldig leven achter. Mogen zyne werken hem tot zijne zaligheid gevolgd zijn!
De nog overgebleven leeraar Schiff is volgens berigt van Ds Buddingh840 in zijnen laatsten
brief tot predikant van 1e Klasse, na het overlyden van Hardy, benoemd en de heer J.J.
Scheuer predikant te Banda vandaar als predikant van de 2o Klasse overgeplaatst naar
Amboina.841 Mogen beide Evangeliedienaren aldaar met yver, trouw en opgewektheid
arbeiden, in eenen eenstemmigen Christelijken geest, en de belangryke gemeente aldaar
vele en gezegende vruchten plukken van hunne bediening. Van zijne aankomst aldaar is
nog geen berigt ingekomen, het zal ons verblyden het goede van hem en zijnen ambtgenoot, zoo wel als van de gemeente aldaar te kunnen vermelden.
In denzelfden van den hierboven vermelden brief van den Zendeling Finn842 wordt ons
de toestand van den predikant Schiff niet gunstig aangeduid. Die brave man had hem in
eenen zeer zwakken toestand in July 1841 aangetroffen; doch desniettegenstaande mogt
hy van hem getuigen nog steeds in zijne betrekking werkzaam te zijn. Op sterken aandrang
van den Heer Schiff en vele leden der gemeente had hij daar, voor eene zeer talryke
schare, met groote voldoening en opgewektheid het woord des Evangeliums, op den 11e
Julij des vorigen jaars gepredikt. De waardige man scheen den toestand der gemeente te
Amboina niet zeer gunstig gevonden te hebben. Hij treedt desaangaande in geene byzon839
840
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AHC 16, bijlage 468b. Niet opgenomen.
S.A. Buddingh; geb. 1811; 1834 hulpprediker/predikant te Batavia/Buitenzorg; 1852-1857 inspectiereis
langs kerken en scholen in Ned.-Indië.
J.J. Scheuer (zie voetnoot 751) is nooit te Ambon werkzaam geweest. Hij werd bij Gb 17 aug. 1841,
nr 1, van Banda naar Ambon overgeplaatst, maar dit besluit werd op verzoek van de kerkeraad van
Banda ingetrokken (Gb 6 juli 1842, nr 8). Vervolgens werd hij bij Gb 9 feb. 1844 overgeplaatst naar
Java. Van Selm, De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden 1795-1923, 322.
Eerder in dit stuk, in de paragraaf waar de gemeente te Surabaya aan de orde kwam, werd een brief
geciteerd van Finn aan de in 1835 gerepatrieerde predikant Lenting.
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derheden; maar betoont zich gewillig tot mededeeling. Belangryk zou het welligt zijn, om
den man, bij zijne terugkomst in Nederland, personelyk te kunnen spreken. – – –

107. G. de Serière, gouverneur van de Molukse Eilanden, aan B.N.J. Roskott, onderwijzer
te Batu Gaja (Ambon), 12 augustus 1842; ARvdZ 34/5.
Als gevolg van een conflict tussen het gouvernement en het Hulpzendelinggenootschap, met
name de voorzitter van dat genootschap, H.H. Schiff, predikant van de Indische Kerk te Ambon,
was de verstandhouding tussen beide partijen verstoord geraakt. Hierop werd Roskott bij
gouverneur De Serière ontboden om over deze kwestie te spreken. Tijdens dit gesprek maakte
de gouverneur de opheffing van het Hulpzendelinggenootschap bekend. Tevens kondigde hij
aan het Instituut te zullen bezoeken. Dat bezoek vond plaats op 12 augustus 1842.

Met de grootste belangstelling heb ik dezen morgen uwe nuttige inrigting gezien. De
beschouwing dier inrigting in verband met het gesprek dat ik zeer onlangs ten mijnent met
U gehouden heb, geeft mij de hoop of laat ik liever zeggen de zekerheid dat er iets daad
zakelijks ter bevordering van echte christelijke beschaving in deze streken waar men zich
helaas maar al te zeer tot niets afdoende uiterlijkheden bepaald heeft, zal kunnen gedaan
worden. En het is mij aangenaam U de herhaalde verzekering te kunnen geven, dat daar
Gij mij bekend gemaakt hebt met den geest die U bezielt, en zoo ik nu zie altijd bezield
heeft, ik het mij tot een genoegen enwww.cgfdejong.nl
pligt zal achten, uwe wel meenende en onvermoeide
pogingen met al mijn vermogen te ondersteunen. Reken daarop even zoo zeer als ik er
van Uwe zijde staat op maak, dat geene verkeerde begrippen van roeping of van gewaand
gezag U de verhouding zullen doen uit het oog verliezen, waarin Uwe inrigting en alle
inrigtingen, die op de maatschappij moeten werken, tot het in die maatschappij gevestigde
bestuur staan.
Ik zal hier verder niets bijvoegen, daar ik mij overtuigd houd, dat de bedoeling van dit
mijn schrijven door U volkomen zal doorgrond worden, en ik U hoofdzakelijk maar het
bewijs geven wilde van de blijde belangstelling die ik heden morgen gevoeld heb, van in
U een man te hebben gevonden, die in eenen goeden geest zich beijvert, om onder het
opkomend geslacht eerst christelijke verlichting en daad zakelijke beschaving te bevorderen.

108. B.N.J. Roskott aan L.V. Ledeboer, lid van het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 16 september 1842; ARvdZ 34/5.
Zie inleiding bij vorige document.

De Hr Gouverneur kwam zelven bij mij, onderzocht mijn Institut en verdere inrigting en
betuigde mij zijn HEg. grootste goedkeuring. Ik acht het niet ongepast UWEg. hiernevens
sub Bijlage No 1. een afschrift mede te deelen van zijnen eigenhandig geschrevenen brief,
die mij aan den avond van dien dag, dat de Gouvr ten mijnent kwam werd bezorgd.843
Zonder nu te zeer weg te loopen met die betuigingen van belangstelling enz. is het mij
nogtans aangenaam, dat ik thans veel kan gedaan krijgen, waaraan ik vroeger niet eens
843

Zie vorige document.
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durfde denken. De Hr Gouverneur en familie vereert ons zelfs thans met vriendschappelijke of laat ik liever zeggen staatkundige bezoeken, zoodat thans alles veelbelovend uitziet.
Nu moet ik U nog mededeelen, dat de Hr Gouverneur, die een groot voorstander van
Industrie en koloniale nijverheid is, door middel van ons Instituut weldadig op onzen
tragen Amboinees wenscht te werken. De nagel-kultuur is, gelijk U bekend zal zijn,
monopolie van ’t Gouvernement, en andere takken van nijverheid bestaan hier volstrekt
niet, en daar de handel, deels van wege den invloed der Handel-maatschappij, deels van
wege de nabijheid van Singapore, nagenoeg geheel en al verloopen is, zoo schijnt niets
in staat te zijn, die hand over hand toenemende verarming der ingezetenen van elken stand
tegen te gaan. Het is vooral om die redenen dat de Heer Gouverneur er ernstig op bedacht
is, om in het belang der ingezetenen iets werkdadigs daar te stellen. En van alle vakken
van koloniale Industrie, meent de Gouverr de zijde-wormenteelt en zijde-fabricatie en
mogelijk ook de Cochenille-teelt, voor Amboina de geschiktste te zijn.844 Aangezien echter
het Gouvernement van Amboina en omliggende eilanden niets schijnt te begeeren dan den
kruidnagel, zoo is het niet te denken, dat de Amboinees immer van wege het Gouvernement tot nijverheid zal worden aangespoord of daarin worden vóórgegaan. In ons Instituut
echter meent de Gouverr de bron te vinden van uit de welke zich ware christelijke beschaving niet alleen, maar ook burgerlijke welvaart over de in- en opgezetenen dezer Gewesten
zouden kunnen verspreiden. Gij begrijpt, mijn waarde Broeder! dat ik de goede bedoelingen van den Hr Gouverr met geheel mijn hart aangrijpe, zonder daardoor echter het doel
mijner belangrijke Zending uit het oog te verliezen, noch ook om er mij te buitensporige
www.cgfdejong.nl
resultaten van te beloven. Ik denk altijd:
is dit werk van den Heer, dan zal het wel gedijen,
zoo neen, de toekomst zal het weldra doen zien. Gelukkig heb ik bij mijn huis een vrij
groot en schoon stuk gronds. Aldáár heb ik door de kweekelingen onder mijn toezigt een
plekje doen beplanten met stekken van den moerbei-boom, die reeds mooi opschieten.
De Heer Gouverneur heeft inmiddels zij-wormen als mede de nopal-plant845 van Java
ontboden, en zoo de proeven goed uitvallen, zal het op grootere schaal gebragt worden.
De kweekelingen die aldus van lieverlede met de behandeling der zijde-wormen etc.
bekend zullen zijn, kunnen als dan, door ’t Gouvernement ondersteund, in de negorijen,
voor de welke zij zullen worden benoemd, insgelijks het toezigt houden over de ook dáár
te beproeven takken van Industrie. Ik twijfel er niet aan of dit alles valt zoo zeer in den
geest van mijne hooggeschatte Zenders, of deze mijne bemoeijing zal ook hun HEwaardens goedkeuring ondervinden. Zelf houd ik mij verzekerd dat zij volgaarne eene som

844

845

Coccus cacti. Insect van de grootte en vorm van een wandluis, wit van kleur (“cochenille-insect”).
Gedood levert het een purperrode verfstof op, de cochenille of karmijnzuur. In 1842 deed gouverneur
De Serière, in de geest van Roskott’s suggesties en naar hem verwijzend, een aantal voorstellen aan
de wnd GG van Ned.-Indië, P. Merkus, ter verbetering der maatschappelijke en economische toestand
der Molukken. Die voorstellen hielden in vergroting van de kaneel- en nagelcultuur, bevordering van
een calvinistische arbeidsmoraal (middels het onderwijs) en de invoering der cochenille- en zijdewormteelt.
De Serière stelde hiervoor al zijn vertrouwen op Roskott, die hij had leren kennen “als eenen man –
– – van een opgeklaard verstand, en bezield met den besten zin, om iets werkelijk goeds en nuttigs
te doen. Ik mag niet ontveinzen, dat hij de voornaamste steun der hoop is, die ik op het welslagen van
mijne poging vestig; daar ik in hem niet alleen lust en ijver heb aangetroffen, maar ook de genegenheid
tot het dadelijk in het werk stellen der maatregelen, die ter bereiking van mijnen wensch moeten beproefd
worden”. Zie “Aanteekeningen”, MNZ, jrg. 4 (1860) 186-192; De Serière, “Bijdrage”, 30-49; Kroeskamp,
Early Schoolmasters, 78-80; Fasseur, Indischgasten, 43-45.
Cactusplanten van het geslacht Opuntia, die voor de teelt van cochenille gekweekt werden. Zie ook
voetnoot 844.
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zouden disponibel stellen, ten einde dit alles aan den gang te brengen, en mogt het zijn
een paar kapitalen te winnen.846
Dewijl onderscheidene brieven van de waardige Directeuren des Genootschaps aan mij
gerigt reeds wenken bevatten, dat het Genootschap aanmoediging van landbouw en
Industrie geenszins als met den aard en de bedoeling der werkzaamheden des Genootschaps strijdig acht, maar zich dit alles zelfs eenigermate ten doel stelt, zoo had ik reeds
aan de overzijde der baai een goed plekje gronds uitgekozen ten einde aldáár eenen aanleg
van drie tot vijf honderd note-muscaat boomen aan te leggen, waarmede wij ons dan ook
in der daad onledig houden. Gelukt het, dan rekent men heel laag op elken boom, na 7
tot 10 jaren tijds, 10 tot 20 Guldn ’s jaars, waardoor dus de aanzienlijke uitgaven des
Genootschaps, ten behoeve der Ambonsche Missie gedeeltelijk zouden kunnen gedekt
worden. Dit alles is echter nog in zijne geboorte, mogt het van eenig gevolg zijn, dan
(spaart de Heer ons leven) zal ik niet in gebreke blijven, hierop terug te komen en het
Genootschap met mijne nadere bedoelingen bekend maken; voor als nog echter heb ik
gemeend, het Genootschap geene onkosten te mogen veroorzaken.847 – – –

109. J.J. Bär sr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 30 januari
1843; ARvdZ 18/1.
[Na zijn aankomst van Kisar op Ambon op 10 november 1840 was Bär te ziek om te
www.cgfdejong.nl
werken.848]
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In januari 1845 maakte Roskott melding van de aankomst op Ambon van 25 kisten nopal-zaad, 25
moerbei-stekken en een paar kistjes met eieren van zijdewormen. De moerbei-stekken waren van minder
belang omdat Roskott door zijn kwekelingen reeds een “moerbeziëntuin” had laten aanleggen. Van
die 25 kisten nopal-zaad waren dertien voor Roskott bestemd, de twaalf overige werden in de gouvernementstuin te Batu Gaja geplant. Roskott wilde nu de kwekelingen van het Instituut in de nopal-cultuur
onderwijzen, opdat die enerzijds de bevolking van hun toekomstige standplaatsen ermee bekend konden
maken, maar ook opdat ze zelf een beter middel van bestaan konden vinden dan alleen het
onderwijzerschap. Het wachten was nog op een deskundige van Java om hen in de behandeling van
het cochenille-insect te instrueren. De kosten werden grotendeels gedragen door het gouvernement,
met een kleine bijdrage van het genootschap. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/1/1845, ARvdZ 34/5.
Zie ook voetnoot 844.
In een later schrijven, waarin Roskott een zeer somber beeld van de leefomstandigheden der bevolking
der Molukse eilanden schetste, merkte hij op: “Dewijl het echter, in weerwil van alle bestaande beletselen,
voor zeker mag worden gehouden, dat noch zendeling noch Bijbelgenootschap onder een volk gelijk
dit hunne weldadige bedoelingen met eenen gewenschten uitslag zullen bekroond zien, zoo er niet tevens
op arbeidzaamheid en bevordering van nijverheid wordt gewerkt, zoo heeft de Heer Gouverneur mij
aangeraden, om van den Directeur van Nijverheid en Cultures te Batavia een paar kisten met peperplanten
aan te vragen, om eens te zien of die hier zouden willen slagen, ten einde dan langs dien weg de Moluksche
Eilanden van dat artikel te voorzien. Ik voorzie wel dat dat bezwaarlijk een middel kan worden, om
onze oogmerken te bereiken, doch het is gemakkelijk te beproeven. Het nootenperkje, dat ik heb aangelegd,
slaagt naar wensch, en de opbrengst der pisang-boomen, die ik voor beschutting van het jong plantsoen
had laten planten, bestrijdt nu reeds nagenoeg de kosten der huurlingen. Op behoorlijke afstanden tusschen
de nooten-plantjes heb ik ook koffij geplant, en zal dus wanneer alles in orde is, nagenoeg twee duizend
koffij boomen in den grond hebben. Nimmer weliswaar, zullen wij ten opzigte van dit laatste artikel
met Java in concurrentie kunnen treden, doch kunnen wij het maar zoo ver brengen, dat wij er den
aanvoer van elders door kunnen beletten, dan is er toch al weer aanmerkelijk gewonnen. – – – De
Amboineezen zijn arm en zullen altijd arm blijven. Waarom? Omdat ze niet arbeiden.” Ontleend aan
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/3/1844, ARvdZ 34/5.
Vgl. EA 1843, 184-186.
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In myn te voor aangehaalte schryven849 heb ik al bekent gemaakt, dat my van den Doctor
is aangeraden worden, om een warm zwavelbad te gebruiken, en daar dit op het Eiland
Haroekoe waar zich thans Br: W: Luijke bevindt te krijgen is, zoo heb ik my den 11te
October [1842] terwaarts begeven, waar ik Br: Luijke wel heb mogen ontmoeten, en die
my ook in alles als een ware broeder behulpzaam was.850
Het bad heeft my ten eersten zeer aangegrepen en in het byzondere met het steken in myne
zijte zoodat ik dachte daaronder te moeten bezwijken maar ik ben daarmede maar voortgegaan, zoodat ik 7. keer gehad heb. Toch wegens zwakte en deuzelykheid in myn hoofd
moest ik ophouden; alleen ik gevoelte weldra dat myn styf been veel beter wierd – en zoo
begaf ik, naa 14 dagen my te Haroekoe opgehouden te hebben, weder naar Amboina –
waar ik van dag tot dag gevoelte dat het beter met my werd – ja zoodat ik zonder pyn te
lyden weder om elkander kon lopen – ook in myne zyte was ik beter. Dit alles deed my
aanmoedigen, om weder werkzaam te mogen zyn, want het woord Penziun is my telkens
zwaar en lastig geweest.851 Dus ik dacht weder aan Waaij, om daar in stilte nog te kunnen
werkzaam zyn, toch voor ik met het H: Genootschap van hier daarover sprak dacht ik goed
te zyn, om den eersten over deze zaak met den HoogEdelg: Heer Gouverneur te spreken,
hetwelk ik ook gedaan heb, en zoodra hy alles onderzocht had, zoo kwam hy zelve tot my,
en zeide: dat hy in het geringste niets daartegen had – dus op dit schreef ik aan het H:
Genootschap, met verzoek om aan my een plaats tot myne werkzaamheden te mogen
toekennen, of het Besluit voor twee jaren gemaakt om te Waay werkzaam te zyn, maar
mogten bekrachtigen, om reden ik thans wel weet dat het Gouvernement niets tegen dezen
www.cgfdejong.nl
plaats zal inbrengen.852
Den 6te Nov: heb ik op het verzoek van den Eerwaarde Heer Schiff 39 Kinderen gedoopt853
– toch helaas! alle onechte.
Den 7te Nov: heb ik het biduur gehouden, en zoo als het ware te Amboina begonnen
werkzaam te zyn, om myne Krachten te beproeven.
Nov: 27. Heb ik de dankzegging voor de Maleische Gemeente gehouden, over I Thesalonizenzen 3, 18. Vervolgens 25 Kinderen gedoopt, en 8. paar in den huwelijken staat
ingezegnet.
December 4. Dezen namiddag had ik weder het voorregt om het Evangelie voor de
Maleische Gemeente te verkondigen, ik heb gesproken over Markus 10, 13-16 – en ook
weder 8. kinderen gedoopt. De Heer was my naby, zoodat ik dit met een warm en vol hart
mogt doen, en ik hoop tot stichting voor de Gemeente.
Dec: 19. Dezen avond was vergadering van het H: Zendeling Genootschap van hier –
waartoe ik ook ben geroepen worden. Het waren echter niet meer als 6 personen by
elkander. Na dat de besluiten zoo wel van Holland als van hier voorgelezen waren, zoo
849
850
851

852
853

J.J. Bär sr a. Hb NZG, 30/9/1842, ARvdZ 18/1.
Dat zwavelbad bevond zich in de negorij Oma, zie sub 15 okt., Bär, Journal okt 1842 - nov. 1843,
7/11/1843, ARvdZ 18/1; [Reinwardt], Reis, 441.
Bär had, wegens zijn ziekte, bij zijn aankomst op Ambon het Hulpzendelinggenootschap verzocht in
plaats van het traktement en andere emolumenten, waarop hij als gemeentevoorganger recht zou hebben
gehad, een (bescheidener) pensioen te mogen ontvangen ter grootte van het traktement dat hij te Kisar
had genoten, t.w. ƒ 120,- per maand. Dat was hem toegestaan, welk besluit later door het NZG-bestuur
werd bekrachtigd. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 25/6/1842, 30/9/1842, beide in ARvdZ 18/1; zie ook EA
1843, 48.
Zie voetnoot 834.
T.w. in de Maleise gemeente, zie sub 6 nov., Bär, Journal okt 1842 - nov. 1843, 7/11/1843, ARvdZ
18/1.
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kwam het dan ook op myn ingediente brief aan het Genootschap om weder werkzaam te
mogen zyn, en wel te Waaij volgens het besluit van het jaar 1840 ontvangen; hetwelk toen
ook aan my weder bevestigt is geworden, en dat ze derhalven aan den Governeur zullen
schrijven, om plaats in het Negery huis te Waay en alle hulp en ondersteuning van zijte
van het Governement te mogen ontvangen zoo als vroeger Br: Keijzer, hetwelk ook aan
my is toegezegt worden.
Ik wil niet veel melden over deze vergadering, en over alles wat daarop is voorgevallen
omdat ik weet dat Br: Roskott als Secretaris van hetzelve, dit wel doen zal.854
[Dec:] 22. Dezen avond had ik een bezoek van Do: Schiff, die my verzochte om over het
Kersfeest eenmaal werkzaam te mogen zyn. Ik beloofte dit aan hem; en zoo was het den
25sten snamiddag dat ik voor eene talryke vergadering heb mogen spreken over Lukas 2,
8-12. Myn hart was vol gevoel over de grote liefte des Vaders – omdat Hy Zynen Zoon
in de wereld gezonden heeft, om ons armen te verlossen van zonde en dood. Ik weet niet
of ik aan de Gemeente voldaan heb of niet – toch ik moet van een en den anderen horen,
dat zy my gaarne te Amboina wilten trekken,855 toch ik mag en wil niet tegen het Besluit
van myne L: Vaders handelen; want wie heeft my thans 1½ jaar in myne ziekelyke
omstandigheden onderhouden? als Uw geliefte Vaders! Wie heeft my in het jaar 1828 toen
ik geheel van het Governement verlaten ben geworden zonder vouten gemaakt te hebben
weder opgenomen, als Uw Gel: Vaders en Broeders! Want toen was ik geheel verlaten,
en heb toen het 7. maanden zonder Tractement te ontvangen en 9 maanden maar wachtgeld
ƒ 75 smaands het moeten uithouden, waarom zou ik thans in myne laaste levensjaren
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weder van het Genootschap afwijken,
dit zy verre van my, en ik hoop myne L: Vaders en
Broeders zullen ook my niet verlaten, maar aan my het geene ik noodig heb voor my,
Echtgenoot en Kinderen zoo lang ik leve laten toekomen.
[Dec:] 27-31. Over deze dagen maakte ik my gereed, om zoo spoedig als mogelyk met
het begin van het jaar 1843 naar Waay te begeven, om daar voorlopig alles te bezien, en
dan vervolgens met Echtgenoot en Kinderen ons verblyf daar aan te vaarden.
De laaste dag van dit jaar was voor my zeer gewigtig, want een jaar is verlopen waarin
ik veel, zeer veel geleden, en ondervonden heb. Een jaar is daarheen! waar jonge, sterke
Broederen door den dood zyn weggenomen worden, maar ik ben nog, en mag weder met
een warm hart het Evangelie verkondigen. Hoe kan ik genoeg den Heer daarvoor loven,
en aan Hem dank toebrengen!
1843. Jen: 1. Dezen middag was ik weder werkzaam met de Maleische Gemeente. Ik heb
gesproken over Psalm 90, 12, jedoch ik had niet zeer veel hoorders, want zy denken hier
aan het Nieuwe Jaar meer aan de spijs die vergankelyk is als aan die, die in de eeuwigheid
blyfd.
[Jen:] 2. Dezen namiddag a 4 uur heb ik nog het biduur gehouden, waar omtrent 60
personen tegenwoordig waren. Ik was wel niet weinig vermoeit, toch ik mogt dezen avond
nog eene vergadering van het H: Genootschap bywonen, waar echter niet meer als 4
personen tegenwoordig waren; wat ook daar is behandelt geworden wil ik niet melden,
omreden Br. Roskott hetzelve doen zal. Maar ik vrees, dat het H: Zendeling Genootschap
van Amboina een einde zal nemen. Toch de tyd zal dit nader bevestigen. Het smart my
dat er zulke ongenoegens daarby voorvallen.856
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Dergelijke notulen zijn niet aangetroffen.
Die “zy” waren in eerste instantie de kerkeraad van Ambon en de predikant Schiff, zie sub 8-12 nov.
1842, Bär, Journal okt. 1842 - nov. 1843, 7/11/1843, ARvdZ 18/1.
Zie documenten 110 en 120.
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[Jen:] 3. Dezen morgen kwam al een klein vaartuig van Waay hier aan om my daarheen
te brengen – want zy hebben my daar al op het nieuwejaar verzocht, toch dit was my niet
mogelyk. Ook dezen morgen was de begravenis van den Heer Forster, een teekenaar; tot
deze begravenis ben ook ik geroepen geworden en juist daar kon ik nog met den Hoog
Edlgs: Heer Governeur spreken, en zoo ook met andere Heeren; en voorlopig afscheid
van hun nemen, en in het byzondere van den eerstgenoemte, omreden hy binnenkort eene
reis naar Menado enz zal ondernemen – en zoo naar huis komende maakte ik my gereedt,
om naar Waay te steven waar ik maar kleideren, en boeken heb medegenomen – en zoo
het noodige voor myn onderhoudt.
Dezen nacht moest ik my te Passo eene kleine Negery ophouden, en des morgens voor
de dag aanbrak begaven wy ons weder op het vaartuig – waar wy omtrent 11 uur des
middags aankwamen, waar ik door de schoolkinderen en anderen zeer vriendelyk ben
onthaald geworden. Ik bevind my dus alleen met myn Johan,857 en een jongen in het
Negery huis – maar eet nog by den Radja, die met zyn huisgezin zeer blyd was over myne
aankomst.
Deze week kan ik nog niet veel werkzaam zyn nog met volwassenen, nog met kinderen,
om reden ik zeer vermagerd was van myne veele bezigheden te Amboina, en van de reis
hier naar toe, want myne benen zyn Gode zy dank wel, toch heb steken in myne regte zyte
plaagt my nog veelmaal – toch niet meer zoo hevig als vroeger.
Jen: 8. Dezen morgen Zondag zynde, heb ik voor de eerste keer hier voor de Gemeente
te Waaij mogen spreken. Ik heb tot den Tekst gekozen Ps 90, 16 en 17. De kerk was vol
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van hoorders – en ik mogt met vrymoedigheid
spreken en bidden; en vervolgens heb ik
nog 11. Kinderen gedoopt – want meer als een jaar lang zyn hier, en zoo in vele Gemeentens op dit Eiland geene Kinderen gedoopt worden – omdat deze Gemeentens door
niemand: nog Predikant nog Zendelingen konten bezocht worden.
Des namiddags was ik bezig met zingen met de Kinderen, en heb met eenige volwassene
gesproken – en ben door regen verhinderd geworden, om nog eenigen in de huizen te
bezoeken.
[Jen:] 9. Dezen morgen heb ik my in de school begeven – en was een weinig met de
Kinderen werkzaam – en vervolgens begaf ik my aan het schryven.
Zie daar geliefte Vaders en Broeders! in het korte medegedeelt, hoe het met my gedeurende den tyd van 3. maanden gegaan is – ik geloof niet dat myne L: Vaders iets tegen myn
standplaats zullen hebben – maar dat Uw met en voor my zult bidden dat ik mag werkzaam
zyn tot eer van Jezus Christus, en tot heil voor deze en andere Gemeentens.
Den 26 Jenuary heb ik Waaij verlaten; gedurende myn verblyf aldaar heb ik veel liefte
van den Radja en Zyne Echtgenoot en anderen genoten, en in het geheel 22. Kinderen
gedoopt.
Thans bevinde ik my te Amboina, en maak alles in orde, tot myne afreis naar Waaij, toch
myn Johann Jacob moet ik hier laten, om de school waarin hy zeer veel vorderingen
maakt, nog langer te kunnen bezoeken, toch het kost my niet weinig.
Ik weet thans ook niet genoegzaam, of ik te Waay met myn Tractement van ƒ 120 kan
doorkomen of niet, want het is hier alles veel duurder als te Timor, en myne twee kinderen
kosten my voor Kleiding in deze stadt van jaar tot jaar meer. Toch ik wende mij zoo
spaarzaam als mogelyk in alles zyn te gedragen – opdat ik aan myne lieve Vaders niet veel
onkosten maken moet; toch ik ben van harten overtuigd dat Uw het noodige voor ons
857
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gaarne wilt laten toekomen. Ik heb het thans 2. Jaren hier te Amboina met ƒ 120 in den
maand uitgehouden, omreden ik een groot gedeelte van dezen tyd niet werkzaam zijn kon
– toch ik moet in waarheid zeggen, dat wy veelmaal niet genoeg hadden, te meer wegens
onkosten voor den Doctor en Apotekaar. Toch tot hiertoe heeft de Heer geholpen en Hy
zal verder helpen – mag ik maar nog lange werkzaam wezen tot vergrooting van Zyn
Koninkrijk.
Nog ligt my iets op het hart, en dat is de omstandigheden van het Hulpgenootschap van
hier. Br: Roskott zal zeker alles mededelen hoe het met hetzelve gesteld is.858 Het heeft
een naam dat het leeft – maar is buiten den Secretaris859 een dood, ja veelmaal in de goede
zaak nog een tegenstrevig ligchaam. Daarom denken wy vier broederen Luijke, Holtz,
Roskott en ik dat het, het beste zyn zoude, wanneer maar de zaak op ons zelven rusten
zoude, en Br: Roskott als Secretaris en Thezarier mag bepaald worden en wy dan jaarlyksch 3 a 4 keer ons tezamen hetzy te Amboina of elders vergaderten, en ons beraden
over onze omstandigheden, en zoo alles getrouw aan onze Geliefte Vaders mededelen,
en ook afwachten wat zy over ons besluiten. – – –
110. B.N.J. Roskott, Verslag van het Instituut ter opleiding van onderwijzers over het jaar
1842, bestemd voor het Hoofdbestuur van het NZG, Ambon, 9 februari 1843; ARvdZ 34/5.
Zeer waarde Bestuurderen!
De tijd is wederom dáár, dat ik UHEw. volgens gewoonte, het jaarlijksche verslag van
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ons Institut toezend; en ofschoon mijne
menigvuldige brieven in den loop van het gepasseerde jaar, zóó aan UHEw. als aan mijnen geëerden correspondent860 opgezonden,
UHEw. genoegzaam met den staat van zaken zullen hebben bekend gemaakt, acht ik mij
nogtans verpligt, thans dienaangaande het een en ander te herhalen, en in een geregeld
verslag meer uitvoerig mede te deelen.
Gedurende het gansche jaar was het aantal kweekelingen voltallig, dat is: twaalf personen.
Het waren de leerlingen, die in de onder volgende lijst voorkomen; op welke tevens de
betrekking hunner vaders, geboorte plaats, etc. staat uitgedrukt.
Namen der kweekelingen

Beroep hunner vaders

Geboorteplaats

Eiland

1 J. Soumokil

Burger

Saparoea

Saparoea

2 L. Reawaruw

Oudste861

Waaij

Amboina

3 B. Dias

Timmerman

Ema

Amboina

4 A. Soplanet

Burger

Amahusu

Amboina

5 J. Tanamal

Oudste

Aboeboe

Noesalaut

6 F. Sahupala

schoolmeester

Serrisorie

Saparoea

858
859
860
861

Zie documenten 110 en 120.
B.N.J. Roskott.
Voor L.V. Ledeboer, zie voetnoot 766.
Zie voetnoot 17.
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Beroep hunner vaders

Geboorteplaats

Eiland

7 M. Latuasan

Burger

Serrisorie

Saparoea

8 S. Kaijadoe

schoolmeester

Waaij

Amboina

9 S. Vloriesz862

Korporaal

Saparoea

Saparoea

10 A. Mustamu

negorijman

Haroekoe

Haroekoe

11 A. Souhoka

Baas Timmerman

Haria

Saparoea

12 M. Nusaalij

Kapitein

Bonoa863

Bonoa

Drie kweekelingen werden tot onderwijzers aangesteld, namelijk S. Vloriesz, J. Soumokil
en L. Reawaruw. De vacante plaatsen werden dadelijk aangevuld door de kweekelingen
J. Sewalette, J. de Fretes en J. Wattimena.
De beide eersten waren reeds in 1841 opgenomen, doch daarna, wegens begane fouten,
voor eenen tijd naar hunne ouders teruggezonden. Na echter blijken van opregt berouw
gegeven te hebben, opnieuw aangenomen. De gezamentlijke, in het Institut opgeleide
onderwijzers sedert de oprigting van hetzelve, zijn dus de hier beneden voorkomende.
www.cgfdejong.nl
Namen der
aangestelde Onderwijzers

Namen der
negorij waar
zij thans
werkzaam
zijn

Door wien
bezoldigd

Naam van
het eiland
waar de negorij gelegen
is

1

E. Pattiasina

Kilang

Gouvernement

Ambon

2

C. Haullussij

Ameth

Gouvernt

Saparoea864

3

A. Pattiselano

omgaande
meester

Gouvernt

Ambon

4

J. Risakotta

Soä Ema

Z. Genootsch.865

Ambon

5

P. Huka

Waaij Samoe

Z. Genoots.

Ceram

6

J. Huka

Soä Ema

Z. Genoots.

Ambon

7

J. Latuheru

Hutumuri

Gouvernt

Ambon

862
863
864
865

Ook wel Florisz, zie bijv. document 126, sub “9. Tial. Staat der school.”
Boano.
Nusalaut.
Het in deze tabel bedoelde zendingsgenootschap is het NZG.

Aanmerkingen

In 1838 overleden

In 1838 overleden
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8

J. Pattiasina

Booi

Gouvernt

Saparoea

Is naderhand
tevens tot
opperhoofd
(Patti) aangesteld

9

P. Pastora

Kaaibobo

Gouvernt

Ceram

werkte vroeger op het
Eiland Moä

10

F. Rikumahu

Pieruw

Gouvernt

Ceram

desgelijks
vroeger op
Moä

11

J. Bakarbessij

Lilibooi

Gouvernt

Ambon

12

A. Makatitah

Naku

Gouvernt

Ambon

13

S. Saptenno

Rutong

Gouvernt

Ambon

t

Ceram
Banda

14

J. Picaulij

Makariki

Gouvern

15

A. Picaulij

Rosengain

Gouvernt

16

P. Ririhena

Galala

17

J. Noija

Lontor

Gouvernt

Banda

18

S. Hukum

Waaij

Gouvernt

Ambon

19

L. Maitimoe

Sooija

Gouvernt

Ambon

20

J. Anakotta

Amaheij

Gouvernt

Ceram
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Z. Genoots.

Ambon

t

Ambon

21

S. Vloriesz

Passo

Gouvern

22

L. Reawaru

In het weeshuis

Diaconie
fonds

Ambon

23

J. Soumokil

Manipa

Gouvernt

Manipa

Behalve deze ontvingen nog in de Maand Januarij 1843 drie kweekelingen hunne aanstelling, het zijn
ten 1te J. Tanamal
ten 2de J. Kaijadoe
ten 3de F. Sahupala
Doch daar ons verslag eigentlijk loopt tot ultimo December 1842, zoo maak ik hier geene
verdere melding van.
Dat ook nog onderscheidene, reeds vroeger aangestelde meesters hunne gedeeltelijke
opleiding in ons Institut ontvingen, is U uit vroegere berigten bekend; sommige derzelve
vertoefden twéé, andere één jaar en minder ten onzent.
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Uit dit korte overzigt, ziet UHEw. dat de zaken des Instituts, in weerwil van alle belemmeringen nog altijd zoo tamelijk voorspoedig gingen. Een aanzienlijk getal scholen zoo hier
als elders, is thans reeds in het bezit van beter onderwezene meesters. Jammer is het, dat
ze op den duur onder geen naauwlettender toezigt staan, hetwelk sommigen maar al te zeer
noodig hebben. Jammer ook, dat niet tevens het Bestuur er op bedacht is, dat de negorij’s
hoofden ook meer ontwikkeld, meer christelijk gevormd worden.
Wel ware het te wenschen, dat de Amboinezen meer leerden op prijs stellen al de kosten,
den arbeid en de moeite, die de christelijke liefde hen bewijst en zoo gaarne blijft bewijzen, te wenschen dat de Nederl. Hooge regering in deze gewesten met ons de handen in
een sloeg, om het heiligst doel te helpen bereiken. Dan voorzeker zouden wij ons eerlang
in overschoone vruchten van dusdanige vereende pogingen mogen verblijden. Niet meer
zouden wij dan den weemoedigen blik behoeven te vestigen op die duizenden, die thans
in zonde en ondeugd de eeuwigheid te gemoet dommelen, en dagelijks rijp worden voor
het verderf; en het Nederlandsch O.I. bestuur zou niet langer zoo zeer ongunstig bij
anderen natiën afsteken. Nog dezer dagen zag ik den gezagvoerder van een Americaansch
vaartuig ten mijnent, die mij kwam vragen of er welligt ook zendelingen waren, die
passagie naar China begeerden? Zeggende dat hij in last had, van zijne commitenten om
Zendelingen van welke natie ook, kosteloos passagie te verleenen. En gesteld eens dat
voorzigtige staatkunde in sommige koloniën het verbood om den Zendeling te veel te
begunstigen, ten opzigte van Ambon kan zulks het geval toch niet zijn. Dan genoeg
hiervan; onze blik dringt verder; de tijd der groote dingen zal eerlang komen en als dan
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zal koning Jezus schenken boven bidden
en boven denken.
Dat er ook in de laatste jaren veel goeds is gesticht, dat veel bijgeloof, dierlijke domheid
en machinalismus hebben plaats gemaakt voor beschaving, verlichting en grondige kennis
van christendom en christelijke beginselen, is niet te ontkennen; dat er ook hier en dáár
een enkel lichtpunt in dezen stikdonkeren nacht is te ontdekken, mag met blijdschap
worden opgemerkt. En schoon onze wenschen zich verder uitstrekken, en wij onze
verwachting veel hooger spannen, ik bid mijnen Heer om geduld, bezadigdheid en
volhardenden ijver. – – –
Mijn verlangen was, dat niet al de kweekelingen noodzakelijk als onderwijzers zouden
behoeven gebruikt te worden, maar dat ze ook als medehelpers der Broederen Zendelingen
zouden kunnen gebruikt worden. Dat ze hen namelijk met boeken, tractaten, etc. onder
hunne landgenoten zouden zenden, gelijk ik zulks doe, ten einde hunnen arbeid, meer
omvattend, meer overal gevoelbaar wierde; dat elk afgelegen hoekje der verschillende
missiën de belangstelling des Genootschaps meer en meer mogt ondervinden.
Reeds had ik met Br Keijser afgesproken, dat hij een of twee kweekelingen op zijne te
doene reizen op Ceram zoude mede nemen, ten einde hen eeniger mate met den
Zendelings-arbeid bekend te doen worden, en ware het mogelijk, door dezelve meer
toegang tot de binnenlanden van dat groote en volkrijke eiland te erlangen. Immers wat
zijn toch eenige weinige Zendelingen onder die duizende en nogmaals duizende zielen;
en ik houd mij overtuigd dat wij toch vroeg of laat de zaken op die wijze zullen moeten
aantasten, zoo wij immer tot verblijdende resultaten willen geraken, althans ten opzigte
van dat uitgestrekte arbeidsveld.
En het kan toch ons voornemen niet zijn ons tot deze weinige eilanden te bepalen. De
groote vraag is nu maar of de kweekelingen des Instituts zich gewillig en met opgewektheid tot dusdanigen arbeid zouden laten gebruiken? En of ze er de noodige geschiktheid
toe hebben, zoodat ze in elk geval het werk eens Zendelings zouden kunnen verrigten,
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uitgezonderd de bediening der bondszegelen? Als mede of eene dusdanige zware taak hen
in gemoede zou kunnen opgedragen worden, zonder dat men voor ergernissen te vreezen
hebbe? Gewigtige vragen voorzeker, die ik niet ten eenemaal zonder schroom beantwoorde!
[Niet alle kwekelingen van het Instituut bevinden zich daar met het oogmerk nuttige leden
der maatschappij te worden. Vaak zijn er ijdelheid en zucht naar aanzien in het spel, daar
de schoolmeester onder de regent de tweede man in een dorp is. In een aantal schoolmeesters is Roskott dan ook teleurgesteld. Toch is er geen reden tot pessimisme.]

Dat het toch den Amboinees niet aan vatbaarheid mangelt, om bijna alles aan te leeren,
heb ik U meer dan eens uit mijne eigen ondervinding kunnen verzekeren; dat ze zelfs met
betrekking van het ons voorgestelde doel veel boven den Europeaan vooruit hebben, is
zeker waar. Behalve het maleitsch, spreken de Amboinezen en vooral de Saparoeanezen
hunne bahasa tanah (landtaal) die veel overeenkomst heeft met het alfoersch.
De Amboinees is beter tegen fatiguante voetreizen, tegen climaat enz. bestand dan de
Europeaan, en hetgeen één Zendeling behoeft, zou meer dan toereikend zijn voor zes
Hulp-Zendelingen. Met het begin van het loopend jaar (1843) heb ik eens de proef
genomen, of ik niet, zonder meerdere onkosten te veroorzaken aan het Genootschap,
achttien in plaats van twaalf kweekelingen zou kunnen onderhouden, daar toch de omstandigheden het op dezen oogenblik wenschelijk, ja noodzakelijk maken om het aantal
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kweekelingen te vermeerderen. Ik twijfel
er niet aan of ik zal zulks wel kunnen goedmaken; zoo echter de tijd mij mogt doen zien, dat het niet kan gaan, dan bepaal ik mij
zachtjes aan weer bij twaalf.
De redenen, die mij genoopt hebben, het aantal kweekelingen te vermeerderen, wil ik
UHEw. kortelijk mededeelen.
Het is U bekend mijne Heeren! dat, toen broeder Keijser voor onze missie eene drukpers
verzocht, hij er tevens op aandrong, dat er tevens een ervaren drukker zou worden
afgezonden. Het Genootschap heeft slechts aan het eerste gedeelte van Br Keijser’s
verzoek voldaan, en ons de verlangde pers toegezonden. Dezelve werd mij toevertrouwd,
en ik ben er dus voor onzen Heer en voor U verantwoordelijk voor, dat van dezelve een
nuttig gebruik worde gemaakt.
Dit echter is niet doenlijk, zoo ik niet altijd over een aantal geschikte en gewillige jongelieden kan beschikken en om die te erlangen heb ik mijn twaalftal kweekelingen met nog
zes moeten vermeerderen. Het is waar ik zou mij wel een aantal huurlingen tot dat einde
hebben kunnen verschaffen, doch iedereen is in eene drukkerij niet te gebruiken, niet te
vertrouwen en daarenboven zou ik dan het Genootschap met ten minste ƒ. 60 à 70 gulden
’s maands moeten bezwaren, het welk thans het geval niet is. Neen, ik hoop het zoodanig
te kunnen regelen, dat het Institut voor den vervolge geene grootere onkosten zulle
veroorzaken, dan tot dusverre het geval was, en de 18 kweekelingen moeten dus niet meer
kosten, dan tot dus ver de 12 hebben gekost. Het is zeker waar, dat de kweekelingen niet
langer dan cirka 1 à 1½ jaar bij afwisseling in de school en in de drukkerij kunnen
werkzaam zijn, omdat ze na verloop van dien tijd het onderwijs onafgebroken behooren
bij te wonen, en dus daardoor de drukkerij altijd min of meer gebrekkig zal blijven; doch
wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen en wanneer wij maar op den duur in de
drukkerij kunnen werkzaam zijn, gelijk tegenwoordig, hebben wij reden, om tevreden te
zijn.
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Wanneer ik achttien leerlingen heb, zal ik ook meer in de mogelijkheid zijn, aan de
aanvrage van de broeders te Timor en elders, om kweekelingen, kunnen voldoen. Br.
Heijmering verzocht mij dezer dagen om zes kweekelingen voor de Timorsche missie,
en was van oordeel, dat in den vervolge insgelijks de noodige onderwijzers voor die
missie, van Ambon uit, behoorden gezonden te worden. Voor dit maal echter kon ik geen
enkele kweekeling afstaan, omdat er door het Gouvernement binnen weinige weken vijf
waren aangesteld, terwijl ik de overigen nog niet bekwaam achtte, om op zich zelven te
kunnen staan.866
Echter heb ik Br. Heijmering beloofd in den vervolge aan zijn verlangen, zoo veel
mogelijk te zullen voldoen.867
De aanvankelijke leerlingen uit het voorbereidend onderwijs worden naar mate van
gemaakte vorderingen, goed gedrag, en getrouw gebruik maken van het onderwijs (tot
welk einde er eene conduitelijst wordt op na gehouden) tot kweekeling der 2de afdeeling
aangenomen; een kweekeling der 2de afdeeling wordt, bij eventuele vacature om dezelfde
reden, tot kweekeling der 1te afdeeling bevorderd, welke bevordering dan ook vermeerdering van toelage en zakgeld mede brengt.
Ik bevind mij tot nog toe bij deze inrigting bijzonder wel, als zijnde een gestadige
spoorslag van ijver en concurrentie, en zoo lang die binnen de behoorlijke palen blijven,
kunnen ze niet anders dan onze bedoeling bevorderen. Ik twijfel er dus niet aan, of UHEw.
zult mijn handeling in dezen volkomen goedkeuren niet alleen, maar U met mij verblijden,
dat van lieverlede onze arbeid meer uitgebreid, meer omvattend wordt, onze uitgaven naar
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evenredigheid niet behoeven te vermeerderen.
–––
Het Institut afgescheiden van het Hulp Zendeling Genootschap
Sedert lang reeds hebt Gij geweten, waardste Heeren! hoe menigvuldige botsingen en
onaangenaamheden het Hulp-Genootschap hier telkens heeft moeten ondervinden van de
zijde van het Gouvernement. Meer dan eens heb ik U onverholen mijne gedachten mede
gedeeld, aangaande den oorsprong en de vermoedelijke motiven van al die onaangenaamheden en spanningen, en vleide UHEw. en mij met de verwachting van dit alles weldra
tot een gewenscht einde te zien gebragt. De ondervinding echter heeft mij bewezen, dat
ik ook ditmaal weer te voorbarig ben geweest, en buiten den waard heb gerekend. Reeds
te dikwerf heb ik mijnen kostelijken tijd moeten verspillen om vellen papiers vol te
schrijven, over zulke beuzelingen, geboren uit menschelijke verkeerdheden. En ofschoon
ik weet dat UHEw. reeds zoo vele inlichting van onzent wege hebt ontvangen en ik mij
dus gevoegelijk op vroegere missives zou kunnen beroepen, zoo zie ik mij echter, ten
einde verwarring voor te komen, in de noodzakelijkheid thans het vroeger medegedeelde
zoo kort en duidelijk als mij mogelijk is, te herhalen.
Reeds is het UHEw. genoegzaam bekend, dat de oude vader Kam voor rekening van het
Nederlandsch Zendeling Genootschap in het jaar 1825 in de negorij Waaijhejro, met voorkennis van het Gouvernement eene school had opgerigt die door p/m 70 burger-kinderen
werd bezocht. Van al de burger-scholen, was die te Waaijhejro altijd de bloeijendste, en
866
867

Naamlijst in B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/3/1844, ARvdZ 34/5 en in document 127.
Waren op dat moment reeds enkele abituriënten van het Instituut buiten de Midden-Molukken geplaatst
(Banda), begin 1843 vertrokken er twee naar Timor Kupang op herhaald verzoek van Heijmering. De
plaatsing van vier kwekelingen op de Aru-Eilanden moest worden uitgesteld omdat ze wegens hevige
koortsen op het Instituut achterstand in het onderwijs hadden opgelopen. De plaatsing der abituriënten
verliep via de Subcommissie van onderwijs. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/3/1844, ARvdZ 34/5.
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de anders zoo indolente burgers hadden zelfs besloten om op gemeene kosten eene nieuwe
kerk en school op te bouwen. Elk hoofd van een gezin had zelfs tot dat einde eene zekere
som aan Comptanten bijgedragen ten einde dat werk dadelijk ten uitvoer te brengen. Reeds
waren er houtwerken aangekapt en in orde gebragt, en het verzamelde geld hunnen
Capitein ter hand gesteld, ten einde eenen baas timmerman in te huren om het gebouw op
te zetten. Ongelukkiglijk kwam in 1838, in de algemeene ramp868 de bedoelde Capitein
te sterven, zonder dat het geld ten volle verantwoord was. De burgers van Waaijhejro
klaagden met meer of minder regt over ontrouw; en had ten gevolge dat niemand eene
hand meer wilde uitsteken, en de schoone houtwerken op de plaats verrotteden. Niet alleen
werd er nu geene nieuwe kerk gebouwd, maar de oude zelfs, en vooral de woning van den
meester, ten eenemaal verwaarloosd, schoon de kinderen en de gemeente zelve nog altijd
van het onderwijs bleven gebruik maken. Geen wonder derhalve, dat de meester telkens
over zijne vervallene woning te Ambon kwam klagen. Het Hulp-Genootschap schreef zelfs
eenen brief aan den Magistraat,869 en verzocht hem zich deze zaak te willen aantrekken,
dewijl wij, zoo de meesters-woning niet door de Gemeente te Waaijhejro werd verbeterd,
wij onzes ondanks zouden genooddrongen zijn, onzen meester van dáár weg te nemen.
De Magistraat beloofde veel en deed weinig. Gretig maakte het Hulp-Genootschap dus
van de gelegenheid gebruik om den meester in de maand Augustus, 1841, aan het Gouvernement af te staan, om naar de negorij Oma, op het eiland Haroekoe verplaatst te worden.
Tegelijkertijd schreven wij eenen brief aan de hoofden en de bevolking van de negorij
Waaijhejro, maakten hen bekend, dat hun meester hen zou worden ontnomen, en zij er
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van Genootschaps wege geenen anderen
zouden erlangen, zoo lang het ons niet gebleken
was, dat er eene behoorlijke school en woonhuis voor den meester gebouwd was en zij
de belofte aflegden dezelve voortaan te willen onderhouden.
Niet lang duurde het nu of wij kregen eenen uitvoerigen brief van de hoofden
(sergeanten)870 der genoemde negorij, waarbij zij ons zeer dringend verzochten ‘hun
hunnen meester toch niet te ontnemen, dat zij zich wel is waar het bezit van eenen meester
onwaardig hadden gemaakt, omdat zij zijne woning zóó hadden verwaarloosd, maar dat
zulks niet aan onverschilligheid maar aan onderling krakeel der verschillende gehuchten,
die de negorij Waaijhejro uitmaakten moest worden toegeschreven; dat zij zelven hartelijk
wenschten, dat daaraan spoedig een einde werd gemaakt, en ons verzochten, den Magistraat die tevens kommandant der burgerij was, daarover te willen spreken.’ Wij meenden
niets beter te kunnen doen dan dezen brief in zijn geheel aan den Magistraat mede te
delen.871
Weinig denkende, dat ons zulks zoo vele onaangenaamheden zoude berokkenen. De
magistraat, die voor het oog der wereld met den Heer Schiff, voorzitter van het H.Z.
Genootschap, heel vriendschappelijk omging, greep echter deze gelegenheid aan, om
868
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Een aardbeving.
Dat was jhr. mr H.C. van der Wijck; 1815-1889; 1839-1841 magistraat-fiscaal en president van de
Gewone Landraad te Ambon; 1860-1864 lid van de Raad van Indië. Te Ambon volgde hij in 1839
mr D.B. Bol op, die hij tevens verving als lid van de Subcommissie van onderwijs en bestuurslid van
het Medewerkend Bijbelgenootschap. Zie Extract besluit wnd GdME, 28/5/1839, nr 1, AA 1080.
Zie voetnoot 17.
Dit verzoek de schoolmeester te Waiheru te laten werd besproken in de vergadering van het
Hulpzendelinggenootschap van 18 oktober 1841. De vergadering was van mening dat ze aan dat verzoek
niet kon voldoen voor haar gebleken was dat te Waiheru het schoolgebouw en de onderwijzerswoning
in bruikbare staat verkeerden. Om het onderzoek daarnaar te bespoedigen werd besloten de brief door
te zenden aan de magistraat. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/8/1844, ARvdZ 34/5.
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gelijk men zeide, de heerschzucht van gezegden Heer paal en perk te stellen. Hij klaagde
het Hulp Zendeling Genootschap aan, van zich met zaken te bemoeijen, die buiten den
kring van deszelfs bemoeijenis vielen, ja dat het zich zelfs aan inbreuken op de attributen
der Bestuurs zou hebben schuldig gemaakt.872 De waarnd Gouverneur, even zeer niet
gunstig ten opzigte van den Hr Schiff ingenomen, schreef aan het Genootschap eenen
onaangenamen brief.873 De President,874 die tot dus ver in overeenstemming met het
Genootschap en ter goeder trouw had gehandeld, zoodat elk redelijk denkende en onvooringenomene hem gelijk moest geven, begon zich nu te vergeten en het spoor bijster te
worden. Hij zelven schreef namens het Genootschap aan den waarnd Gouverneur Rijkschroeff875 eenen officiëlen brief, die zoo wel wat den vorm als inhoud aanging, onmogelijk goed kon worden opgenomen, en dus onze zaak ging bederven.876 Ik heb den Heer
Schiff gewaarschuwd, herhaaldelijk gewaarschuwd, zelfs geweigerd den brief als Secretaris te teekenen, doch niets mogt baten. In dezen brief gaf de President aan het Gouvernement te kennen, dat het Genootschap voor deszelfs rekening niet alleen geen meester meer
te Waaijhejro zou plaatsen, maar ook al de scholen, voor zoo ver die door het H.Z.
Genootschap werden onderhouden, zouden worden ingetrokken, zoodat de Heer Schiff
zich in dezen een gezag aanmatigde, dat hem noch door het Hoofdbestuur noch door het
Hulp Genootschap was toegekend geworden, en als met eene pennestreek de moeite,
opofferingen en kosten van jaren tijds vernietigde. Het Hulp Genootschap dat voorheen
door anderen was gemiskend en gemishandeld geworden, maakte zich dus op zijne beurt
even zeer aan wanorde en onwelvoegelijkheid schuldig.
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De driften, die deszelfs brief hadden
gedicteerd, werden door elkeen afgekeurd, en had
ten gevolge dat drie der aanzienlijkste leden zich van het zelve afscheidden. 877
De waarnd Gouverneur zond den brief aan zijne Excellentie den wd G. Generaal van N.I.878
Ook dáár werd dezelve gelaakt, doch de Heer Merkus, die der goede zaak gedurende
Hoogst deszelfs bestuur als Gouverneur der Moluccos gaarne en dikwerf dienst had
gedaan, wilde de zaak niet verder drijven dan noodig was, en was ook billijk genoeg, in
te zien, dat het Hulp-Genootschap aanvankelijk onredelijk was behandeld. Zijne Excellentie droeg dus den nieuw benoemden Gouverneur dezer gewesten, den Heer de Serière op,
deze zaak tot een gewenscht einde te brengen. Deze alhier aangekomen zijnde, deed den
Heer Schiff tot zich komen, maakte zijn Ew. bekend, hoe de Gouvr Generaal over de zaak
dacht, doch dat dit alles als niet gebeurd zou beschouwen zouden, zoo men zich slechts
in den vervolge voor dusdanige overijlingen wachtte. Niet lang duurde het, of de burgers
van Waaijhejro deden nu bij het Gouvernement aanzoek om eenen onderwijzer. De
Gouverneur gelastte hen, vooraf eene school en meesters woning te bouwen, en wanneer
zulks geschied was, zij ook eenen meester wederom zouden hebben. Dadelijk ging men
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Volgens Roskott was deze reprimande aan het Hulpzendelinggenootschap geheel onverdiend, daar
men de magistraat altijd in zijn functie had erkend en steeds te kennen had gegeven hoge prijs te stellen
op de medewerking van deze ambtenaar. Wel was waar dat Schiff voordien al meerdere malen harde
terechtwijzingen van de gouverneur had gekregen wegens zaken die zijn dienstwerk als predikant en
de rapportage daarvan betroffen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/8/1844, ARvdZ 34/5.
Gedateerd 28 oktober 1841. Niet aangetroffen.
Bedoeld is de voorzitter van het Hulpgenootschap, de predikant H.H. Schiff.
Zie voetnoot 177.
Gedateerd 11 november 1841. Niet aangetroffen.
Dat waren J. Hoedt, J.E. Bernard, beiden in oktober 1841, en J.B. Timmerman, in mei 1842.
P. Merkus.
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nu aan het werk, en al ras kreeg de Gouverneur berigt, dat aan zijnen last was voldaan,
wat aanging het schoolgebouw en de meesters woning.
De Gouverneur zond er nog vooraf eene Commissie naar toe om de zaken op te nemen,
en dezelve een gunstig rapport ingediend hebbende, zoo was het billijk, dat nu ook de
voorwaardelijke belofte van den Hr Gouverneur werd vervuld. Het ware voor het gouvernement gemakkelijk geweest een meester voor zijne rekening naar derwaarts te zenden,
doch de Gouverneur (die de billijkheid van het verlangen des H.Z. Genootschaps aan een
behoorlijk school locaal en eene meesters-woning in orde gebragt te zien, alvorens voor
deszelfs rekening wederom eenen meester naar derwaarts te zenden, erkende,) wilde ook
nu het Genootschap niet voorbijgaan.
Hij schreef ons dus eenen brief, die zonder een woord van de vroegere geschillen te
reppen, alleenlijk inhield dat op Hoogstdeszelfs last er eene nieuwe school en schoolmeesters woning te Waaijhejro waren opgerigt en hij het Hulp-Genootschap dus verzocht hem
wel te willen bekend maken met een meester, die hetzelve als nu naar derwaarts meende
te zenden.
Had nu het H. Genootschap deze voorkomende handelwijze van den Gouverneur naar
behooren ontmoet, door of er dadelijk weer een meester naar toe te zenden, dan wel de
bezwaren die er als nog tegen mogten bestaan, beleefdelijk open te leggen, dan ware alles
weer in goede orde geweest. Doch dit was het geval niet. De heer Schiff, die wegens
andere zaken zich het misnoegen van den Gouverneur had op den hals gehaald, vond goed
op den brief van het Gouvernement namens het H. Genootschap een kort en eenigzins
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onbescheiden antwoord in te dienen.
Zijn Ew. had mij verzocht, als Secretaris, dit
antwoord te schrijven, doch daar ik er zeer wel de gevolgen van overzag, weigerde ik
zulks, omdat het lijnregt strijdig was met de belangen en bedoelingen van het Zendeling
Genootschap niet alleen, maar ook omdat de brief van den Gouverneur zulk een antwoord
niet verdiende. De Voorzitter stelde dus den brief zelven; doch alvorens dezelve werd
verzonden verzocht ik den Heer Schiff toch wel te bedenken wat hij ging doen, zich zelven
toch niet ten toon te stellen en de goede zaak geen afbreuk te doen. Doch niets mogt baten,
de brief werd gezonden.
Het is waar, de Heer Schiff had van tijd tot tijd ook vele onaangenaamheden, misschien
onverdiend, moeten ondervinden, doch in dezen is hij niet te verontschuldigen.
De gevolgen van dit schrijven waren dan ook dusdanig, als elk een ze had kunnen voorzien, dat namelijk de Gouverneur er zich vreselijk over ergerde – weldra ontving ik eene
uitnoodiging van den zelven om te Batu Gadja ten zijnent te komen. Dáár gekomen zijnde
sprak de Heer Gouverneur mij nagenoeg op de volgende wijze aan: ‘Mijnheer Roskott,
zeg mij toch eens, hoe is het mogelijk dat de president van uw Genootschap aldus durft
handelen? Is dit met voorkennis van U en de overige leden geschied?’ En zonder antwoord
af te wachten, ging hij aldus voort: ‘Hoor eens mijnheer, het is mij leed om uwent wege,
omdat ik u heb leeren kennen als iemand wien de zaak ernst is, en ik achting voor u heb
opgevat, doch mijn besluit is genomen. Uw Genootschap schijnt er op uit te zijn hunne
eigen belangen tegen te werken, en onrust en wanorde te stichten. Ik zal dus nog heden
een besluit uitvaardigen en het Hulp Zendeling Genootschap voor het Gouvernement als
niet meer bestaande doen beschouwen. Van hetzelve zullen dus geene brieven meer
worden aangenomen, noch van Gouvernementswege er aan hetzelve worden gerigt. Er
is alzoo maar een weg over, om uwe schoone inrigting te redden en die is eenvoudig
daarin gelegen dat Ge U met Uw Institut van het Hulp-Genootschap afscheidt. Indien nu
uwe betrekking tot hetzelve van dien aard is, dat Ge zulks moogt doen, schrijf mij dan
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deswege nog vandaag als Hoofdonderwijzer des Instituts eenen officiëlen brief, dan zal
het Gouvernement direct met U in correspondentie treden.’
Gij voelt wel, waarde Heeren Bestuurderen! dat ik met de zaak min of meer verlegen was.
Echter antwoordde ik den Hr Gouverneur, dat ik mijn Institut, het welk mij bij aanhoudendheid zoo veel moeite en aan de directie van het Genootschap zoo veel geld kostte,
niet aan de eigenzinnigheid van anderen meende te mogen opofferen en ik mij dus van
het Hulp Genootschap zoude afscheiden.
Ik maakte mij dus dadelijk aan ’t werk, en schreef rakende dit onderwerp, eenen officiëlen
brief als Hoofdonderwijzer van het Institut aan den Gouverneur, als mede eenen ernstigen
brief aan het H.Z. Genootschap, aan hetzelve te kennen gevende, dat ik mij voortaan van
hetzelve als afgescheiden beschouwde. – – –
Toen het te laat was begon de Heer Schiff in te zien, dat hij de zaak te ver had doorgedreven en onaangename gevolgen voor zijn persoon zou kunnen hebben. Hij maakte dus zijne
apologie bij den Gouverneur, hetwelk dan ook in zoo verre gelukte, dat het H. Genootschap wederom met het Gouvernement in Correspondentie zou mogen treden, met
uitdrukkelijke bepaling echter, dat het Institut afgescheiden zoude blijven.879
Met den Heer Schiff bleef ik overigens in goede verstandhouding verkeeren, schoon ik
zijn Ew. rondborstig heb verweten, dat hij alleen de oorzaak was van al de onaangenaamheden, die er hadden plaats gehad. Zijn verzoek om als Secretaris te blijven continueren
heb ik aangenomen.
Ziet daar, mijne Heeren! UHEw. breedvoerig genoeg met deze zaak onderhouden. Ik heb
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gemeend aan den drang der omstandigheden
te moeten toegeven, en zoo gehandeld als
de voorzigtigheid het mij voorschreef. Voor de beste zaak alles te lijden, alles op te
offeren, is loffelijk, is pligt. In tegendeel de handlanger van verkeerde driften te zijn, en
daardoor veel goeds te bederven, is dwaas en bespottelijk. Mijn gedrag staat ter uwer
beoordeeling; ik vertrouw dat het uwe goedkeuring moge verwerven.
Ik ontving nu weldra eenen tweeden brief van het Gouvernement houdende aanvrage om
eenen meester voor Waaijhejro, voor rekening van ’t Genootschap. Ik zond mijnen kweekeling Jakob Tanamal, een braaf jongman naar derwaarts en vermits het Hulp-Genootschap denzelven niet wilde salareren uit de algemeene kas, schoon de post op uwe
begrooting voorkomt, zoo betaal ik hem uit de inkomsten der drukkerij en om die reden
heb ik ook mijn batig saldo ad ƒ 150 HG niet willen storten.
De broederen Luijke, Holtz en Bär denken in maart aanstaande naar herwaarts over te
komen, opdat wij dan onderling over ons te houden gedrag zullen kunnen raadplegen; al
de broederen hebben zich meer of min over het H. Genootschap te beklagen en achten
het wenschelijk, dat het ten eene maal worde ingetrokken, doch hierover nader.
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Uiteindelijk leidde deze gang van zaken tot de opheffing van het Ambonse Hulpzendelinggenootschap.
De laatste vergadering was in december 1842. Zie document 120. (J.J. Bär sr noemde echter nog een
vergadering op 2 jan. 1843, die slechts door vier personen werd bijgewoond, sub 2 jan., J.J. Bär sr
a. NZG, 30/1/1843, ARvdZ 18/1, document 109). Roskott was met de opheffing zeer ingenomen, Bär
betreurde de vele onaangenaamheden waarmee die gepaard ging. Roskott deelde zijn bestuur in Rotterdam
mee dat “wij het Ambonsche Hulp-Zendeling-Genootschap gelukkiglijk hebben ontbonden, zoodat
wij van nu voortaan eensgezinder en met vermijding van alle onaangenaamheden met betrekking tot
het Gouvernement zullen kunnen werkzaam zijn”, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 18/4/1843, ARvdZ 34/5.
In 1844 rapporteerde Roskott dat de zending van de zijde van het gouvernement alle medewerking
en welwillendheid ondervond. Gouverneur De Serière toonde veel belangstelling voor het Instituut.
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/3/1844, ARvdZ 34/5.
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[De gouverneur wenst het Instituut in te schakelen bij de volksontwikkeling. Hiertoe heeft
Roskott reeds een nootmuskaattuin laten aanleggen en moerbeibomen doen planten.]

111. Extract uit het journaal van zendeling W. Luijke over de periode januari - december
1842, Haruku, 15 maart 1843; ARvdZ 24/5.
Na ruim 13 jaar op de Zuidwester-Eilanden (Moa en Leti) gewerkt te hebben, arriveerde Luijke
in september 1841 op Ambon.880 In juli 1842 verhuisde hij naar Haruku en Sameth, twee
negorijen aan de westkust van het eiland Haruku, die tezamen de hoofdplaats vormden.881 Het
eiland Haruku had tot dan toe tot het ressort van de kort te voren overleden zendeling C.L.
Ruden te Saparua behoord. Deze had de negorijen Haruku en Sameth voor het laatst in
september 1841 bezocht.882

–––
Alzoo moet ik dan nu niet alleen mijn oog, maar ook mijne pen van mijnen ouden
werkkring af en naar mijne tegenwoordige arbeidsplaats, henen wenden, en die is dan op
het eiland Haruku, ook Buwangbesij genaamd en te veel bekend is, om er in het bijzonder
veel van te melden, wat de ligging, grootte en cultuur betreft.
Het eiland Haruku, ligt ten oosten van en het naaste aan Amboina van alle andere in hare
nabijheid, zoodat ik van de negerij Haruku bij helder weder, het strand van de negerij
Waaij en van Waaij de kerk van Haruku
kan zien en de uithoek van Tijal ten zuide van
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Waaij, is nog nader aan Haruku, waar den afstand ruim een uur van zal zijn. Haruku is
klein van omvang, bij stil weder zou men het met goede roeijers in ruim twaalf uren
kunnen rondscheppen. Het heeft eene ovale rondachtige vorm en heeft aan de zuidkust
veel hoog en prachtig gebergten en aan de noordkust meer vlakten. Het heeft rondom zich
vele en tot in zee vloeijende rivieren; waarvan hier te Haruku wel eene der voornaamste
zal zijn, die voor mij eene zeer koele en in dit heet klimaat verkwikkende badplaats
oplevert. Het is vruchtbaar, en het is een mede van de voornaamste kruidnagel eilanden
in de Molukken. Is rijk aan Sagoboomen, doch niet zeer overvloedig aan andere vruchtboomen, bouwd ook eenige soorten van aard- en peulvruchten als groenten. Maar is niet
rijk aan tam vee; de negerij Haruku heeft slechts eenige sapies, een soort van rund, bijna
aan onze koe gelijk; een weinig schapen, geiten en varkens, maar de boschen zijn hier rijk,
aan hartenbeesten en wilde varkens. Tam pluimgedierten, is voornamelijk de bijna overal
bekende en verkrijgbare hoenderzoort, eenige kalkoenen, ganzen, eenden en duiven; wild
gevogelten is hier weinig en op verre na zoo overvloedig niet, als op de Zuidwester
eilanden. Visch is hier ook schaars, door gebrek aan diepe inhammen of baaijen.
Met weinige woorden iets van de natuurlijke gesteldheid van dit eiland gemeld hebbende,
moet ik nu overgaan tot de hoofdzaak, dat is: om melding te doen van Adams kroost, ja
van ons geslacht! De bevolking van dit eiland bevind zich in elf negerijen, die rondom
aan de stranden van het zelve liggen, en te zamen, om en bij uit zesduizend zielen zal
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B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 5/9/1841, ARvdZ 34/5.
J.J. Bär sr a. Hb NZG, 3/5/1842, ARvdZ 18/1; B.N.J. Roskott a. L.V. Ledeboer, 16/9/1842, ARvdZ
34/5.
Sub 18 sept., Ruden, Uittreksel Dagboek 1 april - 7 okt. 1841, 20/10/1841, ARvdZ 43/3. Ruden had
bij die gelegenheid het NZG erop gewezen dat de regenten van Haruku en Sameth zeer verlangden
dat een zendeling zich in hun midden zou vestigen. Er was een mooie kerk en een groot huis stond
de zendeling ter beschikking.
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bestaan, waar van de eene helft Christenen en de andere Mahomedanen zijn. De eerst
genoemde bewonen zeven en de andere vier negerijen. De Regenten worden Radja, Patij
of Aurangkaja genoemd. Een regent heeft slechts eene negerij ter zijner regering en is
bijna in alles onderworpen of afhankelijk van het Gouvernement. Dit eiland heeft ook nog
twee kleine forten; het grootste daarvan883 is hier aan de negerij Haruku, word bezet door
een’ europeeschen Cerjant en zestien man javaansche soldaten en het ander ligt aan de
noordkust tegen over Ceram884 en word bezet door een Corporaal en zeven soldaten. Hier
te Haruku is ook een Commies885 van het Gouvernement en staat onder den Adsistent
Resident van Saparuwa,886 zoo als ook dit geheel eiland.
De zeven Christen negerijen van dit eiland hebben zes kerken, thans een Zendelingleeraar, zes scholen en maleitsche onderwijzers der jeugd; waar onder ook nog behoort
“Ceram onder Haruku”, dat is: zes Christen en ééne alvoersche negerij, aan de zuidwestkust van Ceram, beginnende van de negerij Rumahkaij, tegenover dit eiland en zoo ten
westen op, tot aan de negerij Kajubobo.
Wat nu mijne werkzaamheden van dit jaar 42 betreffen, laten zich in twee onderscheidene
bijzonderheden verdeelen. De eerste is nog van mijn verblijf op Amboina van de maand
Januarij tot in Julij en de tweede van mijn verblijf ter dezer plaatze van Julij tot het einde
dezes jaars. Van de zes bijna werkelooze maanden op Amboina, laat zich weinig bijzonders als aangenaams voor mij mededeelen.
[Luijke heeft Bär vervangen, de zendeling-leraar van de Maleise gemeente van Ambon.
www.cgfdejong.nl
Bär’s gezondheid is slecht en hij kan
niet werken. Op 11 jan. ontvingen Holtz en Luijke
een uitnodiging van zendeling Heijmering om in dienst van het Hulpzendelinggenootschap
op Timor te treden. H.H. Schiff, predikant alhier, ziet Luijke niet graag op Ambon en spoort
hen aan naar Timor te vertrekken. Het aantal bezoekers van de Maleise diensten en de
bidstonden is meestal gering. Alle diensten in de Maleise gemeente worden voorbereid in
nauw overleg met de Nederlandse predikant. Op 2 mei is op een vergadering van het
Hulpzendelinggenootschap te Ambon besloten dat Holtz en Luijke naar Haruku en Saparua
gaan.887 Het lot bepaalde dat Holtz op Saparua gaat werken en Luijke op Haruku. Na zich
aanvankelijk tegen deze plaatsing verzet te hebben, ging het gouvernement er in juni toch
mee akkoord. Op 18 juni is uit Nederland bericht ontvangen dat besloten is de zending op
de Zuidwester-eilanden op te heffen.888]
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Fort Zelandia.
Fort Hoorn.
In 1842 was dat H. de Ceuninck van Capelle; 1801 of 1802-1859; 1825 2e commies ter Administratie;
1827 klerk ter Administratie; 1832 klerk bij de pakhuizen; 1835-1859 commies te Haruku.
W.J.M. van Schmid; 1841-1842 AR van Saparua en Haruku.
Medio 1841, toen het hoofdbestuur in Rotterdam nog geen besluit genomen had over de toekomstige
plaats van vestiging van Luijke en Holtz, hadden beide laatst genoemden plannen om zich op Ceram
te vestigen. Het gouvernement gaf er de voorkeur aan dat één van hen naar Haruku en de ander naar
Nusalaut zou gaan. Sub nov.-dec. in Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5.
Zie voorts voetnoot 888.
Het besluit (genomen ter NZG -bestuursvergadering van 22 sept. 1841) de zending op de ZuidwesterEilanden op te heffen werd ingegeven door zowel de zeer moeizame verzorging van de zendelingen
op deze afgelegen eilandengroep, als het geringe resultaat van hun arbeid. Luijke had op Leti sedert
1832 slechts 177 kinderen en zes volwassenen gedoopt; van dit aantal werden er 105 in 1833 gedoopt.
Na de dood van R. Le Bruijn (1829) en J. Kam (1833) lieten noch de zending op Timor noch die op
Ambon zich veel aan de zendelingen op de Zuidwester-Eilanden gelegen liggen, terwijl ook de postverbinding tussen Rotterdam en de Zuidwester-Eilanden uiterst moeizaam verliep. B.N.J. Roskott a. Hb
NZG, 5/9/1841, 19/3/1846, ARvdZ 34/5; J.J. Bär sr a. Hb NZG, 3/5/1842, 25/6/1842, ARvdZ 18/1;
EA 1841, 150-152 (14 juli), 286-288 (22 sept.). Hb NZG a. J.J. Bär sr, 16/10/1841; J.J. Bär sr a. Hb
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Den 11 [Juli] kwamen er menschen van Saparuwa om Br. Holtz en den 13 van Haruku
om mij af te halen. Dus het oogenblik was daar, waar wij zoo lang om gebeden en naar
uitgezien hadden. Den 13 dezer gingen wij dan nog eens naar den Gouverneur. Zijn Hoog
Weledel Gestrenge was zeer vriendelijk en minzaam, gaf ons goeden raad en beloofde
ons alle adsistentie. Aan dezen nadenmiddag vertrok Br. Holtz met zijnen familie naar
Passoh. Den 14, bij vele heeren en kennissen afscheid genomen, waarbij ik veel deelneming mogt ontwaren. Maar Br. Bär met wien ik de meeste ware vriendschap en oprechte
broederliefde had genoten, gevoelde er het meeste van, dat wij nu moesten scheiden. Mijn
Broeder vergezelde mij dan ook, en gingen te zamen eerst naar Br. Roskott, waar en met
wien ik ook een menig genoeglijk uur had doorgebragt. Van daar ging ik naar mijn
vaartuigje en werd door die beide broeders uitgeleid tot aan Hatiwe Ketjil, een halfuur
gaans de baaij in, daar de oom van Br. Roskott woont. En na daar nog een weinig gesproken en thee gedronken te hebben, moest ik afscheid nemen van mijne vrienden! Toen ik
daar dan als eenzaam, op mijn vaartuigje naar lucht en bergen stond te staren, was mij op
die oogenblikken, het denkbeeld o! zoo moeijelijk, dat ik daar nu zoo alleen moest henen
gaan, om dat alle mijne dierbare betrekkingen van mij gescheiden en niet meer op aarde
waren889 en ik nu naar eene plaats en werkkring ging, daar ik nimmer geweest was en
niemand van aangezigt kende! Met donker kwam ik te Passoh aan, daar ik Br. Holtz nog
vond, die van wegens de zee nog niet had kunnen overgaan.
Den 15 [Juli] Br. Holtz vertrokken. Maar mijne menschen hadden het vaartuig, die nacht
www.cgfdejong.nl
nog niet kunnen overhalen, dat hier
eene zeer groote moeijelijkheid voor de reizigers
uitmaakt. Bleef dus dien dag te Passoh, en met genoegen, bij den Patij logeeren. Voor den
middag bezocht ik de school en nadenmiddag, ging ik een zeer krank meisje van bij de
20 jaren oud bezoeken, daar vele omstanders bij tegenwoordig waren en sprak daar ernstig
tegen de bijgeloovigheid, die hier algemeen nog zoo jammerlijk heerschende is, namelijk:
dat een booze geest, dat meisje in dien toestand had gebracht. Vermaande de ouders en
wekte hen op om tot God te bidden, die ons wel kastijdt, maar niet uit lust tot plagen, en
sprak het meisje aan, om tot den Heere Jezus te bidden, die in de wereld was gekomen,
om te behouden en zalig te maken en niet om te verderven, zoo als men hier ten onregte
van de booze geesten spreekt. Enz: en alzoo zat ik eene geheele poos onder verscheidene
inwooners van Passoh met genoegen te spreken. Bij mijn vertrek, werd ik zeer deelnemend
bedankt en verder goede overtocht toegewenscht.
Den 16 [Juli]. De dag waar aan ik Amboina, met zulk een voor mij belangrijk oogmerk,
verliet. Om drie uur in den morgenstond werd ik wakker, bevool mij, aan de hand en
leiding des Heeren, aan en zorgde dat het vaartuig van het strand in zee getrokken en de
goederen er in gezet werden. Ik ging met het aanbreken van den dag of omstreek vijf uur,
van Passohs wal in zee. De zee was stilder als ik verwacht had, en kwam dien morgen om
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NZG, ARvdZ 18/1.
Luijke’s eerste echtgenote, Angenita van der Veer, was op 11 mei 1841 overleden, hun zoontje op 10
juni 1841 en dochtertje en laatste kind Agnes op 13 juli 1841. Zie W. Luijke a. Hb NZG, 6/9/1841,
ARvdZ 24/5; vgl. Enklaar, Een zendelingszuster, 64-66. Op 11 aug. 1843 huwde Luijke te Ambon
met A.C.P. Harrarr, de enige dochter van de weduwe van zendeling M.J. Dommers uit een eerder huwelijk.
W. Luijke a. L.V. Ledeboer, 27/7/1843, ARvdZ 24/5. Uit het tweede huwelijk van Luijke werden tenminste
zes kinderen geboren, Willem Alexander (geb. 16/6/1844), Martha Frederika (20/7/1845-29/6/1864),
Frederik Christiaan (geb. 31/5/1847), Daniel (geb. 16/5/1849), Thomas (1851-1854), Georg Nicolaas
(geb. 3/6/1853). Martha Frederika Luijke huwde op 4 dec. 1862 met H.W. Beck, geb. 1842 te ’sHertogenbosch, 1862-1863 onderwijzer derde rang aan de eerste gouvernements lagere school in Ambon.
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half tien, aan de hoofdplaats Haruku genaamd aan. Aan strand werd ik door de voornaamste personen opgewacht en verwelkomt. Van daar werd ik in het huis van den Radja
Haruku geleid, die nog te zwak was, om uit te komen, maar door spreken en gebaren zijne
blijdschap over mijne komst in hun midden zeer te kennen gaf. En alzoo zat ik met de vier
voornaamste personen, van de negerij Haruku te zamen en wij vijf te zamen waren alle
weduwenaars; De Commies, een Ambonschen Heer,890 de Radja Haruku,891 de ouderling,
de eerste schoolmeester der maleitsche jeugd892 en ik. Maar niemand van hen was zonder
kinderen, als ik alleen!893 Van den radja werd ik naar de kerk geleidt, die er ruim en voor
hier zeer goed uit zag, ja zelfs beter als die van de plaats Saparuwah; van daar naar mijne
woning, een onlangs welgebouwd steenhuis, behoorende de negerij of gemeente Haruku
en Sameth, dat aan mij met zeer veel genoegen, op verzoek van den adsistent Resident,894
werd afgestaan. Van daar naar het fort,895 waar ook de Commies met zijne acht lieve
kinderen in woont. Tegen den avond ook den nog zieken radja Sameth896 en zoon des
ouderlings bezocht, die eene zeer vriendelijke vrouw en vier lieve kinderen heeft. De
negerij Sameth is een kleine negerij, onmiddellijk aan de negerij Haruku grenzende en
met Haruku eene gemeente en school uitmaakt. De radja Haruku897 mij verzocht hebbende
om van zijne tafel gebruik te maken, tot dat ik mijne goederen van Passoh ontvangen had,
ging ik dien avond daar ook spijzigen. Bij wien ik aan eene rijke disch onthaald werd.
Deze regent ook ruim een jaar geleden eene beminde gade verloren hebbende, waar van
twee dochtertjes met ons mede aan tafel zaten, hadden wij gedurig onze overledene
vrouwen tot het onderwerp onzer gesprekken.
www.cgfdejong.nl
Zondag den 17 [Juli] nog niet wel dienst
kunnende doen, omdat ik den vorigen dag eerst
was aangekomen. Zoo was ik dan toehoorder. De eerste Schoolmeester las eene predikatie
voor, na dat hij vooraf veel over mijne aankomst als de gemeente harer leeraar had
gesproken. Maar wat stond nu voor mij om te doen? Een voorganger, wiens voorbeeld
ik hier kon raadplegen, was hier niet geweest want ik ben de eerste hier in die betrekking.
Het dacht mij het best te zijn, een algemeen huisbezoek te doen en geene woning over te
slaan. Tegen den avond over mijne woning merkende dat daar den Christen Sabbath niet
in acht genomen werd, ging ik er binnen om met mijne buurgenooten over de verpligting
van den Zondag anders te gebruiken, te spreken.
Daarna bepaalde ik met den ouderling, om voortaan tegen den avond van vijf tot acht of
negen uur huisbezoek te doen, omdat dan de menschen het best in huis te vinden of te
ontmoeten zijn, en dan aan hen een bewijs en kennisse te geven, waarom dat ik onder hen
gekomen en dat ik voor hen allen gekomen was.
Den 18 [Juli] maakten wij daar een begin mede en gingen aan dien avond verscheidene
woningen binnen en waren tot half negen werkzaam. In elke woning vonden wij nog een,
890
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H. de Ceuninck van Capelle; 1801/2-1859; 1825 2e commies ter Administratie; 1827 klerk ter Administratie; 1832 klerk bij de pakhuizen; 1835-1859 commies te Haruku.
J.C. Ferdinandus.
L. Uneputij.
Zie voetnoot 889.
W.J.M. van Schmid; 1841-1842 AR van Saparua en Haruku.
Fort Zelandia.
De regent (raja) van Sameth, J.C. Rieuwpasa, overleed kort hierop. Hij werd opgevolgd door een
gezaghebber die de zending zeer ongunstig gezind was. Na verloop van tijd werd hij uit zijn ambt gezet
en naar Saparua verbannen. Sub 1 mei, W. Luijke, “Kort verslag der Werkzaamheden. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1864 tot en met Maart
1865”, 13/7/1865, ARvdZ 24/5.
J.C. Ferdinandus.
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twee of meerdere zieken, maar die aan de betere hand, doch nog zeer zwak waren. In vele
huisgezinnen waren de volwassene ledematen der gemeente, die zich in het algemeen nog
al wel voordeden. Hier en daar was er een die zich bijzonder onverschillig voordeedt of
onkundig was. Ik behoefde hier nu zoo zeer geen onderzoek te doen of te vragen “wie
heeft U geschapen, en hoe veel goden zijn er”, enz. Maar ik konde hier een staptje verder
gaan en ondervraagde hen dus bijzonder naar den inwendig, nieuw of geestelijk leven,
door den Heiligen Geest, die ons wederbaren of herscheppen moet; naar gemeenschap
met God door Jezus onzen Heer door het geloof; over de liefde tot Hem, om Hem aan te
hangen, na te volgen en het of zijn opgelegd kruis te dragen; over eene gegronde hoop
van eene eeuwige en onverderfelijke erfenis na dit leven enz. In deze week aan vijf
avonden zoo werkzaam zijnde, kan ik niet zeggen iemand ontmoet te hebben, ook zelfs
mijn' ouderling niet, die eenig bewijs te kennen gaf, dat hij of zij iets van het boven
genoemde verstond of gevoelde of wezenlijk verlangen naar had en dus voor als nog niet
geloofde, dat zulks bovenal noodzakelijk was. Doch ik zeide hen gedurig, dat ik dat aan
hen voor als hoogstnoodzakelijk van des Heeren wege, als gezant des Woords, kwam
berigten en dat dit mijn werk onder hen was en zou blijven, zoo lang als het de Heer der
gemeente zou behagen dat ik onder hen werkzaam was. Dus ik verwachte dan van hen,
dat zij bestendig den openbaren godsdienst zouden bijwonen en den huiselijken godsdienst
niet nalaten of verzuimen. Over dit laatste heb ik ook veel navrage bij hen gedaan. Zoodat,
als er vele niet geveinsd of onwaarheid gesproken hebben, dan nog al meer godsdienst
onder hen is als men zoo oppervlakkig zou denken. – – –
www.cgfdejong.nl
Zondag den 24 [Juli] had ik het voorregt
van mijn openbaar werk in de gemeente van de
negerij Haruku en Sameth te beginnen. De ouderling, twee diakens, de voorlezer, de
koster, twee oppassers der kerk en een tiental fluiters,898 die de Psalmen inzetten, waren
alle aanwezig en de vergadering van ruim 250 toehoorders zaten welgekleed en aandachtig. De godsdienst begon naar gewoonte des morgens om negen uur, waarin ik toen
voorganger was, over II Korint. II: 2, daar ik met vrijmoedigheid en innig genoegen over
sprak. Na kerktijd verzocht ik de hoofden des lands en kerk even bij mij aan huis te
komen, die mij toen verzekerden van mij bijzonder wel verstaan te hebben wat de taal
betreft, want als men te hoog maleits gebruikt, zoo als doorgaans hier en in den omtrek
gewoonte in godsdienstoefeningen is, dan wordt men weinig verstaan, te meer doordat
hier de maleitsche taal ook de moedertaal des lands nog niet is. Tegen den avond bezocht
ik een mijner naburen; een groot huisgezin, waar van N.B. niemand van dezen dag in de
kerk was geweest en de slaven van hetzelve touw te werken. Ik kon dit onverschillig gezin
dus gansch niet prijzen.
Den 25 [Juli] met den ouderling weder huisbezoek gehouden en nog vele zwakkere,
onlangs uit de ziekte herstelde en een gevaarlijke zieke ontmoet, twee die nog in onecht
leefden en eenige bejaarde die nog geen ledemaat zijn. Aan dezen avond bij velen de
vraag voorgesteld, wie zij dachten dat zij waren, levendige of nog doode leden der
gemeente? Aan andere weder op welken weg zij meenden te wandelen, op den breede of
op den smalle?899 Op die vragen ontving ik zelde goed antwoord op! Zij waren hen welligt
nog nimmer, ten minsten niet zoo personeel, in hunne woning voorgesteld geworden en
ik had daar door gelegenheid om ernstig met hen over hunne onnadenkendheid en
onverschilligheid in het belang hunner onsterfelijke ziele te spreken. Aan de gene die nog
geen ledemaat waren of niet konden lezen, (waar van er niet vele waren, maar van wier
898
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Zie voetnoot 221.
Matth. 7: 13-14.
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zich ook zekerlijk wel eenige zullen schuil gehouden hebben, want het was nog al eens:
die is nog in het bosch en gene is nog niet te huis, enz.) deed ik eenvoudig de vraag:
waarom nog niet? Waarop dan de vijgebladen volgden! Waarnaar ik hen dan beklaagde,
vermaande en aanmoedigde. – – –
Den 2 [Augustus] ontving ik een bezoek van tien onderwijzers der maleitsche jeugd te
gelijk, zoo van dit land, als van Ceram onder Haruku, die hier hun tractement moeten
komen ontvangen. – – –
In deze week weder aan drie avonden tot acht à negen uren huisbezoek gehouden en in
onderscheidene woningen geweest, als ontmoetingen gehad. Deze meende als hij of zij
zoo stierf, als ze thans nog leefde, niet naar den hemel konden gaan! Maar waar dan
henen? Een ander wederom dat hij niet voor den hemel verkozen was, genen wisten niet
of zij op den weg ten hemel of des verderfs zich bevonden! Eene oude vrouw van tachtig
jaren wist nog niet of zij zich op den breeden of den smallen weg bevondt. Zij hadt, dacht
mij, daar reeds lang genoeg tijd voor gehad om zulks te kunnen weten. Een man van 76
jaren meende naar het verderf te moeten omdat hij niet uitverkoren was; maar hij leidde
nog eenen zeer onzedelijken wandel! Van die zijde is het huisbezoek doen in die betrekking voorzeker eene zeer moeilijke taak! Alsook bijzonder nog bij onverschillige kranken!
Om elk naar het vereischt wordt te leeren, te vermanen, te bestraffen, aan te moedigen of
te vertroosten. Van dit laatst genoemde heb ik hier nog geen gebruik behoeven te maken!
Want treurende over of om hunne zonden voor God, die heilig en regtvaardig is, heb ik
(moet ik tot mijn innige smart schrijven) nog niet ontmoet. En hoe veel barmhartigheid
des Heeren heb ik dan niet nodigwww.cgfdejong.nl
in mijn gewigtig werk! Want een dwalende zoo te
berigten, dat hij nog meerder of verder dwaalt, welk een misstap, welk eene zonde! – –
–
Den 8 en 10 [Augustus] weder met den ouderling onzen weg van huisbezoek voortgezet.
Met hem voor eene woning komende, wilde hij voorbij gaan, maar ik niet; op de vraag
waarom wij daar niet zouden ingaan? Och dat zijn maar slaven! Maar zijn het dan ook
menschen? Ja, het zijn menschen! Nu dan zullen wij er ook maar binnen gaan. Ja, mijn
ouderling, ofschoon een man van 74 jaren, is ook nog treurig mede gesteld! Wij gingen
in die woning en ontmoetende eene aardige vrouw, moeder van verscheidene kinderen
en lijfeigene van den Radja Haruku. Zij was geene islam, noch christin, dus eigenlijk nog
heidin. Vroeg of zij wel eens naar de kerk ging? Neen. Of zij dan niet geloofde aan den
God van hemel en aarde, van ons leven en dood, ja van het eeuwig leven en verderf na
dit leven, enz.? Ja! Of zij nu en dan wel eens aan God dacht? Neen! Dus dan nog nimmer
tot hem gebeden had, noch in droefheid, noch in nood? Neen! Of dat dan wel goed was,
daar zij met hare kinderen toch ook zoo vele weldaden genoot? Neen! Maar zij wist de
schuld daarvan geheel op haren heer te schuiven! Ik rade haar aan van naar de kerk te
gaan, tot God te bidden en in den Heeren Jezus te leeren gelooven; daar van ik wist dat
haar heer niets tegen zou hebben.– – –

112. J.J. Bär sr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Waai (Ambon), 21
maart 1843; ARvdZ 18/1.
Twee maanden na zijn vestiging in Waai (Ambon), stuurde zendeling J.J. Bär sr een kort
werkverslag naar Rotterdam.
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Waay is Uw bekent nog van den overleden Gel: Br: Keijzer, wiens graf ik thans dagelyksch zien kan. Het is eene Christen Negery, toch zeer velen van hen zyn nog zeer
onwetend en bygelovig, want hunne schoolmeesters waren gewoonlyk dronkaars en
bygelovig – en van leeraars zyn zy weinig en dan heel kort bezocht worden zoo als dit
overbekent is. Ik ben van het begin van Jenuary hier gekomen en ook werkzaam zoo veel
als my mogelyk is – gedeurende dezen tyd ben ik eenige dage naar Amboina terug gegaan
om daar alles in orde te maken, en myne Echtgenoot af te halen, myne Lieve Kinderen
blyven onder dus nog te Amboina, Zusana900 by Mevrouw Kam, waar zy zich meer in het
Hollandsche en met het doen van belydenis kan oefenen. Myn Johan901 blyft daar om de
Hollandsche School nog langer te bezoeken – dus ik ben met Echtgenoot en bedientens
nog alleen hier – in het Negery huis van Waay, een groot huis, hetwelk voor reizende, voor
Heeren van het Hollandsche bestuur gebouwt is, waar wy dus jaarlyksch de Gouverneur
en andere Heeren van Amboina te verwachten hebben.
De plaats is afgelegen en zeer stil, geen Europeer is in de Negery als ik. Het opperhoofd
die tegelyk ook ouderling is, is wel voor den godsdienst, en zy zyn in het gehele wel met
ons. Van wegens myne velen bezigheden voor myn vertrek te Amboina was ik hier
komende zeer vermoejt, en in het byzondere zeer zwak in myn hoofd, zoodat het my
moejelyk viel om des Zondags in de Kerk werkzaam te kunnen zyn, toch Gode zy dank,
ik ben thans weder beter, en elken dag met omtrent 20-25 Kinderen bezig met het lezen,
een maal in het Nieuwe, en dan weder in het Oude Testament, opdat zy toch leren verstaan
wat ze lezen. Zoo heb ik dan wederwww.cgfdejong.nl
gelegenheid om deze lieven Kinderen zoo zachtjes
aan met onzen L: Hld: bekent te maken. Binnen korten tyd denk ik ook eene Katechizatie
met volwassene te beginnen.
Des Zondags houde ik voor en na de middag godsdienst – en zy komen nog tamelyk wel
op – toch de Kerk is te klein om veel te vatten, en moejelyk voor de borst om te spreken
om reden zy te laag is van verdieping, toch zy zyn thans druk bezig om een nieuwe Kerk
te bouwen.902
Het is mogelyk dat ik in het vervolg nog bezoekreizen op het Eiland Amboina, Ceram en
nog andere Eilanden moet maken, toch ik wacht tot dat ik hiertoe gelast word door het
Hollandsche Governement – want zy moeten de onkosten daarby voorvallende goed
maken – en hebben het ook vroeger gedaan. Maar thans schijnen ze geen grote lust meer
daartoe te hebben. Dus ik wil zien wat ook hierin de Heer doet – ben maar blyd en ik weet
ook myne Gel: Vaders met my dat ik weder werkzaam zyn kan – ach! mogt het wezen tot
veeler zaligheid – ik moet het wel belyden dat ik veelmaal zeer zwak ben in het geloof
– veelmaal zoo droog in myn hart – maar dit verdekt honger en dorst, naar Hem die het
zwakke niet wil vergeeten nog verlaten.
De Br: W: Luijke en Holtz zyn wel, wy zyn thans niet ver van elkander. Ik kan dagelyksch
het huis van Br: Luijke over zee zien. Ach! dat wy nog gezamentlyk tot zegen voor velen
mogen wezen en dat wij mogen wandelen of leven onder deze menschen volgens waardigheid van ons ambt, zoodat aan de spotters der waarheid hun mond gestopt en mogt het
wezen zy door de waarheid of het Evangelie gewonnen worden.
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Susanna Wilhelmina Bär.
Johan Jakob Bär.
Voor de inwijding van de nieuwe kerk te Waai in 1847 door Luijke, zie sub april, document 140.
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Dit is wat ik zoo in het korte goed en noodig vond, om aan Uw Geliefte Vaders te melden,
neemt het ook in liefte aan – en vergeet niet in uwe gebeden uwen oudste, geringste
broeder, die met myne Echtgenoot en Kinderen uw allen op het hartelykste groet.
113. Onderwijzer Jacob Picaulij, “Verhaal mijner zee-reize van Ambon naar Boeroe,
naar eene plaats Mefa geheeten, mijne ontmoetingen op dezelve, en terugreis naar
Ambon” [uit het Maleis vertaald door B.N.J. Roskott], Ambon, 7 mei 1843; ARvdZ 34/5.
De aanleiding tot deze reis die Jacob Picaulij, sinds 1840 de ondermeester van het Instituut in
Ambon,903 in opdracht van Roskott maakte, was gelegen in het feit dat het Nederlands Zendelinggenootschap in de Molukken, behalve op de Zuidwester-Eilanden, tot dan toe vrijwel
zonder uitzondering onder toezicht van het gouvernement had gewerkt. Meestal waren de
ervaringen der zendelingen met gouvernementsambtenaren slecht. Met zendingswerk buiten
het bereik van het gouvernement, onder de aanhangers der traditionele religies en direct
geconfronteerd met onafhankelijke inheemse hoofden, had men nog nauwelijks ervaring
opgedaan. Roskott hoopte evenwel met vrucht op Buru te kunnen werken. Het eiland behoorde
weliswaar aan het gouvernement, doch het leverde geen enkel voordeel op en het gouvernement
wilde onder bepaalde voorwaarden de zending er wel de vrije hand geven. Die zou dan niet
alleen het christendom moeten brengen, doch ook moeten trachten de levensstandaard van de
bevolking te verhogen. Het eiland had de naam zeer vruchtbaar te zijn. Picaulij’s bezoekreis
beperkte zich tot de zuidkust.904

Ten einde deze reis te volbrengenwww.cgfdejong.nl
verzocht ik een mijner bekenden alhier, zijnde een
burger met name F. de Kock om met hem mede te mogen varen. Hij mij zulks toegestaan
hebbende, vertrokken wij van Ambon den 8te November 1842, des avonds omstreeks
zeven uur. In de Laboewan Radja (Konings-baai) wierpen wij het anker des morgens vroeg
om drie uur. Aldaar vertoefden wij eenen dag, en staken toen over naar den uithoek van
Allang, en van dáár naar Larikie, waar wij des nademiddags cirka 3 uur het anker lieten
vallen. Des nachts kreeg een’ mijner jongens eenen hevigen aanval van koorts. In den
morgenstond omtrent 5 uur, staken wij over naar Amblau, (het tegenoverliggende eiland.)
Twee dagen en twéé nachten dobberden wij op zee, wordende den eersten nacht door
eenen storm beloopen, zoodat wij niet anders dachten of wij zouden vergaan. Doch de
Heer onze God beschermde ons, en reddede ons uit dezen grooten nood. Den tweeden
nacht kwamen wij aan te Ullima, een negorij op het Eiland Amblau. Hier vertoefden wij
drie dagen, en staken toen over naar Boeroe, hetwelk wij bereikten op eene plaats Waij
Jolo geheeten, omstreeks 7 uur des avonds. Den volgenden morgen vertrokken wij van
Way Jolo en zeilden naar eene plaats Tibuw geheeten en van daar naar Okij. Te Okij
bleven wij vier dagen, en ruilden sagoe in, dewijl de plaats waar wij meenden te handelen,
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voor die benoeming aanvoerde was dat een drukpers en letters waren aangekomen, en hij verwachtte
dat zijn werkzaamheden thans zeer vermeerderd zouden worden. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 13/8/1839,
ARvdZ 34/5; B.N.J. Roskott, “Aanzoek om eenen onderwijzer”, 13/8/1839, ARvdZ 34/1/E.
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bestaan heeft, is onbekend. Een korte samenvatting van dit stuk staat in MNZ, jrg. 3 (1859) 198-214;
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geen sago opleverde. Van Okij vertrokken zijnde rigtten wij koers naar eene plaats Mefa
geheeten, waar wij den 23 November aankwamen, hebbende dezen weg in éénen dag
volbragt. Den volgenden dag vond ik een’ bekenden, een’ burger van Ambon die voornemens was, landwaarts in te gaan, naar een kampong (gehucht) der Alfoeren, Masawajin
geheeten. Ik verzocht hem om met hem mede te mogen gaan, hetwelk hij volgaarne
toestond. Ik huurde daarop een’ gids, zijnde een Alfoer Sooija geheeten, voor een stuk
grof linnen (lada garam peper en zout). Nog dien zelfden dag vertrokken wij, en kwamen
des avonds omtrent 5 uur aan in het huis van onzen gids Sooija. Op den ganschen weg
kregen wij geen vogel te zien, en zagen weinig goeden vruchtbaren grond, als bestaande
bijna uit niets anders dan steenen. Ook zagen wij slechts vier tuinen met djagong en drie
met katjang (eene soort erwten die in den grond groeijen), schoon deze tuinen zelfs ook
vol steenen waren. Waar slechts een weinig goede aarde was, had men katjang, djagong
(turksche tarwe) en patatas (eene aardvrucht) geplant. Mijnen gids gevraagd hebbende
of hier in den omgeving geenen Alfoeren woonden, antwoordde hij: Tsubat (vriend) schiet
maar eens, dat hoorende zullen er wel éénige hier komen. Ik schoot dus mijn geweer twee
maal af, en straks kwamen acht Alfoeren naar de hut van onzen gids Sooya, waar wij
waren. Zij vraagden mij: tsubat (vriend) wat voor ruilgoederen brengt gij? Ik antwoordde
hun, dat ik geene ruilgoederen had mede gebragt maar dat ik er wel in ons vaartuig had.
Des nachts, zeer koud zijnde, meende ik dat ik de koorts zou krijgen, en zeide tot mijnen
reisgenoot, den burger: Njon, ik geloof dat ik de koorts zal krijgen. Ik gevoel ook als of
ik de koorts zal krijgen, hernam hij. Ik zeide: Njon als wij beiden hier ziek mogten
worden, zullen wij moeten sterven, www.cgfdejong.nl
omdat de Alfoeren zoo zeer voor zieken bevreesd zijn,
dat ze ons aan ons lot zullen overlaten. Mijn reisgenoot zeide daarop: kom laat ons maar
opstaan en vuur aanleggen. Daarop stonden wij op en maakten vuur aan, en warmden ons.
Mijn reisgenoot zeide: wij zullen niet ziek worden, maar het is hier gewoonlijk zoo koud.
Ik antwoordde wanneer dit van de koude is en geen koorts, dan is het hier zeker zoo koud,
als Mijnheer, mijn leermeester te Ambon,905 mij wel eens heeft verhaald van Holland, waar
het zoo koud kan zijn, dat arme menschen er wel eens van koude verkleumen en sterven.
Dien zelfden nacht kreeg echter onze gids Sooya werkelijke de koorts, zoodat wij niet naar
Masawajin konden gaan. Wij bleven nog vier dagen in het gebergte bij Sooya, en besteedde mijnen tijd, om Alfoersche woorden op te schrijven. Daarna trokken wij weer naar
Mefa.
Den 28 November ging ik met eene prahu (kleiner inlandsch vaartuig) met drie Alfoeren
naar eene baai Talaga geheeten, waar wij drie Alfoeren vonden, met hunne vrouwen en
kinderen. Ik vroeg hun, hoe zij voeren? Zijn antwoordden mij, dat zij wel waren, maar
dat zij gebrek aan eten hadden. Ik vraagde hun: Hoe komt het dat Gij honger hebt? Zij
zeiden: Voorheen hadden wij geen gebrek, maar sedert de aardbeving tot nu toe willen
onze tuinen geene vruchten geven. Ik vraagde hun: Hoe heeft toch de aardbeving geschud?
Zij antwoordden dat zij het niet wisten, en dat zij ook voorheen nooit zulk eene aardbeving
hadden gevoeld. Zij verhaalden verder dat zij, toen zij die aardbeving hadden gevoeld,
gemeend hadden op het zelfde oogenblik allen te zullen sterven, dat zij elkander omhelsd
en zeer geschreid hadden. Zij verzochten mij hun te willen zeggen, hoe het toch was
gekomen, dat de aarde zoo hevig had geschud. Ik zeide hun, dat de aarde niet uit haar
zelve had geschud, maar dat zulks was geschied door de magt van Upu Allah hhatala (de
Heer groote God), dat wanneer de menschen Upu Allah hhatala niet vreesden, zijnen naam
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niet eerden, en ondeugd deden, Upu Allah toornde over de menschen. Dat voor eenigen
tijd op Ambon de menschen ook zoo veel ondeugd hadden bedreven, dat toen Upu Allah
ook had getoornd, zoodat er ook eene zware aardbeving kwam, de bergen spleten en vele
huizen, van steen gemaakt, waren ingestort, waarbij vele menschen waren omgekomen.
Maar dat wij op Ambon vergiffenis hadden gevraagd, en dat Hij met ons medelijden had
gekregen, en toen was er geen aardbeving meer. Hoe kunt Gij weten, vraagden zij verder,
dat Upu Allah de aarde zoo heeft geschud? Ik zeide dat ons Kitab (de Bijbel) ons dit
leerde. Een onder hen, met name Sopilij, zeide toen, niet waar Tsubat, uw profeet heet
Jezus, en de profeet van de Islammers heet Mohamed? Ik vraagde hem: hoe weet Gij dat
de profeet der Christenen Jezus heet? Hij antwoordde, dat een burger van Ambon hem
dat had gezegd. Ik zeide tot hem: gij hebt gelijk, onze profeet heet Isai (Jezus), en deze
Jezus is gelijk aan Hem, en de Zoon van hem, dien gij lieden Upu Allah hhatala noemt,
en deze Nabij Isai (profeet Jezus) is zeer goed jegens alle menschen, zoo wel jegens ons,
als jegens de Islammers en Alfoeren. Upu Allah hhatala zag dat alle menschen dom en
ondeugend waren, en toen had hij medelijden met de menschen en daarom zond hij zijnen
Zoon Nabij Isaj, in de wereld om de menschen beter te leeren; dat ook deze Jezus de
menschen zoo had lief gehad, dat hij voor hen gewillig was gestorven; dat hij gestorven
was voor alle menschen, zoo wel voor de christenen als voor de Alfoeren en ook voor de
Islammers, zoo zij slechts wilden gelooven en doen zoo als Nabij Isaj had geleerd. Dat
alle menschen die den Heere Jezus vreesden en zijn gebod onderhielden, geene straf
kregen maar dat hunne djiwa² (zielen) naderhand gelukkig zouden worden. Ook zeide ik
www.cgfdejong.nl
hen, dat wanneer den menschen sterven
alleen maar hun ligchaam sterft, maar dat de ziel
niet sterft, en alle menschen die het gebod van Nabij Isaj doen, naderhand bij hem komen,
en dat zij dan ook Nabij Isaj kunnen zien en ook Upu Allah, die woont in den hemel.
Den 30 November, tegen den avond woei een zuid-westelijke storm juist toen twee
djoenkoe’s en vier prouwen met Tobelloerezen voorbij zeilden; een der djoenkoe’s wilde
het land aandoen, maar daar de zee zoo hoog ging, konden zij niet landen. Wij dachten
niet anders of het waren zeeroovers, en waren dus niet weinig in vreeze. Wij hoorden
achter naderhand, dat het werkelijk Tobellorezen waren geweest, doch geene zeeroovers,
maar dat zij gingen om tripang te steken.
Den 2 December beklom ik het gebergte van Mefa, ten einde een Pamaliesteen906 der
Alfoeren te zien, waar zij gewoon zijn wierook te branden. Wanneer zij wierook willen
branden, maken zij vooraf een stuk hout in den vorm van eene piek, en die steken zij dan
op dien steen, alvorens zij den wierook branden.
Den 13 December ging ik naar eenen inham Lekasula geheeten; deze inham is zeer schoon
en wordt door drie eilandjes aan den zeekant gedekt, zoodat men er tegen den westen en
oosten-wind gedekt ligt. Aan de west-zijde langs het strand is schoon wit zand, doch
hooger op zijn zeer vele en groote rotsen. Aan de oostzijde zijn vele tong kej boomen.907
Ik vond hier twee hutten van Alfoeren, de andere Alfoeren wonen op het hooge, daaraan
belendende gebergte. De Alfoeren van Lekasula hebben den naam van minder eerlijk in
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den handel te zijn, dan die van andere plaatsen, en dat zij zelfs een mahomedaan van
Wakasihu, die daar was komen handelen, zouden gedood hebben.
Den 16 December ging ik weer naar de Talaga, ten einde de Alfoeren er te ontmoeten,
doch daar zij allen naar een trouwfeest waren gegaan, keerde ik naar Mefa terug.
Dus 20 December ging ik naar het ajer babunji (razend water). Dit is een inham, van waar
zich eene rivier van de rotsen in zee stort, en eenen waterval vormt van omstreeks 20 voet
hoog. De waterval maakt een vreselijk geluid. Op het gebergte ziet men zeer groote rotsen.
Maar zelden wordt hier handel gedreven, ook vindt men er slechts eene Alfoeren hut, de
anderen blijven allen op het gebergte. Hier is zeer veel bamboes.
Den 22 December. Heden ging ik naar eenen inham, Itamboti geheeten. Deze inham is
zeer mooi, met een uitgestrekt wit zand langs het strand. Dezelve wordt door een eiland
gedekt, en gedurende den oostmoesson kunnen de djoenkoe’s aan de west-zijde van het
eiland veilig ankeren. Bij dezen inham is een weinig vlak land, doch niet zeer groot. Ik
vond er geen enkele Alfoer, die allen diep in het gebergte wonen. Daarom keerde ik tegen
den avond naar Mefa terug.
Den 24 December. Heden kwamen vele Alfoeren tot ons te Mefa. Ik vraagde hen: waar
willen de tsubat² (vrienden) naar toe? Zij antwoordden dat zij gehoord hadden, dat het
de harij bajik (feestdag) van ons was (kersmis) en dat zij daarom waren gekomen. De
Alfoeren bragten twee bamboezen met palmwijn voor ons mede. Des avonds gingen de
Alfoeren in het huisje waar wij onze goederen hadden geland, slapen. Dewijl er digt bij
deze plaats nog een ander vaartuig van Ambon ten anker lag, ging ik daar naar toe en
verzocht de sudara² (broeders) dat www.cgfdejong.nl
wij dien nacht bij elkander wilden komen om eenige
psalmen te zingen en onze harten wilden verheffen tot den Heer onzen God, die ons arme
zondaren zóó zeer had lief gehad, dat Hij zijnen Zoon, onzen Heer Jezus aan ons had
gegeven, om onze onsterfelijke zielen zalig te maken. Onze sudara² (broeders) van Ambon
waren daartoe zeer bereidwillig, en zeiden mij, dat ik hen maar zou laten roepen, wanneer
ik zulks goed dacht. Wij vergaderden dus des nachts en zongen eenige psalmen en daarna
deed ik een gebed. Toen de Alfoeren ons hoorden zingen, en daardoor wakker werden
kwamen zij tot ons, en zagen ons aan met veel verwondering. Doch alvorens ik het gebed
deed, zeide ik tot de Alfoeren, dat zij zich stil moesten houden en niet spreken, wanneer
ik de oogen sloot en de handen vouwde. Toen ik het gebed had gedaan, ging ik zitten en
sprak met de Alfoeren. Ik vertelde hun dat wij dezen harij bajik (feestdag, of woordelijk
goeden dag) vierden ter nagedachtenis aan de geboorte van onzen Nabij Isai (profeet
Jezus), dat Hij geboren was in eene negorij Betlehem geheeten, dat deze negorij niet was
op Ambon of Ceram maar in een ver gelegen land, dat Kanaän heette. Ik verhaalde hun
hoe goed de Heere Jezus jegens ons menschen was, en dat zonder hem, wanneer wij
gestorven waren, onze djiwa² (zielen) zeer ongelukkig zouden zijn.
Den volgenden dag een zeker Alfoer mij in den bijbel ziende lezen, vraagde hij of hij dat
boek eens mogt betasten? Ik hem zulks toegestaan hebbende, vraagde hij of dat boek niet
pamalij was. Ik hem daaromtrent gerust gesteld hebbende, vraagde hij hoe vele bladen
er wel in dat boek waren. Ik zeide hem meer dan duizend. Hij zich daarover zeer verwonderd betoonende, wenschte hij te weten wat dat boek ons zeide. Ik verhaalde hem daarop
de scheppingsgeschiedenis. Ik zeide hem dat voor langen langen tijd, de aarde en den
hemel, noch menschen, dieren en boomen waren geweest, maar dat Upu Allah die allen
had geschapen. Dat Upu Allah de beide eerste menschen uit de aarde had gevormeerd,
en dat van die twee menschen alle andere menschen waren voortgekomen. Daarna
verhaalde ik hem van den zondenval der eerste menschen, en de ongelukkige gevolgen
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daarvan, en om welke reden Upu Allah zijnen lieven zoon had in de wereld gezonden en
dat deze zoon van Upu Allah onzen Nabij Isai was, die thans weer in den Hemel was.
Inmiddels nog andere Alfoeren tot mij gekomen zijnde, vraagden zij mij hoe ik dat alles
konde weten. Ik zeide hun, dat ons heilig boek ons dat alles leerde, en dat ik het daarom
aan hun vertelde. Er waren nu een en dertig mannen dien dag (kersdag) bij ons; ook hunne
vrouwen waren afgekomen, doch die hadden zij achter gelaten in het bosch. Daarna gingen
de Alfoeren met ons eten, en het overschot van het eten verzochten zij te mogen mede
nemen voor hunne vrouwen.
Den 28 December. Heden ging ik naar Tofo, zijnde een inham, slechts één uur ver van
Mefa. Maar zelden leggen de vaartuigen hier aan, omdat men er tegen den wind niet
gedekt is.
Den 1 Januarij. Heden kwamen vele Alfoeren tot ons te Mefa, dewijl zij vernomen hadden
dat het ons nieuwe jaar was. Wij hadden een varken geslagt en visch gevangen, zoodat
wij dien dag zeer veel eten hadden toebereid. Acht en veertig Alfoeren aten met ons en
waren uitgelaten van blijdschap.
Den 5 Januarij. Heden kwam een Alfoer tot mij in onze hut. En daar ik de maleitsche
leerredenen van Ds Kam908 bij mij had, welk boek ik met gebloemd papier had omkleed.
De Alfoer dit ziende, vraagde mij: kan tsubat (vriend) mij dat ding geven, dan zal ik een
verbond van vriendschap met u sluiten. Ik zeide, ik kan u dat boek wel geven, maar wat
wilt Gij er mede doen? Hij zeide ik wil het maar bewaren. Zijn kameraad, die dit hoorde,
zeide: neen tsubat, geef het niet aan hem, maar geef het aan mij. Ik zeide: ik zoude het U
www.cgfdejong.nl
lieden wel willen geven, zoo Gij dit
kondt lezen. Geef ons dan maar een weinig ubat
(medicijn) dan zullen wij immers kunnen lezen, net zoo als onze vriend, hernam een
hunner. Ik gebruik geen ubat, zeide ik, en evenwel kan ik lezen, omdat mijn meester mij
het heeft geleerd. Zou tsubat mij niet willen leren lezen? vraagde de een al verder. Ja wel,
zeide ik. Hoe lang zou het wel duren eer ik kan lezen, ging hij voort. Ten minste honderd
dagen, zeide ik. O, wat lang, zeide hij, dan zal ik maar liever in mijn tuin gaan werken.
Den 12 Januarij. Heden ging ik naar het bosch boven Mefa, waar de tuinen der Alfoeren
zijn. Ik ondervraagde een hunner over hunne gebruiken en bijgeloovigheden, en zeide hem
vervolgens dat zij niet zoo moesten blijven voortleven; en vraagde hem, of niet hun orang
kaja (opperhoofd) een islammer was, en of zij ook niet islammiten wilden worden. Neen,
zeide hij, tsubat, de islammers eten geen varkensvlees en zij vasten ook en mogen niet
eten; en als men niet mag eten is het maar beter te sterven. Ik vraagde verder of zij geen
christenen wilden worden zoo als de menschen van Ambon? Wij zouden wel christenen
willen worden, zeide hij, maar wij zijn bang voor onzen orang kaja.
Den 14 Januarij. Heden kwam ik van het gebergte terug. Te huis gekomen kreeg ik de
heete koorts; doch werd met Gods hulp ras weer beter.
Den 30 Januarij. Heden zag ik het vaartuig, met het welk ik van Ambon was gekomen,
weder voorbij varen, om naar Ambon terug te keren. Dat ziende stiet ik met mijn jongen
een kleine prouw af en roeide naar het vaartuig toe. Ik verzocht den eigenaar met hem te
mogen terugkeren. Deze zulks toegestaan hebbende, keerde ik naar het strand terug en
pakte in aller haast mijne goederen bijeen, en ging toen weer aan boord. Nog dien zelfden
dag vertrokken wij van Mefa en kwamen omstreeks drie uur in den morgen stond te Okij,
van waar wij met den dageraad weder vertrokken naar Waaij Jolo. Hier vertoefden wij
eenen dag, om sago in te koopen voor de reis. De eigenaar van het vaartuig en ik gingen
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hier aan land, en in den tuin van een’ Alfoer komende, troffen wij daar eenen christen aan
van Ambon, die in het jaar 1818 soldaat was geworden en in daaraan volgend jaar was
gedeserteerd. Zoodra hij ons zag, liep hij weg zoo hard hij kon. De naam van dezen man
is Matius Lawalata.
Des nachts om twee uur vertrokken wij van Waaij Jolo, en kwamen om zeven uur aan den
uithoek Seroma, van waar wij regt uit regt aan overstaken naar Ambon, met eenen
uitstekenden goeden wind, zoodat wij om negen uur den uithoek van Allang reeds
bereikten, en volgenden middag om 12 uur te Ambon arriveerden, zijnde den 3de Februarij
1843.
Berigt aangaande zeden, gewoonten en bijgeloovigheden der Alfoeren van het eiland
Boeroe.
Deze Alfoeren vereeren hunne voorouders die van voor langen tijd zijn gestorven. Ook
vereeren zij de pamali. Pamali nu zijn sommige boomen, rotsen, gedeelten van bosschen
en wateren; ook dieren zoo als kaaimans en kippen, die zij hebben goed gevonden pamali
te verklaren. Zij staan niet toe dat wij vreemdelingen deze steenen, boomen enz. die
pamali zijn, betasten of er op trappen. Dusdanige steenen zijn het ook waar zij hunnen
wierook branden. Wanneer één hunner ziek is, gaat een der bloedverwandten tot den
mawuwen (opperpriester) wierook in eene kom of op een wit bord medebrengende, en
verzoekt dan den mawuwen om naar den pamali-steen te gaan, om den wierook te
verbranden, en hunnen voorouders en geesten (nitu²) te verzoeken om den zieken te
genezen. Zoo ook wanneer zij eenwww.cgfdejong.nl
hunner vijanden wenschen te doen sterven, gaan ze
wierook branden, kappen een stuk hout in den vorm van eene piek, zetten die op den
pamalie-steen, en verzoeken den geesten om hunnen vijand om te brengen. Zoo gaat ook
de Alfoer in al zijne bedrijven eerst den geest offeren, het zij dat hij eene nieuwe tuin
aanlegt, het zij dat hij wil gaan hengelen of de vischfuik ophalen, of wat hij ook anders
moge doen, vooraf offert hij den geesten, en dan eerst gaat hij aan den arbeid. Alles wat
pamali is verklaard, is onschendbaar; een boom b.v. die pamali is, durft door niemand
worden geschonden, zelfs geen blaadje er worden afgeplukt.
Dat nu zulke blinde Alfoeren zich met zulke dwaasheden en bijgeloovigheden ophouden
is in te schikken en te vergeven, omdat niemand hun hunne dwaasheden onder het oog
bragt. Maar dat zoogenaamde Ambonsche Christenen, die op het achterland komen
handelen, hen daarin versterken door er zelven aan deel te nemen, dat is toch een weinig
erg. Wanneer die van dáár naar Ambon willen terug keeren, nemen zij een wit bord of
eene witte porcelijnen kom met wierook, brengen die tot den Alfoerschen priester, of wie
onder dezelve maar gewoon is, wierook te ontsteken, opdat ze den geesten verzoeken aan
de reizigers handzaam weer, stille zee, goeden wind en stroom te geven op hunne terugreis
naar Ambon.
Wanneer er een Alfoer sterft, komen de naastbestaanden en maken eene soort van
draagbaar. Vier man nemen alsdan de baar met den dooden op en dragen er mede rond.
Een vijfde gaat er naast met een stok in de hand, en slaat het lijk, en alsdan de dragers
staan blijvende, vraagt hij: wie heeft u gedood? Heeft de pamali u gedood? Wanneer het
lijk zich niet beweegt, gaan ze verder, terwijl weer op het lijk wordt geslagen. Alsdan weer
staan blijvende vragen zij: heeft misschien uw vijand wierook gebrand op den pamalisteen, en uwen naam gevloekt, zoodat de pamali u heeft gedood? Blijft het lijk stil dan
gaat men op dezelfde wijs voort, en dan weer staan blijvende, wordt aan het lijk gevraagd:
heeft wellicht Upu Allah u doen sterven? En als dan, door hunne listen, het lijkt zich
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beweegt, zoodat de dragers staan te schudden, dan zeggen zij dat de Heer daarboven hem
heeft doen sterven, en eerst dan begraven zij den dooden. Acht dagen daarna verzamelen
zich de verwandten en kennissen van den overledenen en rigten eenen grooten maaltijd
aan. Alvorens zij gaan eten brengen ze een goed deel spijs naar het graf, en eerst daarna
gaan de gasten eten. Den volgenden dag wordt het huis waarin iemand is gestorven geheel
verlaten en nadat men het weinige wat den overledenen toebehoorde er heeft uitgehaald,
in brand gestoken. Zij bouwen dan een nieuw hutje, en sterft er ongelukkiglijk weer
iemand, dan wordt het huis weer verlaten en men verhuist naar eene andere streek.
Sterft er een kind, dan wordt het niet begraven, maar op een hooge rots of aan de helling
van een’ berg op eene daartoe ingerigte plaats neer gelegd. Als dan wordt er wierook
onder het lijkje gebrand, terwijl zij de bidadarij verzoeken, om hun kindje eten te geven
en als het dorst mogt krijgen, het te drinken te geven. Op mijne vraag wat de bidadarij
waren, kreeg ik ten antwoord dat zij er goede geesten of engelen onder verstonden. Waar
ze woonden wisten ze niet.
De levenswijs der Alfoeren onder elkander is zeer lofwaardig. Slechts zelden leven zij
met elkander in onenigheid, en ook weten zij niet van oorlogen onder elkander, zooals
de Alfoeren op Ceram. Ook zweeren ze niet leugenachtig of ligtvaardig. Wanneer ze een
eed doen dan is dat zeer zeker op waarheid gegrond. Hun grootste eed is de aanroeping
van aarde, hemel en pamalij, en wanneer zij iets plegtig willen bevestigen zeggen ze:
Wanneer ik lieg, moge hemel, aarde en pamalij mij dooden.
Vinden ze een vreemdeling van Ambon of elders in het bosch, die verdwaald is, dan
www.cgfdejong.nl
nemen ze hem mede naar hunne hut,
geven hem te eten en brengen hem dan waar hij
wezen moet.
Wanneer zij zien, dat men het een of ander heeft, het zij kleederen, hoe oud ook, linnen,
kabaja’s, knoopen, naalden, koralen of wat ook zij, dan zijn zij er dadelijk op uit om een
verbond van vriendschap met hem te sluiten, om dat te kunnen vragen. Voldoen wij dan
aan hun verlangen, dan komen ze om de twee of drie dagen naar ons zien, en brengen dan
altijd iets voor ons mede, als djagong (turksche tarwe), gierst, zuikerriet, of wat ze maar
denken dat ons aangenaam is. Wanneer ze komen en ons ziek vinden, dan gaan ze heen,
en komen in tien dagen niet terug, zoo bang zijn ze voor ziekte.
Sommigen hebben geene andere kleeding dan een tjidakoe van boomschors, de meesten
echter zijn tamelijk wel gekleed. Maar wanneer een Alfoer zijne nieuwe broek aantrekt,
doet hij ze niet weer uit voor ze hem bij stukken van ’t lijf valt.
Zoo ook de vrouwen houden hunne kleeren aan ’t lijf tot ze versleten zijn, van wasschen
of stoppen weten ze niet. Ook baden zij zich maar zelden, welligt in de twéé of drie
maanden slechts eens, waaraan het zekerlijk is toe te schrijven dat zij er zoo ongedaan
en schurftig uit zien, en vol ongedierte zijn.
De veelwijverij is onder hen in zwang. Zoo zag ik onder anderen in een’ kampong
Masawajin geheeten, een man die tien vrouwen had, bij de welke hij negentien kinderen
had. Wie echter vele vrouwen wil hebben, moet zorgen dat hij vele goederen heeft zoo
als linnen, gong, tata buwan (inlandsche koperen speeltuigen, waarop veel prijs wordt
gesteld), borden, geweeren, houwmessen, messen, enz. Wanneer een man eene vrouw wil
hebben, moet hij ze eerst betalen, hetwelk ze gewoonlijk arta noemen. De prijs eener
vrouw is doorgaans 2 stukken saham puris (een soort grof linnen kostende het stuk te
Ambon 9 Gulden), één gong, vijf tata boewan’s, twee sarongs, één zakdoek, twintig
borden, vijf schotels, eene bijl, twee houwmessen, tien messen. Of wel iets meer of
minder, na dat de ouders van het meisje zulks bepalen. Daarom zijn er ook vele mannen
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die slechts ééne vrouw hebben. Zij koopen hunne vrouwen wanneer ze nog zeer jong zijn,
b.v. 8 à 9 jaar; de man kweekt ze dan in zijn huis op even als zijne dochter, tot den tijd
harer huwbaarheid toe.
Zijn er twéé broeders, waarvan de een getrouwd zijnde, komt te sterven, dan erft de andere
zijne vrouw of vrouwen, zonder arta te betalen.
Hunne huwelijksplegtigheden zijn de volgende: wanneer een man het met de ouders van
een meisje over derzelver prijs is eens geworden, gaat deze heen en verzamelt zijn
verwandten; de arta alsdan bijeen verzameld zijnde, wordt die naar de woning van des
meisjes ouders gebragt, en de dag bepaald, op welken het huwelijk zal worden gesloten.
Die dag gekomen zijnde maken de ouders van het meisje eten in gereedheid, om de familie
van den man op te wachten. Alsdan allen bijéén zijnde vormen ze eenen kring, terwijl ze
rondom den bruid en den bruidegom gaan zitten. Als dan wordt er pinang en sirie aangebragt, als ook cigaren (bestaande uit tabak in bladen gewikkeld). De bruid reikt dan aan
haren bruidegom eerst pinang en sirie (areka en betel) en daarna neemt zij eene cigaar,
steekt die aan en reikt ze insgelijks den bruidegom aan. Zoodra die ze heeft uitgerookt,
is het huwelijk voltrokken.
Dan wordt er gegeten, gedronken, en gezongen twéé, drie dagen achteréén, waarna de man
zijne vrouw naar zijne hut medeneemt.
De Alfoeren werken niet het minste voor het Gouvernement. Alleenlijk gaan ze bij beurten
naar Kayeli (de hoofdplaats van Boeroe waar het fortje909 is) en werken voor hunne
hoofden. Ook brengen ze om de zes maanden eenige gierst en andere produkten bij
www.cgfdejong.nl
elkander voor hunne hoofden. Tot dat
einde stellen deze hoofden een of meer tuwa’s aan
(zijnde ondergeschikte hoofden). Wanneer een handelvaartuig op het achterland gaat
handelen, moet er een zeker regt van worden betaald, hetwelk zij roeba roeba heeten.
Het gewone voedsel der Alfoeren is: djagong, hotong (gierst), kaladie (eene aardvrucht),
patatas (insgelijks eene smakelijke aardvrucht) en katjang (een soort van erwten). Het
meest echter eten zij djagong. Bij festiviteiten echter eten zij gierst. Op plaatsen echter
waar sago is, zooals b.v. te Barleisela, wordt meestal sago gegeten. Hun oogst gaat ook
met allerlei bijgeloovigheden gepaard. Van alles wat de tuin oplevert, wordt steeds een
goed deel aan de nitoe’s, die zoo als ze zeggen, op hunne tuinen passen, geofferd. Tot dat
einde wordt er in de tuinen een huisje gebouwd, hetwelk dan daarna ook wordt gebruikt
om er hunne vrienden te onthalen.
[Tot slot voegde Picaulij een lijst met alfoerse woorden toe, die hij tijdens zijn reis had
samengesteld.]

114. Journaal van zendeling J.J. Bär sr te Waai, lopende van de maand oktober 1842 tot
november 1843, Waai (Ambon), 7 november 1843; ARvdZ 18/1.
[Bär opent zijn Journaal met een beschrijving van zijn lotgevallen op Ambon en zijn verhuizing naar Waai.910]

909
910

Fort Defensie.
Zie ook documenten 109 en 112. Wegens Bär’s slechte ogen, is dit stuk op zijn aanwijzing geschreven
door zijn zoon Johan Jacob. Zie begeleidende brief J.J. Bär sr a. Hb NZG, 9/3/1844, ARvdZ 18/1.
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Maart 3 en 4. Deze twee dagen was ik zeer zwak in het hoofd, zoodat het mij moejelijk
viel om mij op den zondag voor te bereiden.
[Maart] 4. Dezen avond met het ondergaan van de zon, heb ik voor de eerste keer een
Komeet of luchtverschijnsel naar het westen gezien, hetwelk zeer groot en majisteus was
en ook eenigen tijd gebleven is.
Elken voormiddag buiten des zaturdags ben ik met een getal van 20 tot 25. kinderen bezig,
en dit zijn in waarheid mijne aangenaamste uren.
Maart 15. Dezen middag hebben wij eene hevige Aardbeving gehadt, toch Gode zij dank
het is niemand daarbij verongelukt. Ook dezen dag heb ik begonnen met eene catachisati
van zulken die Ledematen willen worden: 6. Jongens en 12. Meisjes.
[Maart] 30. Dezen middag is Br: Luijke van Amboina tot ons gekomen, en den 31ste is hij
van hier naar Haruku overgesteefd, om daar zijne werkzaamheden waar te nemen.
April 14. Heden den Dodesdag van onzen Hld: gevierd, en voorbereiding tot het Hl:
Avondmaal gehouden.
[April] 16 en 17. Over deze twee Paaschdagen heb ik 3 keer gepreekt, en den eerste het
Hl: Avondmaal aan 189. Ledematen uitgedeelt. Het was mij zeer wel om mijn hart, en
aandoenelijk om voor de eerste keer het Hl: Avondmaal aan zoo velen te mogen toedienen. Dat de Heer uit genade, dit zoo wel aan mij als anderen moge zegenen is mijn wensch
en gebed.
Al eenigen tijd heb ik des zondags middags begonnen met de Gemeente te spreken bij
wijze van Bijbellezing over den eersten brief van Paulus aan de Korinthiers waarbij ik
veelmaal het een en andere vraag, www.cgfdejong.nl
om dat ik kan horen of zij mij verstaan, en daardoor
ook hunne opmerkzaamheid te boeijen.
[April] 18. Dezen morgen heb ik mij naar Amboina begeven, om reden Br: Luijke en Br:
Roskott mij verzocht hebben, om tot hen te komen, ten einde met mij over het een en
andere betrekkelijk over het ontbinden van het Hulpgenootschap te spreken. Want Do
Schiff is thans ook weg en bijkans al de Leden hebben zich bedankt.911 Dus het ligt nu op
ons zelven, en Br: Roskott zal alles welbezorgen, toch ik wil hier over niet veel schrijven,
daar ik weet dat dit Br: Roskott breedvoerig gedaan heeft.912 Wat helpt een Genootschap,
indien men geen hulp van hetzelve heeft!!
Daar mijne Dochter913 thans Ledemaat is geworden zoo wil ik zij thans naar Waaij
medenemen, om dat zij onder onze opzigt zijn, en ook met het een en andere aan ons kan
helpen. Daarom heb ik met haar den 22ste Amboina verlaten, maar op de Pass al hevig de
koorts gekregen hebbende, moesten wij daar een weinig vertoeven toch omtrent a 5. uur
naa de middags zijn wij tot blijdschap van mijne Echtgenoot914 en andere aangekomen.
[April] 23. Heden heb ik gesproken over de verschijning van onzen Heiland aan zijne
Diciepelen des avonds; en veel hoorders gehadt.
[April] 31. Heden heb ik gesproken over de verschijning van onzen Hld: aan Tomas.
Mijne L: Susana heeft hevig aan den koorts te lijden; en veel menschen, zoo wel oude als
jonge zijn hier, en te Amboina ziek.

911
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Zie voetnoot 813.
Zie bijv. document 110.
Susanna Wilhelmina Bär.
Bär was gehuwd met Sara Margaretha Wonderling, 1793-1873. Etmans, De bevolking van Saparoea,
9-10.
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Mei 1. Dezen avond heb ik biduur gehouden, waartoe zich omtrent 80. perzonen hebben
ingevonden, waar ik vervolgens gelegenheid had om den Regent en kerkenoudsten over
veles betrekkelijk deze gemeente te spreken, toch de Regent is zeer op zijn eigen gesteldt.
Ook dezen dag heb ik een brief van Br: Wilken van Menado gekregen, waarin hij mij het
overlijden van Br: Mattern915 heeft bekent gemaakt. Ach! de jonge broederen gaan mij
allen voor naar de Ewigheid, en ik arme en geringste van uwe Zendelingen moet blijven:
De Heer weet waarom.
[Mei] 8. Dezen middag is geheel onverwachts Br: Holtz met zijne Echtgenoot enz: bij ons
aangekomen, maar helaas! Br: Holtz was zeer ziek, en het hele ligchaam gezwollen. Hij
dacht in het begin bij ons te blijven, en Inlandsche Medicijnen te gebruiken; alleen daar
ik merkte dat hij van dag tot dag zieker werd, zoo heb ik aan hem aangeraden om zich naar
Amboina te begeven, om daar met eenen bekwamen Dokter te spreken, hetwelk hem ook
wel overkwam, en zoo hebben zij ons den 11de des morgens verlaten;
[Mei] 11. Ik dacht toen nog niet, dat ik dezen Broeder voor de laatste keer op deze aarde
gezien had.
Al meer malen ben ik door Christenen van de Negerijen Sulij, Tial, en Passo verzocht
geworden, om hun te mogen bezoeken, om Doop en Avondmaal onder hun te bedienen.
Ik wilte dit niet op mijn eigen gezach doen, om die reden heb ik aan den kerkenraad te
Amboina geschreven en verlof daartoe verzocht.
[Mei] 21. Dezen middag heb ik antwoord op mijn schrijven ontvangen, die mij voor eene
keer het bezoeken van deze Negerijen hebben toegestaan; toch om in het geheel gene
www.cgfdejong.nl
onkosten voor het Gouvernement te
moeten maken. Dus zoo de Heer wil en ik leve, zoo
hoop ik zoodra de regentijd een einde neemt deze Negerijen te bezoeken, en wel op mijne
eigene onkosten.916
[Mei] 25. Heden was de Hemelvaart van onzen Heiland waar ik met veel opgewektheid
over de gewone stof heb mogen spreken, en veel hoorders gehadt.
Junij 4 en 5. Over deze twee Pingsterdagen heb ik 3 keer het Evangelie verkondigt, dat
het de Heer mag zegenen, en welhaast een ruim maat van zijnen Geest over alles vleesch
mag uitstorten, opdat zijn naam mag eer ontvangen.
Op dezen tweeden Pingsterdag is onze Lieve Br: Holtz overleden, en dus Br: Luijke, en
ik zij nog alleen op deze station overgebleven! Hoe zonderbaar zijn de wegen des Heeren,
Zijne dienaren, zoo wel de Predikanten als de Zendelingen neemt Hij op deze Eilanden
zoo spoedig achter elkander weg, en de Leeraars die zich te Amboina bevinden zijn ziek
en zwak, zoodat zij onze hulp behoeven.
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A. Mattern, ca. 1807-1842; 1835-1838 zendeling-leraar te Manado (Min.); 1838-1842 te Tomohon
(Min.).
Met ingang van 1845 werden de negorijen Suli, Paso en Tial aan de pastorale zorgen van J.J. Bär sr
toevertrouwd. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/1/1845, ARvdZ 18/1. Tevens breidde hij vanaf april 1845
op verzoek van de kerkeraad van Ambon, na een hiertoe strekkend voorstel van Roskott, zijn werkzaamheden uit tot de christengemeenten langs de kust van het schiereiland Hitu (N.W.-Ambon). Daar was
toen al 3½ jaar geen predikant of zendeling geweest. Vergezeld door een ouderling maakte J.J. Bär
sr van 20 april tot 8 mei 1845 zijn eerste bezoekreis naar Hitu, die hem achtereenvolgens naar de gemeenten
te Hatu, Liliboi, Alang, Larike en Hila bracht. In al deze gemeenten vierde hij het avondmaal, doopte
hij kinderen, nam hij nieuwe lidmaten aan en bevestigde hij huwelijken. Het is, wat hem betrof, evenwel
bij deze ene bezoekreis gebleven. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/5/1845, 16/1/1846, ARvdZ 18/1; B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 28/4/1845, ARvdZ 34/5. Zie ook document 126.
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[Junij] 8 en 9. Over deze dagen heb ik mij bezig gehouden met het schrijven van brieven
naar Rotterdam, en Basel die ik hoop te regt zijn gekomen.917
[Junij] 10. Dezen morgen is mijn Johann zeer gezond zijnde van Amboina tot een bezoek
bij ons aangekomen.
[Junij] 11. Dezen morgen heb ik gesproken over Handl: 2, 42-47, en de eerste Christen
Gemeente, als een waar voorbeeld voor ons aangetoont, en des nademiddag volgte voor
ons I. Korinthen 5. over den bloedschender. De toehoorders vermeerderen zich, hetwelk
een goed teeken is.
[Junij] 15. Dezen morgen is de Weduwe van Br: Holtz918 met eenigen personen tot ons
gekomen, om van hieruit naar Saparua te steven, om daar hare goederen te halen, en dan
te Amboina te blijven. Deze plaats is thans open maar daar thans 4. Predikanten voor
Amboina en de omgeving bepaald zijn, zoo geloven wij, dat zich wel een van hun
daarheen zal begeven.919
[Junij] 22. Dezen middag heb ik een brief ontvangen van Do: Marnstra, die mij in den
naam van den kerkenraad te Amboina vriendelijk heeft uitgenodigt, om op den aanstaande
16. Julij aan de Maleische gemeente het Heilige Avondmaal te willen toedienen. Of het
wel tegenwoordig regentijd is, en dus niet gemakkelijk om te reizen, zoo wilte ik toch dit
verzoek niet afslaan, en dus zoo de Heer wil, en ik leve, zoo zal ik mij op deze tijd naar
Amboina begeven.
[Junij] 26. Mijne twee Lieve Kinderen, zijn thans zeer ziek, en zoo ook hier, en te
Amboina veel anderen. Ach! dat dit tot verbetering van allen mogt verstrekken.
www.cgfdejong.nl
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Dat Bär sr de Basler Mission van zijn wederwaardigheden op de hoogte hield, leidde meer dan eens
tot klachten van die kant aan het adres van het NZG, onder meer over de veronderstelde verwaarlozing
van de op de Zuidwester-Eilanden verblijvende zendelingen, onder wie Bär sr, in de periode vóór 1840.
Zie bijv. EA 1843, 47-48.
Zie voetnoot 802.
Bij Kon. Besluit van 2 aug. 1842, nr 138 (aangevuld met enkele andere), werd, na aandringen van de
synode der NHK, het aantal predikanten te Ambon uitgebreid met twee (een reizende en een vaste)
tot vier. Die uitbreiding (gevraagd was om vier extra predikanten voor geheel Ned.-Indië, het bleef
bij twee voor de Molukken) geschiedde met instemming van de Haagse Commissie, doch ging in tegen
het advies van de minister van Koloniën. Zie MvMK a. MvS, 25/8/1841, plus bijlagen, AMvK 1388,
Vb 25 aug. 1841, nr 26/421; MvK a. MvS, 30/7/1842, Litt. A, nr 10, plus bijlagen, AMvK 1455, Vb
30 juli 1842, nr 10; MvK a. MvS, 28/8/1842, plus bijlagen, AMvK 1460, Vb 29 aug. 1842, nr 5. In
1844 werden twee reizende predikanten aangesteld, A. van Davelaar en P.L. de Gaay Fortman, die
zich beiden op Saparua dienden te vestigen en behalve de gemeenten op dat eiland, de inheemse gemeenten
op de omliggende eilanden der Midden-Molukken behalve Ambon dienden te verzorgen. Ze hebben
zich hier evenwel niet gevestigd. Van Davelaar vestigde zich in juni 1844 op last van het gouvernement
te Ambon-stad en De Gaay Fortman ging naar Banda, ter vervanging van de predikant J.J. Scheuer
Wzn., zie div. stukken in AAS b337/s101, Bt 9 febr. 1844, nr 12; A.C. van Maarsseveen, scriba kerkeraad,
“Berigt van den Kerkeraad der Protestantsche Gemeente te Amboina”, 28/6/1847, AAS s104, AD
25/1/1854, nr XIV. De Haagse Commissie adviseerde daarnaast voor zowel Ternate als Manado en
de Sangir- en Talaud-Eilanden elk een aparte predikant te benoemen, zie HC a. Syn. Cie NHK, 13/5/1841,
AMvK 1388, Vb 25 aug. 1841, nr 26/421. In de praktijk echter stonden nooit vier predikanten tegelijkertijd
te Ambon (1847: 9.850 zielen). Bovendien waren de meeste predikanten die wel te Ambon aanwezig
waren, voor zover ze niet ziek waren, niet of nauwelijks in de gelegenheid of bereid de inlandse
christengemeenten te bezoeken, al was het maar omdat ze, behoudens een enkele uitzondering, onvoldoende
het Maleis beheersten. Ook bleek dat voor plaatsing in de Grote Oost niet voldoende predikanten
beschikbaar waren, ondanks de herhaalde oproepen in de kerkelijke pers in Nederland en Ned.-Indië.
Zie verder voetnoot 1332, document 157 en Van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk, 344-347. P.L.
de Gaaij Fortman; 1818-1876; 1843 predikant te Banda; 1851 te Surakarta; 1853 te Pasuruan; 1857
verlof; 1859 te Makassar; 1864 te Semarang; 1866 verlof; 1867-1872 te Batavia.

432

Document 114

Julij 11. Dezen morgen heb ik mij naar Amboina begeven, waar ik ook Br: Luijke deed
ontmoeten, die zijn huwelijk wil voltooijen.920 Wij konten dus gezamentlijk werkzaam
zijn. Hij hielt de Voorbereiding, en ik de Bediening den 16. Ik heb gesproken over Lukas
14: 16-24, en aan 349 Ledematen het Hl: Avondmaal toegedient. Ik heb door de Goedheid
des Heeren met veel vrijmoedigheid mogen spreken. Het was mij aandoenelijk, om dat
ik voor 19 jaren, in het Hollandsch al hier het Evangelie heb mogen verkondigen en thans
mogt ik het in het Maleisch met veel opgewektheid doen, en zonder vermoeijdt te zijn.
Dat de Heer maar zijn zegen daarop mag leggen. Want ik heb de hoorders op het vriendelijkste verzocht, om toch op geene andere wijze heil en zaligheid te zoeken, als alleen bij
Jezus Christus.
[Julij] 18. Heden dachte ik weder naar Waaij terug te keren, maar daar Br: Luijke op den
20. ondertrouwt word, zoo verzocht hij mij om zoo lang te mogen wachten, en dus ik heb
eerst den 21e Amboina verlaten, waar ik des avonds zeer nat zijnde door regen, toch
welbehouden bij de Negerijen ben aangekomen, en de L: kinderen nog ziek ontmoedt heb.
[Julij] 23. Heden volgens gewoonte werkzaam geweest, en naderhand kranken opgezocht;
en zoo zoeke ik op alle wijze zoo veel als mogelijk aan mijn ambt te voldoen.
Augst: 3. Dezen avond hebben wij van 11 tot 2 uur 5 keer Aardbeving gehadt; de eerste
schok was hevig, maar de andere bedaarter, toch Gode zij Dank nog menschen nog
gebouwen zijn daar door beschadigt geworden.
[Augst:] 7. Heden heb ik Biduur gehouden, en daar ik van Br: Holtz de Maleische
Zendelings gezangen heb ontvangen, zoo laat ik zij tegenwoordig ook zingen. Ik leer
www.cgfdejong.nl
zelven de ongemakkelijkste Melodien
aan de kinderen, want alles is zeer op deze gezangen gesteld. Deze gezangboeken heb ik in het jaar 40 niet ontvangen, daarom kon ik ook
vroeger niet daarmede beginnen.921
[Augst:] 15. Eerst dezen morgen konten wij onze Johann weder naar Amboina in de school
terugzenden, ach! dat hij thans gezond mag blijven, en goede vorderingen in noodige
wetenschappen mag maken.
[Augst:] 16-21. Over deze dagen heb ik mijne maleische gebeden tot den druk in orde
gemaakt, om reden Br: Roskott geloofd dat zij zeer begerig en nuttig mogen wezen. Indien
alle gedrukt worden, zoo is het een getal van 45 gebeden. Dat de Heer ook daarop zijn
zegen mag leggen, is mijn wensch en gebedt.
[Augst:] 22. Dezen morgen a 8. uur hebben wij den grondsteen tot de nieuwe kerk gelegt,
waar ik aan de Gemeente die vergadert was eene vriendelijke aanspraak heb gedaan, en
hun allen tot naarstigheid heb aangemoedigt, om dat dit ons werk is voor hunne kinderen
en kinds kinderen, en dan heb ik met een hartelijk gebed besloten, zoo komen nog telkens
nieuwe werkzaamheden over mij, maar in alles heeft de Heer mij uit genade tot nu toe
door geholpen. Hem zij de Eere, en Dank daar voor gebracht.922
[Augst:] 26. Dezen morgen is Br: Luijke met zijne Echtgenoot van Amboina bij ons
aangekomen, en gebleven tot den 28sten waar ik en Echtgenoot hun vergezeld hebben tot
920
921
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Zie voetnoot 889.
Bär ontving uit Nederland in 1845 een zending van 50 bundels Evangelische gezangen van Le Bruijn,
zie voetnoot 578. Bär deelde mee dat deze gezangen in de Molukken al lang bekend waren en door
de schoolkinderen van buiten geleerd werden. Doch tijdens de kerkdiensten werden alleen de psalmen
gebruikt. Er bestond overigens een gebrek aan voldoende psalmboeken. Hij deelde verder mede dat
het kerkvolk zeer gesteld was op deze “zendingsgezangen”. Bär zou graag zien dat deze gezangbundels
uitgebreid zouden worden met liederen op de geboorte, de dood en de opstanding van Jezus Christus.
J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/5/1845, ARvdZ 18/1.
Voor de inwijding van de nieuwe kerk te Waai in 1847 door Luijke, zie sub april, document 140.
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Haruku. Het zijn thans 10 jaren vervloten, dat ik aan hem zijne eerste Echtgenoot van
Kisser naar Lettij heb overgebracht en ach! hoe veel is sedert deze tijd geschied. Ik wensch
van harten dat deze L: Broeder aan deze Echtgenoot mag gevonden hebben wat hij aan
de eerste heeft verloren.923
Sept. 5-8. Over deze dagen hebben wij de verjaardag van mij en mijne Dochter in stilte
gevierd, zij is thans 16 en ik 57 jaren oud. Hoe veel is in deze jaren met mij geschied!
Wanneer ik maar een weinig daarover nadenke, zoo moet ik op de eene kant niets als Lof
en Dank aan den Heer toestamelen, maar op de andere kant ook zeer klagen over mijne
nog zoo menigvuldige tekortkomingen, en gebreken. Ach! dat ik en mijne Dochter maar
geheel voor den Heer mogten leven, en werkzaam zijn; en mijne oude dagen, mogen
blijken dragen, dat ik Jezus eigen ben.
[Sept:] 18. Eerst dezen dag kon ik mijne bezoekreis, in de 3. te voor gemelte Negerijen
aanvaarden, om reden de Ouderling, of Radja van hier, zich wegens werkzaamheden 14.
dagen te Amboina heeft moeten ophouden, waar ik moet wachten tot dat hij terug kwam.
Dus eerst dezen morgen hebben wij ons naar Sulij begeven, waar wij door den Regent,
Schoolmeester en kinderen volgens gewoonte met gezang zijn ontvangen geworden. Maar
daar wij al vroeger hebben vernomen, dat velen van deze Negerij in twist en vijandschap
met elkander leven, zoo hebben wij goed gevonden om ten eersten de Ledematen te
vergaderen, om dat wij met hun kunten spreken, en zien hoe velen dat er waren die het
Hl: Avondmaal wenschten te ontvangen. Maar heelaas! niet de helft van hun zijn opgekomen, en die nog opkwamen zijn te meesten in vijandschap met elkander geweest. De eene
was kwaad over den Regent; en de www.cgfdejong.nl
andere over den Schoolmeester, en een derde had iets
tegen zijn broeder of zusters, toch door onze toespraak hebben zij zich voor onze ogen
met elkander verzoent.
Ook dezen dag hebben wij nog gesproken, met de vaders en getuigen die aan hunne
kinderen den Hl: Doop wenschen te laten toedienen, om dat zoo velen hunne kinderen
maar uit gewoonte tot den Hl: Doop brengen; en dus niet een maal weten wat zij beloven,
daarom heb ik aan hun de plegtigheid van den Hl: Doop aan het hart gelegt, en ik hoop
niet zonder vrucht.
Dezen avond heb ik nog lang gesproken met de schoolkinderen, die zich vergadert hebben
voor het huis van den Regent waar wij ons verblijf hadden.
[Sept:] 19. Dezen morgen voorbereiding tot het Hl: Avondmaal en 14. echte kinderen
gedoopt; en naderhand weder met de schoolkinderen gesproken.
Dezen avond was bediening waar maar 49 Ledematen het Hl: Avondmaal ontvangen
hebben, en in het geheel zijn er 150. dus meer als twee dertel zijn weg gebleven, want uit
de kleine Negerij Tial moesten zij ook hier komen, om reden hunne kerk beschadigt is,
maar zijn ook heel weinig opgekomen. Daarom beloofte ik aan hun, om bij mijne terugreis
hun te bezoeken, ach! men vind onder deze arme Christenen zoo weinig leven uit God.
[Sept:] 20. Dezen morgen was dankzegging, waar ik ook nog 5. onechte kinderen gedoopt,
en twee paar in het huwelijk heb ingezegent; en uit de kerk komende de ouders van deze
onechte kinderen aangemoedigt om zich in het huwelijk te begeven. Sommigen hebben
dit beloofd, maar anderen niet, en zoo hebben wij in deze Negerij onze werkzaamheden
geeindigt, waar wij ons snademiddag naar de Pass hebben begeven, waar wij ook daar
door den Regent, Schoolmeester, en kinderen zeer vriendelijk zijn onthaalt geworden.

923

Zie voetnoot 889.
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[Sept:] 21. Dezen voormiddag 12. Camonikanten beproeft, die wenschten Ledematen te
worden, maar alleen 2 van hun aangenomen; vervolgens nog met de ouders en getuigen
gesproken, die aan hunne kinderen den Hl: Doop willen laten toedienen. En dezen avond
voorbereiding over I. Korinten 11: 28 en 29, en 10. echte kinderen gedoopt; en dan voor
dezen dag mijne werkzaamheden besloten.
[Sept:] 22. Dezen morgen bediening, ik heb gesproken over Handl: 2: 42. Alles was zeer
opmerkzaam. Dit is ook eene kleine Gemeente, bestaat slechts uit 44 Ledematen en uit
179 zielen. Dezen avond heb ik nog dankzegging gehouden over I. Thes: 5: 18. en nog
9. onechte kinderen gedoopt, en 4. paar in het huwelijk ingezegent, en voor dezen dag
mijne werkzaamheden besloten met de ouders van de onechte kinderen aan te moedigen
om zich in het huwelijk te begeven. Van jaar tot jaar kan men hier op dit Eiland, en in het
bijzonder te Amboina waarnemen dat meer onechte kinderen geboren worden, ja het getal
gaat de echte te boven en dus het huwelijk wordt van tijd tot tijd minder gewaardeert.
[Sept:] 23. Dezen morgen nog de schoolkinderen bezocht, en hun en de Onderwijzer tot
naarstigheid aangemoedigt, en ook eenige boekjes aan hun gegeven. Vervolgens heb ik
nog eenigen in de huizen opgezocht, en hun tot naarstigheid in kerk en school aangemoedigt; en zoodra ik het middageeten genoten had, begaf ik mij naar de Negerij Tial. Want
de Ouderling is naar Amboina overgesteeft. Dus ik heb mij alleen daarheen begeven, om
aan mijne belofte te voldoen. Bij mijn aankomen waren zij vergadert bij het huis van den
Regent, maar ik heb mij dadelijk met hun in de kerk begeven. Het is een gemeente van
82. zielen. Toen ik mij op den Preekstoel wilte begeven, zoo was geen trap om op den
zelven te komen, heb dus aan de www.cgfdejong.nl
Taffel met hun gesproken, waar ook een Slamsche
Awrangkaja bijwoonte, en zeer opmerkzaam was. Ach! deze armen menschen konten zoo
lief in stilte den Heer dienen, maar ik vrees dat de Slamsche Godsdienst voor de meeste
van hun aangenamer is, als de onze.
Toen ik met hun geeindigt hadde, zoo is de Ouderling met zijn vaartuig aangekomen, en
zoo begaven wij ons op reis naar Waaij, waar wij omtrent 9 uur savonds zijn aangekomen,
en ik mag zeggen dat ik deze week bijkans zonder ophouden heb mogen werkzaam zijn.
Dat de Heer eenen verbeurden zegen daarop mag leggen, zoodat maar eenigen van deze
naam christenen mogten aangemoedigt zijn geworden, om meer voor hunne zielen te
zorgen; zoo is mijne moeijte beloont.
In waarheid! alle deze gemeentens moesten in één jaar 3 a 4 keer door Leeraars bezocht
worden, om hun aan te moedigen tot het ware Christendom, maar heelaas! het geschied
veelmaal in een jaar niet eenmaal. Toch het laat zich thans beters verwachten, omdat er
4. Predikanten voor Amboina en deszelfs omgevingen bestemd zijn. Ach! dat zij gezond
aan het ligchaam, en sterk in het geloof aan onzen L: Hld: mogen wezen!!
[Sept:] 24. Dezen morgen Zondag zijnde heb ik gesproken over Lukas 11. 32. en vervolgens de Zoon van den Radja als Onderregent voor deze Negerij aan de gemeente voorgesteld, met het voorlezen van zijne aanstelling van het Gouvernement ontvangen, en de
twee eerste versen van den 21sten Psalm laten zingen, en met een hartelijk gebed voor hem,
en voor ons allen besloten. Ach! dat hij een Goede, God vrezende Regent mag worden.
Dezen middag heb ik de schoolmeester laten werkzaam zijn, want ik was nog vermoeijt
van de werkzaamheden van de verledene week.
[Sept:] 28. Dezen middag heb ik twee lijsten door Br: Roskott van Amboina ontvangen
(staat van scholen) door mijne L: Vaders toegezonden, die echter lang op reis zijn
gebleven. Waarvan ik thans ook een zoo goed als mij het mogelijk is zal tekenen. Toch
daar thans 4. Predikanten te Amboina, en in de omgevingen moeten werkzaam zijn, zoo
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blijft voor mij niet veel over als Waaij, en het is mogelijk dat zij ook daar heen komen,
en zoo ook naar Haruku, om die reden zijn Br: Luijke en ik niet op de regte plaatsen; en
zoude ik maar nog wat jonger wezen, zoo zoude ik nog gaarne naar Ceram of elders
mogen werkzaam zijn. Maar alles, de Gouverneur en de Predikanten zeggen: dat ik maar
te Waaij zal blijven, en dus geduld.
Octb: 1. Dezen morgen heb ik nog gesproken over Handl: 16, 31. Geloof aan den Heer
Jezus Christus enz: maar uit de kerk komende was mijn regte voet wegens eene kleine
wonde opgezwollen, zoodat ik smiddags niet kon werkzaam zijn, en ook den tweede heb
ik het Biduur niet kunnen waarnemen omdat ik geen schoen kon aantrekken. Maar in het
huis was ik elken dag met de kinderen bezig, want dit zijn mijne korste924 uren.
[Octb:] 10. Dezen morgen is Br: Luijke met zijne Echtgenoot925 tot ons gekomen, want
hij wil de reis naar Ceram aannemen, en zijne Echtgenoot tot dat hij weder terugkomt bij
ons laten, opdat zij niet zoo alleen in het huis te Haruku moet blijven.
[Octb:] 11. Dezen morgen vroeg heeft Br: Luijke ons met den Ouderling verlaten, zoo
mijn voet wel was geweest, zoo zoude ik met hun de reis ondernomen hebben, maar ik
kan nog geen schoen dragen, en moet met den stok in het huis om loopen, en dus ik kon
niet mede.
[Octb:] 15. Heb ik weder smorgens werkzaam geweest, toch met moeijte.
[Octb:] 16. Dezen middag heb ik mij met een klein vaartuig naar de Pass begeven, om
Mevrouw Kam en hare zuster af te halen, die den 20. smorgens daar zijn aangekomen,
waar wij ons gezamentlijk naar Waaij hebben begeven, en om 2 uur smiddags aangekowww.cgfdejong.nl
men. Deze Lieve Vriendinnen komen
tot ons om verandering van Lucht te genieten, en
in gezondheid en krachten te vorderen. Het was ons aangenaam om zij bij ons te hebben,
want te Timor konten wij zoo weinig van onze Lieve vrienden zien, maar hier is het wel
mogelijk.
[Octb:] 22. Ik heb ook weder een paar dagen geleden, met een steken in mijne zijten, toch
den 22ste heb ik weder het Evangelie mogen verkondigen, en ben dus door de Goedheid
des Heeren weder beter.
[Octb:] 25. Dezen middag is Do: Marenstra met zijne Echtgenoot bij ons aangekomen,
om ook eenigen tijd tot verandering van lucht en herstelling van hare gezondheid bij ons
te verblijven. Wij hebben dus het huis vol van vrienden. Toch Gode zij dank wij zijn thans
wel, en het is onze blijdschap om aan zwakken en zukkelenden te helpen. De Europezen
die tegenwoordig, en al eenige jaren te Amboina aankomen krijgen bijkans allen de koorts,
en velen hevig en langdurende, en zoo is het ook met Do: Marenstra en zijne Echtgenoot.
Hij is al een half jaar te Amboina, en heeft nog niet meer als 3 keer gepreekt.
[Octb:] 29. Dezen morgen heb ik gesproken voor Gen: 12: 9-12. Do: Marenstra en
Mevrouw Kam zijn ook in de kerk gekomen, en ik heb met vrijmoedigheid mogen
spreken, en ik hoop ook tot zegen van anderen.
Dezen namiddag was ik volgens mijne gewoonte ook weder werkzaam, over een gedeelte
van het 15e hoofdstuk over I. Korinten. Maar Do Marenstra is niet opgekomen, want het
was zeer warm; en zoo zedt ik mijne werkzaamheden voort, als wanneer ik alleen in het
huis was, en ik hoop zoo voort te varen, en mij door niets als ziektens te laten storen.
[Octb:] 30. Zoo heb ik thans zoo beknopt als mogelijk het hoofdzakelijkste van mijne
werkzaamheden en begevenheden van meer als een jaar lang medegedeelt, in hoop dat
mijne L: Vaders hetzelve spoedig mogen ontvangen, en ook ik weder iets van Europa mag
924
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kostelijkste, kostbaarste [?].
A.C.P. Harrarr.
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vernemen, want meer als een jaar heb ik nog van Rotterdam nog van Basel enz: geen brief
ontvangen, ben als vergeten van mijne geliefte, in Europa – of misschien houden mij velen
onder de doden Gods, maar door zijne genade ben en leve ik nog, en ik wil ook liever op
het slachtveld sterven, als in de Caserne.

115. J.E. Jellesma aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 18 maart
1844; ARvdZ 64/3/3.
[Na een uitvoerige beschrijving van zijn reis van Surabaya naar Ambon, waarbij zijn schip
nabij Buton op een koraalrots liep en bijna verging, vervolgde Jellesma zijn relaas met een
beschrijving van zijn eerste ervaringen op Ambon.]

Hoogst aangenaam was het mij Broeder Roskott en de zijnen, bij mijne aankomst den 9en
Maart, wel aan te treffen; terwijl ik zeer vriendelijk werd ontvangen, hebbende men reeds
voor een paar dagen, met eene andere gelegenheid, van mijne komst berigt ontvangen.
Den volgenden dag had ik het genoegen Br: en Zuster Luijke, die zich juist, met een’
Radja van Haroekoe, op Ambon bevonden, kon ontmoeten; terwijl ik ook de andere
zusters aldaar mogt zien en binnenkort Br: Bär te Waaij hoop te bezoeken.926 Mijne
goederen zijn, voor zoover ik nog ontdekt heb, onbeschadigd aan wal gekomen. Br:
Roskott heeft mij bij den Gouverneur der Molukko’s ingeleid, die mij zeer vriendelijk
www.cgfdejong.nl
ontving en zich zeer verblijdde over
den brief, dien ZHEdGestr: van Bestuurders had
ontvangen, verklarende hierin gezien te hebben dat Bestuurders toch eindelijk het oorspronkelijke doel des Genootschaps toonden begrepen te hebben.927 Ik bezocht met Br:
Roskott den Adsistent Resident,928 de Predikanten van Amboina en vele anderen. Zaturdag
den 16 heb ik ter bekoming van de acte van vast verblijf, den eed van getrouwheid
afgelegd in tegenwoordigheid van den Gouverneur der Molukko’s. Vroeger heb ik
geschreven dat ik mijne acte van verblijf reeds te Depok had ontvangen, doch dit is slechts
eene kennisgeving geweest, dat mijn verzoek om mij in Ned. Indie te vestigen mij was
toegestaan.929
Wat verder de plaats mijner bestemming betreft, hieromtrent zal UEerw: de meededeeling
hebben ontvangen van de thans op Amboina bestaande Zendelings-Missie, en ik acht het
onnoodig dit te herhalen. Mijne bestemming is dus niet meer Saparua, maar Wahaij op
de noordkust van Ceram.930 De redenen waarom de Zend: Missie hiertoe heeft besloten
926

927

928
929
930

Die raja was de regent van de negorij Haruku. Luijke bevond zich sedert 4 maart op Ambon, om met
Bär en Roskott over de algemene belangen van de zending in de Midden-Molukken te spreken. Toen
Jellesma arriveerde was Bär reeds naar Waai teruggekeerd. Zie sub 10 maart, Luijke, Extract-Journaal
jan. - dec. 1844, ARvdZ 24/5.
Een verwijzing naar het feit dat de zendelingen van het NZG in de Molukken tot dan toe vrijwel uitsluitend
als voorgangers in gevestigde christengemeenten gewerkt hadden en zich verre hadden gehouden van
alle zendingswerk onder de “heidenen”.
A.H. Rijkschroeff, zie voetnoot 177.
J.E. Jellesma a. Hb NZG, 19/12/1843, ARvdZ 64/3/3.
Het was de bedoeling van het NZG-Bestuur geweest dat Jellesma niet te ver van Ambon-stad een werkkring
zou vinden, waarbij in eerste instantie aan Saparua gedacht werd. Hij kon dan wellicht voor een deel
van zijn tijd in Roskott’s Instituut tewerkgesteld worden en Roskott in geval van nood vervangen. De
uitbreiding van het aantal predikantsplaatsen in het Gouvernement Ambon en Onderhorigheden naar
vier maakte het echter noodzakelijk om voor Jellesma een nieuwe standplaats te zoeken, omdat waar
enigszins mogelijk zendelingen uit gevestigde gemeenten geweerd werden. Bovendien wees Roskott
erop dat de instructie van Jellesma de bepaling bevatte dat hij onder de “heidenen” moest werken, doch
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zijn UEerw: uit genoemde mededeeling bekend en ik . . . . zal ik hiermede niet instemmen?
Volgens mijne instructie, mijne acte van ordening en het doel waartoe ik mij met Bestuurders des Genootschaps heb verbonden, is mijne roeping onder de heidenen het Evangelie
te verkondigen, en ik verneem hier, dat men op Saparua geene Heidenen vindt, uitgezonderd hier en daar een paar slaven.931 Het zou voor mij dus, al was hier anders niets tegen,
een wezenlijk bezwaar zijn mij op Saparua te vestigen. Doch het vermeerderde aantal
Predikanten voor de Moluksche Eilanden932 en vooral het gemis van toestemming van den
Heer Gouverneur zijn hier genoeg om mij bepaald wegens de afwijking van dit deel mijner
instructien te regtvaardigen. Wat Wahaij betreft, hiervan is weinig bekend, behalve
hetgeen vanwege de Zend: Missie is medegedeeld, maar ik meen dat daar mijne roeping
is. Tot verkondiging des Evangelies onder de Heidenen, hiertoe heb ik mij den Heere
overgegeven; dit is het doel des Genootschaps, hiertoe ben ik geordend. Tegen mijne
vestiging onder de Christenen op Saparua zijn onoverkomelijke bezwaren en die op of
bij Wahaij is door den Gouverneur des Molukko’s voorgesteld en aanbevolen; terwijl
ZHEdGestr: mij ten stelligsten van deszelfs medewerking verzekerd heeft. Hierbij komt
de volkomene overtuiging der Zend: Missie, dat de Heer hier den weg baant, tot vestigen
eener nieuwe standplaats op of bij Wahaij. Ik meen dan te mogen zeggen: de Heer heeft
mij verhinderd het woord op Saparua te spreken, en gezegd, ga over naar de Heidenen
op Ceram en helpt hen. Bestuurders! wat zal ik anders dan zoo spoedig de omstandigheden, ook een ander deel mijner instructie zulks toelaten, te zoeken naar Ceram te reizen,
besluitende uit een en ander dat de Heer mij geroepen heeft om daar het Evangelie te
www.cgfdejong.nl
verkondigen.
Ik gevoel zeer wel Waarde Bestuurders, dat ik veel geduld, lijdzaamheid, moed en geloof
noodig heb, deze roeping te volgen; doch ik durf, ik kan hier niet weigeren. Hierdoor zou
ik immers den Naam des Heeren schandelijk onteeren, en is des Heeren Genade mij in
mijne zwakheid niet genoeg!933 . . . . . Ik hoop dan mij zoo veel mogelijk tot deze roeping
voor te bereiden en dan te gaan in den Naam des Heeren. – – –

116. W. Luijke, Beantwoording der gewone vragen over het jaar 1843, Haruku, 29 maart
1844; ARvdZ 24/5.
Jaarlijks moesten de zendelingen een vragenlijst invullen en naar het hoofdbestuur te Rotterdam
opzenden.934

Vraag 1

931

932
933
934

dat de gehele bevolking van Saparua, behoudens enkele slaven en het islamitische volksdeel, tot de
christenen gerekend werd. Op aandrang van het gouvernement besloten Roskott en Jellesma voor de
noordkust van Ceram. Zie de correspondentie hierover in de dossiers ARvdZ 64/3/3 en 34/5.
De Acte van Ordening, die elke zendeling kreeg, dus ook Jellesma, verklaarde dat de betrokkene “alleen
voor de Heidengemeenten geordend” was en naderhand noch in Nederland noch in de koloniën als
gewoon herder en leraar beroepen kon worden zonder tevoren daartoe door de bevoegde kerkbesturen
geëxamineerd te zijn. Jellesma’s Acte van Ordening en Instructie in EA 1843, 115-129.
Zie voetnoot 919.
2 Kor. 12: 9.
Vgl. voetnoot 224.
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Hoedanig is de godsdienstige gesteldheid onder welke gij arbeid? Zijn het Christenen,
heidenen of Muhamedanen? Het volk waaronder ik tot heden toe, hier gearbeid heb, zijn
Christenen.
Zijn die Christenen zedert lang van het godsdienstig onderwijs verstoken? Van de
Christenen der Moluksche eilanden in het algemeen, is bekent dat zij reeds lang met het
onderwijs der christelijke leer zijn bedeelt geweest, als bij afwisseling door predikanten
en zendeling-leeraars zijn bezocht geworden, en daarbij zijn in al die christen negerij eene
kerk en school, met eenen maleitschen onderwijzer der jeugd, die tevens met voorganger
bij de gemeente, in zijne plaats te zijn, belast is.
Hoe groot is hun getal? Dat van Haruku is ongeveer 2935, en dat, van de negerijen op
Ceram, door mij in dit jaar bezocht, is 3060.935
Hoedanig hunne kennis en godsdienstige gezindheid? Hunne kennis is in het algemeen
nog zeer bekrompen, naar dien het onderwijs, veelal ook nog zeer bekrompen en eentoonig in de scholen is, maar dat nu liever leden staat beter te worden, door het Institut onzes
genootschaps te Amboina. Want de eerste kweekschool voor de gemeenten zijn toch, ten
minsten behooren, de scholen der jeugd te zijn. Hunne godsdienstige gezindheid, is in het
algemeen, omdat zij onder het Christendom geboren en opgevoed zijn. Openbare tegenstand bestaat hier niet, waar door het meer zou kunnen openbaar worden, hoe standvastig
zij zich, om het christendom, dat zij belijden, zouden gedragen. De gezindheid van vele
christenen, zoo hier, als overal, tot velerlei bijgeloof, laat ook nog veel te wenschen
over.936
www.cgfdejong.nl
Welke toegang hebt gij tot de onchristenen?
Daar ik tot nu toe, slechts onder de Christenen, op dit eiland ben werkzaam geweest, zoo kan ik op deze vraag nog geen antwoord
geven! De Muhamedanen die hier 2, 3 en 4 uur vandaan wonen, heb ik nog niet bezocht,
uitgezondert den regent937 van de negerij Pilauw naast de negerij Karieuw.938 Dat ik bij
nadere gelegenheid, als ik daar weder mogt komen hoop voort te zetten.939
Vraag 2

935
936

937
938

939

Beschreven sub okt. in Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1843, 8/3/1844, ARvdZ 24/5.
In 1860 constateerde Luijke hoe weinig de centrale christelijke elementen zich een plaats hadden weten
te verwerven in het collectieve bewustzijn van de bevolking. “De Paaschdagen kunnen zich nog maar
weinig of niet verheffen boven de gewoone Zondagen. Er is nog niets tot een volksgewoonte uit ontstaan,
zoo als onder de christenheid in Europa: b.v. van palmen, eijeren, bijzonder brood enz. Het eenigst
christenfeest, dat hier een algemeen volksfeest geworden is, is nog slechts het Kerstfeest.” Sub 22 april,
“Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1859 tot en met Maart 1860”, 31/5/1860, ARvdZ
24/5.
A.F. Latukonsina.
In 1848 gaf Luijke op deze vraag ten antwoord: “Daar ik hier slechts onder de Christenen werkzaam
ben, zoo kom ik wel, nu en dan, met muhamedanen in aanraking, met hen over onze en hunne godsdienst
spreek, maar dat nog van geenen den minsten toegang, in of onder hen, ten gevolgen is”. W. Luijke,
“Beantwoording der gewoone vragen aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
te Rotterdam, over den jare 1848”, 26/3/1849, ARvdZ 24/5.
Luijke liet hier een vraag weg, namelijk “Zijn die [de onchristenen] het Christendom toegenegen of
vijandig?” In 1848 gaf hij op deze vraag ten antwoord dat ze het christendom vijandig gezind waren,
“zoo als de roomschen de onroomschen!” W. Luijke, “Beantwoording der gewoone vragen aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap te Rotterdam, over den jare 1848", 26/3/1849,
ARvdZ 24/5.
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Welke zijn uwe werkzaamheden? Predikt gij? Ja! bijzonder des Zondags voor en na den
middag.
Hebt gij Katechizatien? Ja! die naar dat er personen die verlangen ledemaat te worden,
zijn. Tot op het einde van dit jaar, had ik des dinsdags en woensdags eene katichezatie.940
Houdt gij bijzondere gesprekken? Ja! zoo bij de ontmoetingen in mijne woning met
christenen of Muhamedanen, als ook bijzonder in de woningen der negerijen.
Doet gij ook bezoek-reizen?941 Ja zoo als dit in mijn journaal, over dit jaar, is op te
merken.942
Hebt gij eene of meerdere scholen, onder uw opzigt? Eigenlijk gezegt niet eene; deze
worden alle door de Sub-commissie van Onderwijs, (uitgenomen die weinige welker
meesters, door ons genootschap bezoldigt worden) bestuurt. Het onderzoeken in de
scholen, door de zendelingen alhier, wordt dus, als eene minbelangrijke of onnodige zaak
beschouwd.
Hebt gij daarbij medehelpers?
Welke?
Hoe vele leerlingen? De leerlingen in die scholen ingeschreven, welke in dit jaar, door
mij bezocht zijn, is hun getal 1240.
Wat onderwijst gij?943
Welke boeken gebruikt gij? Wat de hulpmiddelen voor het onderwijs der jeugd betreft,
die ik overal in de scholen gevonden heb, zijn nog schaars en die er tegenwoordig in
gevonden worden, zijn veelal van die maleitsche schoolboekjes, die door ons Genootschap
www.cgfdejong.nl
uitgegeven en door Br. Roskott verkocht
worden. Van de gene die ons Genootschap in
1840 voor de Missie, op de Zuidwester eilanden had gezonden,944 heb ik ook reeds eenige
van aan de meesters verkocht.945
Vraag 3

940

941
942

943

944

945

Geleidelijk aan breidden zijn werkzaamheden zich uit. Over het jaar 1848 rapporteerde Luijke: “Dinsdag
en Woensdag middag met belijdenisleerlingen. Donderdag middag, met die jonge personen, welke
onlangs uit de school ontslagen, en nog niet tot belijdenisleerlingen opgenomen zijn, en dinsdag en
donderdag morgen met de 30 tot 40 scholieren der 1ste klasse uit de school Haroekoe en Sameth.” W.
Luijke, “Beantwoording der gewoone vragen aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch ZendelingGenootschap te Rotterdam, over den jare 1848”, 26/3/1849, ARvdZ 24/5. Zie ook pagina 376.
De vraag luidde volledig: “Doet gij ook geregeld bezoekreizen?”
In 1843 bezocht Luijke de gemeenten op Haruku en Ceram. Op 21 februari wijdde hij op Haruku de
nieuwe kerk van Aboru in. Verslag sub 21 febr., Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1843, 8/3/1844,
ARvdZ 24/5.
Een paar jaar later, toen Luijke nauwer bij het volksonderwijs betrokken was geraakt en les gaf op
een school in Haruku, antwoordde hij op deze vraag: “Bijbelgeschiedenis, geloofs- en zedeleer.” Zie
“Beantwoording der gewoone vragen door W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch ZendelingGenootschap over den jare 1847”, 24/3/1848, ARvdZ 24/5.
Die boekjes omvatten Maleise Oude en Nieuwe Testamenten, Vraagboekjes uitgegeven door het
Genootschap te Surabaya, waarschijnlijk Borstius’ Kort begrijp, en de Spel- en Leesboekjes van G.
Heijmering, EA 1840, 9, 129. Zie voetnoot 23, de volgende voetnoot en voetnoot 948.
In 1848 beantwoordde Luijke deze vraag als volgt: “Voor de jonge belijdenis-leerlingen, het eenvoudig
onderwijs in de christelijke leer, door Brink. Voor de bejaarden, een vraagboekje, het Kort Begrip genoemd.
Voor die personen welke nog niet tot belijdenis-leerlingen zijn opgenomen, het even genoemd boekje
van Brink, met het Nieuwe Testament en voor de groote scholieren gebruik ik alleen den Bijbel.” W.
Luijke, “Beantwoording der gewoone vragen aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch ZendelingGenootschap te Rotterdam, over den jare 1848”, 26/3/1849, ARvdZ 24/5. Voor het onderwijs van
belijdenisleerlingen waren verschillende boekjes beschikbaar, zie voetnoot 23.
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Welke vruchten bespeurt gij op uwen arbeid? Neemt het getal toehoorders, toe of af? Wat
in de gemeente Haruku en Sameth, is niet te ontkennen, dat dit over het gemeen genomen,
meer toe dan afneemt. Maar wat de buiten gemeenten betreft, is niet van te zeggen, omdat
daar de komst van eenen geestelijke zeldzaam is, waardoor dan op het eiland Haruku (niet
op Ceram) vele opkomen, die buiten die komst zelden in den openbaren godsdienst
verschijnen.
Hoe groot is hun getal? Van de gemeente Haruku en Sameth is hun getal gewoonlijk, van
de 200 tot 300 personen.
Is er belangstelling bij het gehoor des woords? Die schijnt er, in het gemeen genomen,
nog al te zijn.
Hebt gij grond van hope, dat opregt geloof en ware bekeering de vruchten zijn van uwen
arbeid, of die van vorige leeraars of zendelingen? Daadzaken daar van op te geven, zoude
mij tot nog toe niet doenlijk zijn! Ofschoon uitwendigen godsdienst, hier op Haruku, bij
vele niet ontbreekt, als onderscheidene wellevende huisgezinnen hier gevonden worden,
zoo kan ik toch niet zeggen, tot heden van hen geloofswerkzaamheden vernomen of
verstaan te hebben. Maar sporen van bijgeloof, kunnen hier en daar altijd niet verborgen
blijven.946
Vraag 4
Is er geheime of meer openlijke tegenstand? Openlijke tegenstand heb ik nog niet ondervonden. Doch door de komst en www.cgfdejong.nl
plaatzing van meer dan gewoon predikanten in de
Molukken,947 zal ik zekerlijk wel in mijne werkzaamheden belemmert worden. Geheimen
tegenstand kan ik ook niet van melden, anders als zoodanige, die meer persoonlijk uit de
bedorven geaardheid van den mensch voortkomen! Waar door hier ook nog veel te
wenschen overblijft.
Van welken aard? Zoo als hier boven met een woord is opgegeven.
Hoe handelt gij omtrent denzelven? Zoo veel mogelijk naar de les van den Apostel Paulus
aan Timotijus, te vinden in 2 Timot. 4: 2
Is er medewerking? Van de zijde der Regeering, weet men, dat die den openbaren
godsdienst, als het onderwijs der scholen, voorstaat. Doch medewerking, betrekkelijk
mijne werkzaamheden, als Evangelie-zendeling heb ik hier nog niet ondervonden! Anders
als dat de Regenten en bevolking in het algemeen mij genegen zijn en met mijne werkzaamheden, onder hen, schijnen op te hebben.
Vraag 5

946

947

In zijn verslag over 1847 rapporteerde Luijke: “Hierop moet ik tot mijne innige smart nog antwoorden,
dat ik daarvan geene daadzaken kan opgeven, hoe gaarne ik zulks ook zoude wenschen, tot onzen
gezamenlijke blijdschap, te kunnen doen!”, “Beantwoording der gewoone vragen door W Luijke aan
het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap over den jare 1847”, 24/3/1848, ARvdZ
24/5. Bij deze vraag vulde Luijke in zijn verslag over 1848 in: “Hiervan kan ik nog geene sporen vinden!
Het is hier voor mijne beschouwing nog het veld der doodsbeenderen! [vgl. Ezechiel 37] Dus gemeenten
zonder geest of leven! Voor zeker geen aanmoedigend woord, zoo voor zender als gezant”. W. Luijke,
“Beantwoording der gewoone vragen aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
te Rotterdam, over den jare 1848”, 26/3/1849, ARvdZ 24/5.
Zie beneden onder de beantwoording van vraag 6.
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Hebt gij ook eenige werkzaamheden vrijwillig op u genomen? Of zijn er u ook opgelegd.
Neen.
Vraag 6
Zijn er ook eenige bijzonderheden u bekent of hebben er omstandigheden bij u plaats,
welker kennis voor ons Genootschap belangrijk is?948
In de helft dezer maand, schreef ik reeds voorlopig aan mijnen hooggeachten correspondent, dat door de bepaling van vier predikanten, voor de Europesche en Moluksche
Christenen, (daar waarschijnlijk een van naar Menado en Ternate zal bestemd worden en
zich een van op Saparuwah zal moeten vestigen), het verblijf en werkzaam zijn der
zendelingen, onder de Moluksche christenen, wat de uitwendige vorm betreft, nu minder
noodzakelijk is.949 Te meer daar ook de bezoekreizen, nu en dan door hen zullen moeten
gedaan worden, waar voor een predikant zes gulden per dag reis en verblijf kostte, buiten
zijn zwaar tractement van ƒ 300 tot 500 des maands, geniet en de ouderling, die hem op
zijne reis vergezelt eene gulde per dag, maar die zijne reis kosteloos wordt gesteld. Daarbij
wordt zijne komst vooraf door lastbrieven van het gouvernement, aan alle regenten der
negerijen en dus ook te Haruku, bekent gemaakt en bevolen hen, al de nodige assistentie,
des verlangende voor betaling (naar de vastgestelde wetten des gouvernements), te
verleenen.
Wat mijne bezoekreizen betreffen, die ik gedaan heb en nog gaarne zoude willen blijven
www.cgfdejong.nl
doen, waren wat het uitwendige betreft,
van eenen anderen aard; want die heb ik zoo
moeten zoeken te schikken, dat zij mij genoegzaam, ofschoon niet geheel kosteloos
werden gesteld en mijn ouderling moest zich getroosten, van tegen de gewoonte, van wie
weet hoe lang, geen reis geld te bekomen, ofschoon hem, door mij, zijne reis ook kosteloos
werd gesteld. Zoo hadt hij toch medelijden met zijne beste kleederen, dagelijks te moeten
aantrekken.
En de indruk daarvan op de gemeenten, is zekerlijk ook niet zoo gunstig, van dat het
gouvernement niet alleen, maar ook den zendeling zijn eigen genootschap, geen reis kostte
voor hem en den ouderling te goed doet. Dat het reizen hier zeer veel kost, als men alles
moet betalen, kan ons genootschap wel nagaan, van de reis kostte, die Br. Holtz en ik met
948

949

Bij deze vraag deelde Luijke in 1848 mee: “Betreffende schoolbehoeften, wanneer die naar gewoonte
voor rekening des genootschaps worden afgezonden, dan verzoek ik met dezen 500 (vijfhonderd) exemplaren van het spelboekje No. 1, getiteld Kitab malajuw jang pertama akan mengadjar hedja. En 100
(éénhonderd) van No. 2 of Kitab hedja jang kaduwa. Van die andere maleitsche boekjes ben ik nog
ruim voorzien. Maleitsche N.T. ben ik zins lang van verstoken geweest, daar hier immer nog gebrek
aan blijft bestaan. Ofschoon Br. Roskott er nu en dan er ontvangen heeft, kan ik daar weinig of geen
van bekomen, omdat ze op Ambon zoo spoedig uitverkocht zijn. Zoo is het, dat ik nog maar, op gedurig
verzoek, eens 7 N.T. en 10 en nog eens 12 O.T. heb kunnen ontvangen. Daarom is met dezen mijn
vriendelijk verzoek aan Uedele, of er door Uedele niet zouden kunnen geschikt worden, dat er eene
kist met een honderd of meer N.T. en tien O.T. aan mijn adres zouden kunnen opgezonden worden:
daar voor ik de gelden naar gewoonte bij Br. Roskott kan blijven storten”. W. Luijke, “Beantwoording
der gewoone vragen aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap te Rotterdam,
over den jare 1848”, 26/3/1849, ARvdZ 24/5. De genoemde titels waren waarschijnlijk het vierdelige
Kitab Malajuw akan mengadjar hedja. Tertara pula dibendar Harlem, 1827. Door Roskott verzorgde
herdrukken verschenen in Ambon, Tomohon (N.-Celebes) en bij M. Wijt en Zonen te Rotterdam. Vgl.
de nrs 1 en 2 in “Lijst van boeken, uitgegeven door het Nederlandsche Zendelinggenootschap, ten gebruike
in de inlandsche gemeenten en scholen. Gedrukt bij M. Wyt & Zonen, te Rotterdam”, MNZ, jrg. 18
(1874) 370-375.
Zie voetnoot 919.
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den Radja Waaij alleen voor het vaartuig, toen wij in November en December 1841, de
bezoekreis op Ceram gedaan, gemaakt hebben.950
Wat Br. Bär en mijn verblijf aan onze plaatzen betreft, zal wel niet zoo zijn, of men zal
er ons wel ongemoeid laten wonen en werkzaam zijn, zoo als ten minsten de Gouverneur
van hier, zich aan Br. Roskott heeft verklaart, op het hooren dat er nieuwe zendelingen
waren uitgekomen, als nu onlangs bij het eerste bezoek met Br. Jellesma bij
ZHWEGstr.,951 namenlijk: dat de vestiging van Br. Bär en mij geene tegenspraak vindt,
maar wat de vestiging van nieuw aankomende zendelingen betrof, buiten de hier bestaande
christen gemeenten zou moeten plaats vinden. Waar aan ZHWEGstr. dan ook belooft
heeft, zijne hulp zoo veel mogelijk te betoonen. Waarom Br. Jellesma dan ook reeds al
naar Wahaij aan de Noordkust van Ceram, met zijne Brik de Vliegende Visch is vertrokken.
Ons hoofdbestuur kan hier uit zien, dat mijn verblijf op Haruku, hoe aangenaam ook voor
mij in den beginne, nu door omstandigheden (bij onze vestiging alhier in het geheel niet
gedacht) is verandert, waarom ik dan ook minzaam, dezelve aan de overweging van ons
Hoofdbestuur aanbeveel.

117. J.E. Jellesma aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Wahai (Ceram), 8
april 1844; ARvdZ 64/3/3.
www.cgfdejong.nl
Samen met de hem toegevoegde schoolmeester
Melianus A. Nusalij (Noesalij), een abituriënt
van Roskott’s Instituut, was Jellesma op 24 maart 1844 uit Ambon naar Wahai op noordelijk
Ceram vertrokken. Op 26 maart liep zijn schip de Baai van Kayeli aan de oostzijde van Buru
binnen.
Deze baai is aan de oostzijde des eilands en loopt niet zeer diep in. Aan de eene zijde
derzelve is het fort Defence,952 alwaar eene 2de Luit: als Commandant is en eenige
inlandsche soldaten onder zich heeft. Men ziet hier eenige Mohammedaansche Negerijen
aan het strand, die onder hunne, door het Gouvernement erkende, Radja staan, terwijl eene
door het Gouvernement gezondene Opziener aldaar alles bestuurt. Christenen had ik alhier
niet verwacht, daar ik meende dat de Zendeling Bormeister op eene andere zijde des
eilands was werkzaam geweest en ook met zeer weinig vrucht.953 Daar de brik hier
minstens 3 of 4 dagen zou vertoeven, was ik ook niet zeer haastig om naar wal te gaan.
Den 27 kwam den Heer van der Hart, Comm: der brik,954 weder des avonds aan boord en
verhaalde mij dat er op deze plaats Christenen waren, en dat men zeer verblijd was te
950
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Zie hiervoor sub nov. en dec. Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5. Holtz
en Luijke reisden van Ambon-stad over land naar Paso en vandaar met het vaartuig van de regent van
Waai, tevens ouderling, naar Saparua om de benodigde reispassen te verkrijgen van de resident aldaar.
Vervolgens ging het met het schip van de regent van Waai verder naar Ceram. Deze regent vervoerde
hen verder de gehele reis, waarbij vrijwel alle christelijke gemeenten op Ceram werden aangedaan.
De gouverneur van de Molukken, G. de Serière.
Of: Defensie, een versterking bij Kayeli, daterend uit de VOC-tijd. Zie Knaap, Memories, 349, 435,
461, 494, 496.
Zie bijv. document 31.
C. van der Hart. Hij was de auteur van Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche
eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo, onder bevel van
C. van der Hart. Met platen en kaarten. Uitgegeven van wege het Koninklijk Instituut voor de Taal-,
Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch-Indië, Den Haag: K. Fuhri, 1853.
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vernemen dat er een Zendeling aan boord was, terwijl men hoopte deze welhaast aan land
te zullen zien. Ook verhaalde mij ZWEdGestr: dat de Commandant van het fort den Heer
Baron von Schimmelman,955 een godsdienstig man was en met zijn gansche hart verlangde
zijne twee kinderen, door den aan boord zijnden Evang: Zend: te zien doopen; terwijl
verscheidene Christenouders aldaar voor hunne kinderen hetzelfde wenschten. Toen de
Comm: van der Hart mij dit voorstelde en erop aandrong dat ik aan dit verlangen van
velen zoude voldoen, bedacht ik mij eerst ernstig wat hier mijne roeping was. Ik antwoordde hierop dat ik zeer gaarne aan dit verzoek zou voldoen, zoo ik hier omtrent niets bij de
ouders ontdekte, dat dit verhinderde en ik ook eenigen waarborg ontving dat ik hierdoor,
noch van de zijde van het Gouvernement, noch van den kant der predikanten van Amboina
kon worden beschuldigd mij te hebben ingedrongen en als Leeraar opgeworpen op eene
plaats, waar mij zulks niet geoorloofd was. Omtrent dit laatste punt werd ik dan ook
spoedig gerustgesteld, deels door de verklaring van den Heer van der Hart, dat de Comm:
van het fort hiertoe bepaald wilde uitnoodigen en dat ook hij mij daartoe verzocht en ter
voorkoming van alle misverstand dit zelf aan den Gouverneur der Molukken zou schrijven.956 Hierbij was dan ook de verklaring dat alhier sedert 1838, wanneer Br: Keijzer deze
Gemeente bezocht, geen Leeraar was geweest mij genoeg om hierin geene zwarigheid te
vinden, als zijnde dit een bewijs dat deze Gemeente op zich zelven stond, verlaten was
en op dit oogenblik geenszins onderworpen aan de Predikanten van Amboina. Toen dan
den volgenden morgen de Comm: Von Schimmelman met de Gouvernementsopziener de
Heer Mollé957 tot genoemd einde aan boord kwam en ik met eerstgenoemde eenigen tijd
over het ware doel des H. Doopswww.cgfdejong.nl
had gesprooken, beloofde ik hem ook zijne twee
kinderen te zullen doopen, terwijl ik hem en de Heer Mollé tevens verzoekende, zoo
mogelijk, mij in de gelegenheid te stellen om ook met de andere ouders eenigszins over
den Chr: Doop te kunnen spreken. Dit geschiedde dan ook den volgenden dag ten huize
van den Heer Mollé. Van des morgens negen tot des middags drie ure was ik onafgebroken
bezig, eerst met genoemde ouders, vervolgens met eenige Alvoeren die zeiden Christen
te willen worden en eindelijk met den meester958 en de schoolkinderen. Ik sprak met de
eerstgenoemde eenigszins langer, daar ik wel begreep, dat er Zondag morgen, wanneer
de bediening des H: Doops zou plaatshebben, hiertoe weinig gelegenheid zou zijn, daar
ik, om de bijeenkomst niet te lang te doen duren, genoodzaakt was alsdan het gewone
formulier des H: Doops aanmerkelijk te bekorten. De uitkomst van dit onderzoek was
zoodanig, dat ik zonder bezwaar kon beloven de kinderen te zullen doopen. Van twee
derzelven waren de ouders nog ongehuwd, doch verklaarden mij gezind te zijn een wettig
huwelijk aan te gaan. Ik vroeg daarop den heer Mollé, waarnemend ambtenaar van den
burgerlijken stand, of dit welligt ook nog Zondag morgen vóór den Doop kon geschieden.
Toen dit met ja werd beantwoord en genoemde lieden, die eerst eenige zwarigheid
maakten, omdat zij zoo spoedig de noodig geachte kleedingstukken niet konden bekomen,
ook nu zich hiertoe bereid verklaarden, werd dan ook bepaald dat deze twee personen op
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Ernst baron von Schimmelmann, 2de luitenant en commandant. Het geslacht Von Schimmelmann was
afkomstig uit Pommeren. Leden ervan vervulden in de tweede helft der achttiende eeuw hoge regeringsfuncties in Denemarken.
Zie hiervoor Extract uit rapport Komm. van Z.M. Brik van Oorlog “De Vliegende Visch”, 3/5/1844,
nr 51, ARvdZ 64/3/3.
Adriaan Molle; 1838-1841 commies te Larike; 1843-1847 wnd opziener van Buru, tevens fungd. notaris
en vendumeester.
Te Kayeli stond van 1832 tot na 1847 de schoolmeester Jonas Raphel (of Raphael), geb. 1796, T.J.
Willer, “Reisverslag Boeroe en Amblauw 1847”, AA 588.
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Zondag, voor de bediening des Doops in het huwelijk zouden worden bevestigd. Er waren
nog andere ouders, die mede ongehuwd te zamen leefden, doch voor wie het aangaan van
een wettig huwelijk niet mogelijk was, om redenen opgegeven in nevensgaande bijlage
Art: 4.959 Aan eene moeder heb ik het verzoek om ook haar kind te doopen geweigerd,
zie hiervan de reden Bijlage Art: 6;960 gelijk ik ook geene vrijheid vond om eenige, door
Christen ouders opgevoede Alvoeren van 10 tot 20 jaren te doopen, voor deze eenig
onderwijs in den leer des Evangelies hadden ontvangen. Het kostte mij wel moeite om
in deze gemeente eenigszins met de zaken bekend te worden en dezelve behoorlijk te
regelen, doch blijdschap over hetgeen ik hier zoo geheel onverwacht aantrof, maakte mij
alles ligt.
Ik had, misschien bij mijn overhaast vertrek van Amboina koude gevat en was nu des
Vrijdags, mede door het vele spreken, heesch geworden. Des Zaterdags kon ik bijna geen
woord uiten. Ik had echter eenige ouders, die den vorigen dag op zee of in het bosch waren
geweest, dezen morgen ten huize van den Heer Mollé verzocht, alwaar ook nog eenige
andere leden der Gemeente zouden komen om met mij te spreken; ik kon dus niet aan
boord blijven. Het spreken werd vervolgens ook een weinig beter en de Heer Mollé
ondersteunde mij, door alles, wat door mij te zacht werd uitgesproken, te verduidelijken.
Nadat dit was afgeloopen en ik ook nog wat met den Heer Mollé en den Meester een en
ander had besproken om den volgenden dag alles geregeld te doen afloopen, kwam ik des
middags weder naar boord terug, geheel afgemat. Voor 7 ure des avonds was ik niet in
staat iets te doen tot voorbereiding tegen den volgenden dag en toen nog met zeer veel
www.cgfdejong.nl
moeiten. Ik meende echter hier geroepen
te zijn, ook tot de uiterste inspanning, bleef ook
vertrouwen, dat den volgenden dag alles wel zou gaan, en ben niet beschaamd geworden.
Mijn plan was ook geenszins eenen bepaalden text te behandelen, maar om eene korte,
naar tijdsomstandigheden geschikte toespraak te doen. Eene eenigszins lange toespraak
doen, 2 paren in het huwelijk bevestigen, 22 kinderen doopen met afwisseling van gezang
en gebed, dit zou, vooral in Indie, veel te lang duren, en in alle gevallen zou ik niet lang
tot de Gemeente kunnen spreken. Aangaande de taal hield ik mij tamelijk veel aan het
Bijbel-maleisch. Men spreekt op Boero, meen ik, een mengelmoes van maleisch en
alvoers, doch door gewoonte verstaat men ook de bijbelvertaling tamelijk wel en ik geloof
dat men mij ook nog al heeft verstaan. Mijne stem was des Zondags morgens merkelijk
beter en daar ik de schoolmeester de formulieren voor inzegening en Doop liet voorlezen,
zoodat ik slechts de vragen voorlas, een kort gebed deed en na eene korte vermaning aan
ouders en doopelingen de zegen uitsprak, liep alles dan ook wel af. Zoo mogt ik dan aller
onverwachtst het genoegen smaken een aantal door den H: Doop tot de Gemeenschap van
Vader, Zoon en Geest in te lijven. Verre zij het van mij, immer aan deze uiterlijke
handeling op zichzelven eenige waarde te hechten, of ook eenigszins mijnen roem te
zoeken in het doopen van velen. Maar, terwijl ik met Paulus zeg “Christus heeft mij niet
gezonden om te doopen, maar om het Evangelie te verkondigen”961 weet ik ook zeker, dat
de bediening des Doops, in den Naam des Heeren, geene nuttelooze vertooning is. Die
kinderen toch zijn nu opgenomen in het verbond der Zaligheid, en dit zal hun, onder des
Heeren zegen, tot heil zijn. Daartoe heb ik dan ook de ouders en doopgetuigen op het
dringendst aanbevolen, voor de Christelijke opvoeding der kinderen te zorgen en hun
voorgehouden, dat het zeer veel hiervan zou afhangen, of de gunst, die zij, naar hun
959
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Zie bijlage op pagina 440-442.
Ibidem.
1 Kor. 1: 17.
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verlangen, thans van den Heer ontvingen, voor hen en hunne kinderen of ten vloek of ten
zegen zou zijn.
Nadat de plegtigheid was afgeloopen, begaf ik mij naar het huis van den Heer Molle,
alwaar ook den Heer Baron van Schimmelman met den Commandant en al de Officieren
van boord ter maaltijd waren genoodigd. In het vertrouwen dat hier matigheid en naar
omstandigheden passende vreugde gepaard zoude gaan, vond ik mij ook geenszins
teleurgesteld. Tegen den avond gingen wij weder naar boord en den volgenden morgen
begaf ik mij nog eens naar wal om aldaar nog een en ander te verrigten, en vooral ook om
te zorgen dat van alle mijne verrigtingen aldaar behoorlijk aanteekening werd gedaan.
Ik twijfel niet of Bestuurders zullen genoegen nemen in hetgeen ik op Boero, naar
overtuiging mijns harten verrigt heb; doch welligt mogt er eenige bedenking bestaan
omtrent het laatste Art: van genoemde bijlage,962 of ik, namelijk, daardoor ook heb
aanleiding gegeven tot eenige botsing met Heeren Predikanten van Amboina of tot
onaangenaamheden met het Gouvernement. Ik hoop echter dat de daaromtrent door mij
genomene voorzorg dit beide zal voorkomen. Aan Heeren Predikanten van Amboina, heb
ik in weinige woorden medegedeeld, wat ik in de Gemeente van Boero heb verrigt en
redenen opgegeven waarom ik meende dat het mij volkomen vrijstond aldaar dus werkzaam te zijn. Verder heb ik HEerw: kopij gezonden van Art: 8 bovengenoemd en HEerw:
naar aanleiding hiervan de belangen der Gemeente bevolen, niet als eene bepaalde
uitnoodiging, maar als een nederig broederlijk verzoek, gegrond op de hartelijkste
belangstelling in de Gemeente van Boero.
Daar er op Amboina geen Hulp www.cgfdejong.nl
Genootschap meer bestaat en, zoo ik meen, iedere
Zendeling der Missie Amboina thans in regtstreeksche betrekking staat tot het Gouvernement, heb ik de vrijheid genomen den Gouverneur der Molukkos, in een’ particulieren
brief, van mijne verrigtingen kennis te geven, met nederig verzoek om, zoo ik verpligt was
van mijne werkzaamheden op Boero eenig officieel verslag te doen, hiervan eenig berigt
te mogen ontvangen. Ik heb mede, bij deze brief, ZHEdGestr: eene, gelijk de hiernevensgaande kopij gezonden en, met betrekking tot Art: 8,963 de aandacht van ZHEdGestr:
bepaald op de woorden “onder geen’ anderen naam dan van Broeders.”964
Verder heb ik aan Heer Molle, die binnen eenige dagen een reisje naar Amboina dacht
te doen, een briefje medegegeven voor Br: Roskott, vooral ter aanbeveling der school van
Boeroe, teneinde, zoo mogelijk, eenigszins in derzelven behoeften te voorzien. Br: Roskott
zou hierover met den Heer Molle nader kunnen spreken, die misschien ook een weinig
geld zou medebrengen om het meest noodige te betalen.
Zoo heb ik dan van mijne verrigtingen op Boero verslag gedaan en daarover eenigszins
uitgeweid, vooral ook omdat ik daar voor het eerst in mijne betrekking werkzaam was en
alles mij zeer onverwacht voorkwam. UHEerw: zullen dus gelegenheid hebben om mijne
wijze van handelen eenigszins te beoordeelen en, zoo noodig, mij, in een of ander opzigt,
goeden raad geven voor het toekomende. Ik kan evenwel niet nalaten, UHEerw belangstellende aandacht nog eens op de Gemeente van Boero te doen vestigen. Deze Gemeente,
bestaande voor een groot deel uit Ambonsche Christenen, die zich van tijd tot tijd op deze
plaats hebben nedergezet, heeft zich zes jaren lang, zonder eenigen hulp, tamelijk wel
staande gehouden. Ik heb in een oud register gezien dat op Boero Evangeliedienaars zijn
962
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Zie bijlage op pagina 440-442.
Zie bijlage op pagina 440-442.
Jellesma wilde hiermee voorkomen de indruk te wekken dat te Kayeli een kerkeraad was ingesteld,
omdat dat uitgelegd zou kunnen worden als een poging deze gemeente los te maken van Ambon.
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geweest in 1827, 1831, 1835 en 1838, en het kwam mij voor dat dit telkens slechts
bezoekreizen zijn geweest. Ik was daarom zeer getroffen te zien, dat men hier alles nog
zoo goed in stand hield. Er is hier een net kerkje, vroeger door de Gemeente zelve
gebouwd. Elken Zondag verzamelen zich daarin eene groote of kleine getal Christenen.
De meester leest dan, na een kort gebed, een paar Kapittels uit den Bijbel; daarna wordt
er gezongen en vervolgens leest de meester eene maleische leerrede voor, uit een oud
boek, waarin misschien wel 30 predikatiën, ook voor de feestdagen voorkomen en
waarvan ik niets anders kan zeggen dan dat het in den vorigen eeuw door zekeren Caron
is uitgegeven.965 Na het lezen hiervan wordt er met gebed en gezang besloten. Des
donderdags komt men ook te zamen tot gebed en zang, terwijl er des Zaterdags een soort
van Katechizatie wordt gehouden. Dit alles wordt er geregeld door eenen, vroeger door
Br: Kam alhier gezondenen, en door het Gouvernement bezoldigden schoolmeester, die,
schoon hij veel door eene beroerte heeft geleden, ook met even veel ijver zijne school
zoekt in orde te houden en daartoe zijne weinige hulpmiddelen zoo goed mogelijk
dienstbaar maakt. Ik heb kleine kinderen gezien, die werkelijk heel goed rekenen en het
gezang in school en kerk was boven verwachting. Maleische Psalmboeken zijn er nogal
eenige in de gemeente, bijbels minder en, behalve een drietal vraagboekjes, bijna geen
schoolboek. Om de kinderen in het eerst letters en woorden te leeren, gebruikte de meester
een blad uit den Bijbel of uit een ander boek. Ik hoop dat Br. Roskott eenige gebruikte
schoolboeken zal kunnen zenden. Om eindelijk een kort overzigt te geven van de Gemeente van Boero, zend ik hiernevens eene tabel, mij door den meester aldaar ter hand
www.cgfdejong.nl
gesteld.966
Te kort ben ik op Boero geweest Bestuurders! om eenigszins te kunnen oordeelen over
de vrucht, die men zich van de werkzaamheden eens Zendelings aldaar, vooral ook onder
Mah: en Heidenen, zoude mogen beloven. Ik mag echter niet nalaten UWEerw: de
belangen der reeds op Boero bestaande Gemeente dringend aan te bevelen. Deze Gemeente toch verdient het niet, zoo geheel verlaten te zijn. Zeer goed weet ik dat de middelen
des Genootschaps beperkt en de arbeiders gering zijn; maar is er dan geenen hoop dat de
Heer des oogstes meerdere arbeiders in zijne wijngaard zal zenden?
Nadat ik op Boero zoo veel mogelijk werkzaam was geweest, zeilden wij den 2e April
vandaar en kwamen den volgenden avond op Wahaaij. De Comm: van het fort alhier, de
Luit: Swaab,967 had, op aanschrijven van den Gouverneur der Molukken, zeer goed voor
mij gezorgd en ontving ons allen zeer vriendelijk. In het fort vond ik, in een thans ledig
staande Officierswoning, een ledikant, tafel en stoel provisioneel voor mij gereed en
ZEdGestr: verzocht mij om in den eersten tijd dagelijks van deszelfs tafel gebruik te
maken. Buiten het fort op eene aangename plaats, staat verder een klein huisje van gabbagabba leedig, dat intusschen wat voor mij wordt opgemaakt. De eerste aankomst is dus
op Wahaaij zeer goed. Over de plaats zelve, over de Mahommedanen en de hier zijnde
4 Negerijen; over de Alvoeren in het gebergte; kortom over alles wat op het welslagen

965
966
967

Zie voetnoot 29.
Zie de bijlage bij dit document.
De 1e luitenant J. Schwab; 1843-1846 civiel en militair commandant van Wahai. In okt. 1845 arriveerde
de 2e luitenant H. Raat te Wahai als zijn opvolger. Zie Jellesma, Extract-Journaal 1 juli 1845 tot 31
maart 1846, [-/4/1846], ARvdZ 64/3/3, 7. Raat bleef tot 1848.
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mijner pogingen alhier betrekking heeft, durf ik niets schrijven, voor ik hier eenigen tijd
geweest ben.968
Ik heb Br: Roskott verzocht, bij mogelijke gelegenheid, op Amboina voor mij te koopen:
parangs, patjols, doeken, spiegeltjes, messen, enz. enz. enz. om met de Alvoeren in het
vervolg ruilhandel te drijven en hen, door kleine geschenken, zoo mogelijk eenigszins tot
mij te trekken. Een uit Holland medegebragt pakje snuisterijen zal mij misschien hier
uitnemend te stade komen; ik wenschte dat ik meer soortgelijke zaken had, en ben zoo
vrij, bij gelegenheid Bestuurders hierop opmerkzaam te maken. Over parangs en andere
gereedschappen zou Br: Roskott schrijven.969 – – –
Bijlage houdende Kopij van Aanteekeningen betrekkelijk de gemeente van Boeroe
beginnende Maart 1844, Buru 1 april 1844.
1
Den 31 Maart zijn alhier, door Jelle Eeltjes Jellesma, Zendeling van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap, gedoopt 22 kinderen, volgens hiervan gedane inschrijving in het
doop-boek van Boero.
Dit is geschied op uitgedrukt verlangen der ouders en gemeente-leden en op bepaald
verzoek van den Heer Baron Ernst von Schimmelman, als zijnde hiertoe sedert 1838 geene
gelegenheid geweest, terwijl bovengenoemden Zendeling met blijdschap aan dit verzoek
heeft voldaan, na vooraf, in eene opzettelijke bijeenkomst, de ouders over het ware doel
des Heiligen Doops te hebben onderhouden.
www.cgfdejong.nl
2
De in bovengenoemd getal begrepene kinderen van Alvoeren zijn door derzelver Christenpleegouders als hunne eigene kinderen aangenomen, en hebben deze zich verbonden als
zoodanig voor de Christelijke opvoeding dezer kinderen te zullen zorgen.
3
Diegene des ouders van bovengenoemde kinderen, welke nog wel gedoopt, maar nog
geene leden der gemeente zijn, hebben betuigd gezind te zijn hunne belijdenis af te leggen
en beloofd daartoe te zullen gebruik maken van alle gelegenheid om onderwijs te ontvangen in de leer des Evangelies.

4
Aangaande die ouders der gedoopte kinderen, welke niet wettig getrouwd zijn, zij
aangemerkt dat, wat den Heer Commandant Baron von Schimmelman betreft, het dezen,
als Hollandsch Officier, niet mogelijk is een wettig huwelijk aan te gaan met de inlandsche
968
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Wahai bestond uit een fort, de woning van de commandant en een paar huisjes. Het fort had een bezetting
van enkele officieren en 44 onderofficieren en soldaten, waarvan zeventien Europeanen. De militair
commandant was tevens civiel gezaghebber. Verder was er een militair arts. Vlak ten westen van Wahai
bevonden zich de kustnegorijen Hatuwe (ruim 400 inwoners) en Hatiling (250 inwoners). De regenten
droegen de titel raja, de dominante religie was de islam. Ten oosten van Wahai lagen de negorijen
Gaa (300 inwoners) en Hitty (150 inwoners). Wahai en naaste omgeving telden drie moskeeën. Zie
J.E. Jellesma a. Hb NZG, 5/11/1844, ARvdZ 64/3/3; Zie: “Acht dagen verblijf te Wahaai”, in: Van
Doren, Herinneringen, I, prent van Wahai t.o. 226. Over Wahai in 1843 zie pag. 39-69 in: Brumund,
“Aantekeeningen”, 39-70, 251-299.
Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/3/1844, ARvdZ 34/5.
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en Moh: vrouw waarbij hij zijne kinderen verwekt heeft. Hij heeft echter verklaard niet
gezind te zijn haar immer te verstooten of eene andere vrouw nevens haar te nemen.
Even zoo was er ook geen wettig huwelijk mogelijk tusschen Balthasar Salarone970 en
Batseba Kaijluhu, als zijnde de laatste nog eene ongedoopte alvoer. Deze is echter eene
dergenen, die hare begeerte hebben te kennen gegeven om Christen te worden en zij heeft
beloofd daartoe van elke gelegenheid tot onderwijs te zullen gebruik maken, terwijl beide
zich hebben verbonden om, zoodra zulks kan geschieden een wettig huwelijk te zullen
aangaan.
5
Er werd verder verzocht dat de Heilige Doop mede zou worden bediend aan eenige door
Christen ouders aangenomene en opgevoede kinderen van alvoeren, die reeds tot eenigen
ouderdom zijn gekomen. De Zendeling heeft echter geene vrijheid gevonden deze te
doopen, voor zij eenig onderwijs hadden ontvangen in de leer des Evangelies en belijdenis
afgelegd van hun geloof. Deze alvoeren hebben dan ook betuigd lust te hebben tot het
nemen van onderwijs, terwijl hunne pleegouders zich verbonden hebben hen daartoe zoo
veel mogelijk in de gelegenheid te stellen.
6
Ook werd de toediening des H: Doops verzocht aan een kind van Rachel . . . . Van dit kind
is vader S.H. Lauterbach, wettig gehuwd met eene andere vrouw, die zich thans op
www.cgfdejong.nl
Amboina bevindt, wegens het slechte
gedrag van haren wettigen man; als hebbende deze
sedert ong: 4 jaren in eene volstrekt ongeoorloofde gemeenschap met eerstgenoemde
vrouw geleefd en bij haar reeds twee kinderen verwekt. Daar deze ongeoorloofde zamenleving der genoemde lieden tot op heden nog voortduurt, heeft de Zendeling verklaard aan
gemeld verzoek der moeder niet te kunnen voldoen, zoo lang zij met dezen, met eene
andere vrouw wettig verbondenen man op dien voet blijft leven. De moeder heeft dan ook
beloofd zich van genoemden man te zullen scheiden, terwijl deze zich ook verbonden
heeft, zijne wettige vrouw weder op te zoeken en zich alleen bij haar te houden.
7
Op den 31 Maart zijn mede door den Evangelie-Zendeling J.E. Jellesma, na behoorlijke
afkondiging in het huwelijk ingezegend 2 paren, volgens het register van huwelijken in
de gemeente van Boero.
8
Eindelijk is door den Zendeling J.E. Jellesma voorgesteld en door de leden der gemeente
goedgevonden dat er uit hun midden 3 broeders zouden worden verkoren, die, onder geen’
anderen naam dan van broeders, de belangen der gemeente bijzonder zouden behartigen
en daartoe, zoo veel mogelijk, eenige briefwisseling onderhouden met de naastbij zijnde
Evangelie-Zendelingen en Predikanten. Men hoopt dat dit zal mogen strekken tot bevestiging en opbouwing der Christelijke gemeente van Boero, en vooral ook, dat dit aanleiding
970

Balthasar Salarone was een handelaar. Samen met een andere handelaar, Hendriks genaamd, beheerste
hij medio negentiende eeuw een groot deel van de handel langs de noordkust van Buru. Deze concentreerde
zich in Wamasi, een gehucht tussen Lisela (=Wamlana) en Tagalisa, dat wegens zijn beschutte baai
de voornaamste afscheephaven van de streek was. Zie T.J. Willer, “Reisverslag Boeroe en Amblauw
1847”, s.a., AA 588, fol. 45.
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zij, dat deze gemeente, zoolang zij geen’ eigene Leeraars bezit, van tijd tot tijd, het geluk
mag hebben eenen Evangelie-dienaar, hetzij Evangelie-Zendeling of Predikant, eenige
dagen in haar midden te zien.
De broeders der gemeente, die tot genoemd einde werden voorgesteld en verkoren zijn:
de Heeren
Baron Ernst von Schimmelman, 2e Luit: Kommandant,
Adriaan Mollé, waarnemend opziener, en
Jonas Raphel, schoolmeester alhier.
Deze hebben gaarne deze taak, tot heil der gemeente op zich genomen en tevens besloten
een boek aan te leggen, waarin eene en andere bijzonderheid, de gemeente van Boero
betreffende, zal worden aangetekend.
Vanwege de gemeente:
E. van Schimmelman
A. Mollé
J. Raphel

In kennis van mij
J.E. Jellesma

Bijlage
Guruw Midras J. Raphel, Bilanganwww.cgfdejong.nl
segala djiwa² awrang Mesehhij dalam negerij Pada
31 Maart tahon 1844, Kayeli (Buru), 1 april 1844.
Lakij²971
Awrang Sidij (Gemeenteleden)

Djumlah973

Parampuwan972

8

20

28

Awrang Masing (Gedoopte Christenen
die nog geen ledematen zijn)

44

33

77

Anakh² Midras974

19

15

34

Anakh diluwar Midras975

18

12

30

Anakh² jang sudah dipermandikan pada
31 Maart 1844976

14

8

22

103

88

191

Djumlah977

971
972
973
974
975
976
977

Mannen.
Vrouwen.
Totaal.
Kinderen op school.
Kinderen niet op school.
Aantal gedoopte kinderen per 31 maart 1844.
Totaal.
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+ Anakh jang beladjar Ichitsar tabal978

6

4

10

+ Anakh jang beladjar Sual Besar979

4

3

7

+ Anakh jang beladjar Sual Tenga980

2

5

7

+ Anakh jang beladjar Sual Kitjil981 dan
adjar huruf982

6

1

1

+ Anakh jang beladjar Perminta’an do’a
dan huruf983

1

2

3

19

15

34

Djumlah

1 Tita Midras*
1 Petty derma984
1 Medja985
1 Taflak986
6 Serfet987
2 Daftar988
* Een Maleisch schoolreglement, waarin tevens den meester zijne werkzaamheden in de
kerk worden voorgeschreven. Hetzelve is in 1826 door de Gouverneur der Molukken aan
de Gouvernements schoolmeesterswww.cgfdejong.nl
gezonden en behelst werkelijk zeer veel goeds.989

118. G. de Serière, gouverneur der Molukse Eilanden, aan de hoofddirecteuren van het
NZG te Rotterdam, Ambon, 5 mei 1844; ARvdZ 64/3/3.
UwEw: geëerde missive van den 7º Augustus 1843 die mij door den Heer Jellesma ter
hand is gesteld, en die hoofdzakelijk dienende was om mij dien Zendeling aan te bevelen,
ten einde hem in de bereiking van het heilzame doel, daar hij onder Uwe leiding en door
Uwe aanmoediging naar streeft, behulpzaam te wezen, is mij des te aangenamer geweest,
daar ik er een vernieuwd bewijs in heb gevonden, van Uwen verlichten ijver voor de goede
zaak, en van Uwe blijvende belangstelling, in het waarachtige heil der talrijke bevolking
van deze zoo uitgestrekte gewesten . . . . Waarlijk er kan nog veel, oneindig veel voor deze
streken worden gedaan, en met menschen als eenen Roskott, en van den stempel en aanleg
van Jellesma, kunnen wij ons aan de beste hoop voor de toekomst overgeven daar zij
978
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983
984
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986
987
988
989

Kinderen die de Ichtitsar tabal leren; zie voetnoot 86.
Kinderen die de Sual Besar leren.
Kinderen die de Sual Tengah leren.
Kinderen die de Sual Kitjil leren. Een verwijzing naar de dikke (besar), minder dikke (tengah, middel-)
en dunne (ketjil) versie van Borstius. Zie voetnoot 23.
[Kinderen die ]de letters leren.
Kinderen die leren bidden en de letters leren.
Een collecteschaal, -kist of -bus.
Een tafel.
Een tafellaken.
Zes servetten.
Twee lijsten.
Zie document 45.
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begrijpen dat de kennis van het Evangelie vooral strekken moet tot de ontwikkeling dier
uitstekende vermogens waarmede de algoede Schepper den mensch heeft toegerust, om
hem én voor de maatschappij, én voor zijne eeuwige bestemming dat geene te doen
worden, dat hij worden kan en wezen moet wil hij beantwoorden aan de liefderijke
bedoelingen van zijnen hemelschen Vader.
Langs den weg die de missie alhier sedert eenigen tijd heeft ingeslagen, ik zal daarvan
alle details niet behoeven te herhalen, daar U die zeker door den Heer Roskott zijn
medegedeeld, kan het niet missen of UEw: zult heerlijke vruchten plukken, van het zaad
dat door Uwe zorgen is uitgestrooid geworden, en mijnen innigen wensch is, daaromtrent
gedurende mijn verblijf alhier, eenig blijvend nut te stichten.
Nader betuiging zal het wel niet noodig wezen, UEw. de verzekering te geven, dat ik
gaarne voor den Heer Jellesma alles zal doen, dat ter bevordering van zijn geluk en van
de zaak die hem is opgedragen, strekken kan; en het is mij aangenaam UEw: te kunnen
berigten dat hij zich gevestigd heeft op een punt waar hij in den vervolge veel nut zal
kunnen stichten. Te Wahaay namelijk op de Noordkust van het zoo belangrijke Eiland
Ceram alwaar wij eene bezetting hebben, met het doel om langzamerhand onzen invloed
meer en meer onder de alfoeren uit te breiden.990 Aan hunne beschaving en opleiding, zal
een’ verstandig en welgezind Zendeling veel kunnen bijdragen, en ik vlei mij dat de Heer
Jellesma daar op zijne regte plaats is. Ik ben in de gelegenheid geweest hem naar de plaats
zijner bestemming met een’ Oorlogs Brik te zenden, en bij het retour van dat vaartuig heb
ik zoo van den Kommanderenden Officier, als van den Heer Jellesma de gunstigste
www.cgfdejong.nl
rapporten ontvangen.991
Naar het belang te oordeelen dat Uwen meer gemelden brief van den 7º Augs 1843 omtrent
den Zendeling Jellesma aan den dag legt, en in de onzekerheid of laatst genoemde wel
in de gelegenheid is geweest, om U zoo spoedig na zijne komst ter plaatse zijner bestemming te kunnen schrijven, heb ik gemeend dat het UEw: niet onaangenaam zou wezen,
een Extract te ontvangen van het aan mij gediende rapport door den Kommanderenden
Officier van den Oorlogs Brik de vliegende visch, en eene Kopij van den brief die de Heer
Jellesma mij zelven heeft toegezonden. Beide die stukken heb ik de eer UEw: te doen
geworden,992 ten einde UEw: zoo ik mij vlei een gewenscht berigt te doen erlangen van
eenen Zendeling die mij zoo dringend door UEw: werd aanbevolen, en tevens een
daadzakelijk bewijs te leveren, van mijne pogingen, om zoo veel in mijn vermogen is,
gedurende den korten tijd dien ik nog hier zal vertoeven, in mijne betrekking mede te
990
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Langs de noordkust van westelijk Ceram lag een aantal strandnegorijen, waarvan de meeste bewoond
werden door islamieten, de rest door alfoeren. Van west naar oost waren dat: het alfoerse Kawa (300
inwoners), Murinaten (Murnaten), vervolgens het alfoerse Nuniali (150 inwoners) dat met het islamitische
Lisabata (150 inwoners) één negorij vormde, Buria, Lasahata, Nukuhai. Deze negorijen behoorden
tot de residentie Hila. Naar het oosten lagen verder Hatunuru, Uwin (of Uwen), Warasiwa, Lumawe
(Lumahweh), Latea, nog een Lisabata (300 inwoners), Loon, Marehunu, Paa, Passanya en Sleman (één
dorp en 350 inwoners), Sawai (300 inwoners), Besi, Opin en Wahai. De genoemde aantallen zijn voor
1844. Zie J.E. Jellesma a. Hb NZG, 5/11/1844, ARvdZ 64/3/3. De hoofden van deze kustnederzettingen
hadden soms ook invloed over alfoerse stammen in het binnenland. Hiervan hoopte het gouvernement
gebruik te kunnen maken. Zie ook Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 178-197.
Het rapport van de commandant van “De Vliegende Visch” is niet aangetroffen. Doch uit het “Extract
uit eenen rapport van den Luitenant ter Zee 1e Klasse Kommandant van Z.M. Brik van Oorlog de Vliegende
Visch van den 3de Mei 1844 No 51”, ARvdZ 64/3/3, blijkt dat Jellesma te Kayeli (Buru) enkele kinderen
gedoopt had en twee huwelijken ingezegend. Daarnaast is bedoeld J.E. Jellesma a. G. de Serière, 10/4/1844,
ARvdZ 64/3/3, dat van gelijke inhoud en strekking is als document 117.
Zie vorige noot.
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werken, ter bereiking van het groote doel waaraan door EUw: met zoo veel volharding
en in zulk eenen goeden zin gearbeidt wordt.

119. Ds J.F.G. Brumund,993 predikant te Ambon, aan G. de Serière, gouverneur der
Molukse Eilanden, Ambon, 24 juli 1844; AHC 17, bijlage 589.
Overtuigd van UHoogEdGestr: belangstelling in het lot van de aan UHoogEdGestr:
bestuur toevertrouwde Christen bewoners der Moluksche Eilanden en pogingen om alles
aan te wenden, wat strekken kan, ter verbetering van dit hun in zoo vele opzichten nog
niet genoegzaam verbeterd en daardoor betreurenswaardig lot, heb ik de eer UHoogEdGestr: dit verslag mijner bevinding van den toestand der Scholen en gemeenten in de
verschillende gemeenten op Leijtimor en Saparoea, benevens werkzaamheden aldaar, aan
te bieden.
Hoewel het dankbaar moet erkend worden, dat de laatste Jaren, reeds vele noodige en
heilzame verbeteringen in het school- en kerkwezen der Christen Negorijen van Amboina
en omliggende Eilanden zagen tot stand komen door de bemoeijingen der Subcommissie
van Onderwijs en de gedane bezoekreizen, vooral echter door het Nederlandsch Zendeling
Genootschap in de vestiging eener school tot vorming van Inlandsche meesters te Amboina,994 zoo is echter, door dien er zoo veel te verbeteren was, en door het niet aanwezig zijn
van een genoegzaam getal Predikanten, als mede door de verdervelijke ziekte, welke reeds
zoo lang deze gewesten teistert enwww.cgfdejong.nl
uit haren aard der krachtige doorzetting en tot stand
brenging van noodige verbeteringen, tallooze moeijelijkheden in den weg stelt, nog veel
overgebleven, hetgeen zoo niet kan en mag blijven, wil men van het reeds daargestelde
goede en wezentlijke vruchten plukken. En het is daarom dan ook, dat ik mij in den loop
van dit verslag vooral ten doel stel, al dat geene ter kennisse van UHoogEdGestr: te
brengen, hetgeen mij in het belang der opvoeding en godsdienst voorkomt, groote behoefte
aan herziening en verbetering te hebben Ten einde echter UHoogEdG: het geheel zoo veel
mogelijk onder een algemeen en beknopt overzigt te brengen, alsmede om de onaangename herhaling der voor iedere negorij gedurig wederkeerende opgaven van cijfers en
opmerkingen, omtrent dezelfde personen en zaken te vermijden, heb ik tevens de eer,
hiermede, als bijlage, eene staat over te leggen, waarin de verschillende rubrieken kortelijk
onder hunne hoofden zijn zamen gevat.995 Terwijl ik insgelijks om dezelfde reden, den
vorm van een Journaal vermijdende, dezelfde bijzonderheden omtrent de verschillende
negorijen, hetzij reeds in den staat, maar nog verder uit te breiden, of bovendien te
vermelden, zamen genomen, onder een algemeen hoofd zal brengen. Aanvangende met
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Brumund werd in het kader van de uitbreiding van het aantal predikantsplaatsen in de Midden-Molukken
van twee naar vier begin 1842 naar Ambon overgeplaatst. Hij bleef er tot 1845, in welke periode hij
belangrijke onderwijshervormingen voorstelde en doorvoerde, zie document 122. In 1843 bezocht hij
Wahai op Ceram’s noordkust. Op de terugreis van Ambon naar Java in juni 1845 bezocht hij het eiland
Manipa en opnieuw de nederzetting Wahai, waar zendeling Jellesma op dat moment verbleef. Over
Wahai in 1843 zie Brumund, “Aantekeeningen”, 39-69; over Brumund zie Veth, Ontdekkers en onderzoekers, hfdst. iv; Van Doren, “Beknopte Beschrijving van Wahaai, op de Noord-Oostkust van het
Eiland Ceram”. In oktober 1855 bezocht Brumund de Uliassers in het gevolg van GG A.J. Duymaer
van Twist (1851-1856), tijdens diens bezoek aan de Molukken, zie R. Bossert a. Hb NZG, 1/11/1855,
ARvdZ 64/4/4.
Bedoeld is het Instituut van B.N.J. Roskott.
Zie de bijlage bij dit document.
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een verslag der Scholen en Schoolzaken, zal ik daarna overgaan tot dat der gemeenten
en hetgeen haar betreft.
Van de door mij bezochte negorijen Soija diatas, Hatalaij, Nakoe, Kilang, Hukurila, Ema,
Leaharij, Rutong en Hutumurij, Passo, Saparoea, Tiouw, Paperoe, Booij, Haria, Poorto,
Itawaka, Nolloth, Ihamahu, Tuhaha, Ouw, Ulath en Sirrij Sorrij bevinden zich de Schoolgebouwen te Soija diatas, Ema, Leaharij en Hutumurij, Passo, Porto, Nolloth, Itawaka,
Ihamahu, Sirrij Sorrij allen in goeden en bruikbaren staat; daar die te Hatalaij, Nakoe,
Kilang te klein om het getal kinderen te bevatten en zeer vervallen zijn, die te Rutong
geheel bouwvallig is en te Hukurila, Saparoea, Tiouw, Paperoe, Booij, Haria, Tuhaha,
Ouw en Ulath in het geheel geene Schoolgebouwen gevonden worden, wordende de
School aldaar in de Kerk gehouden. Leaharij alleen bezit geen Kerkgebouw, terwijl met
uitzondering der Kerkgebouwen in de negorijen Hukurila, Ema, Leaharij, Hutumurij,
Passo, Saparoea en Tiouw, Ihamahu, Ouw, Ulath en Sirrij Sorrij, de overigen of herbouwing, als zijnde slechts van gabba gabba gelijk die te Paperoe, Booij, Poorto, Haria,
Nolloth, Itawaka en Tuhaha, behoeven, of herstelling gelijk die te Soija, Hatalaij, Nakoe
en Kilang. Hoewel de regenten dier negorijen zelve overtuigd waren van de noodzakelijkheid om genoemde School- en Kerkgebouwen te herstellen of te herbouwen, ook beloofden eerlang daarmede eenen aanvang te zullen maken, geloof ik echter dat ter bespoediging hiervan eene officieele aanschrijving nog altijd noodzakelijk blijft. Omtrent het
zedelijk gedrag der meesters zijn geene klagten ingekomen.
Omtrent hunne kundigheden en wijze van onderwijzen kan ik echter niet dezelfde algewww.cgfdejong.nl
meen gunstige berigten geven. De meesters
der Scholen (Leijtimor), Soija diatas, Nakoe,
Kilang, Hukurila, Rutong, Passo, (Saparoea) Saparoea, Tiouw, Booij, Poorto, Itawaka,
Nolloth, Sirrij Sorrij, benevens de omgaande meester Souhoka996 zijn geschikte onderwijzers en verdienen bij voorkomende promotien, UHoogEdGestr: te worden aanbevolen.
De overigen, hoewel ook nog onderling verschillende, terwijl niemand hunner gezegd kan
worden, geheel nutteloos in zijne betrekking te zijn, laten echter over het algemeen, veel
te wenschen. De redenen hiervan zijn niet zoo zeer aan hen zelf dan wel aan hunne
gebrekkige opleiding te wijten. Terwijl toch eerst genoemden, bijna allen, in de school
van het Zendeling genootschap te Amboina gevormd, eene doelmatige en voor hunne
betrekking vereischte opleiding ontvangen, was die der anderen, uit de School van
bijzonderen voortgekomen, of minder doelmatig of slechts ten deele, zoo niet geheel,
verwaarloosd. Zij werden, hoe dan ook, meer tot voorgangers in den godsdienst dan tot
onderwijzers der jeugd gevormd, en dikwijls, gelijk mij is gebleken, werd in hunne
opleiding slechts het eerste, met algeheele voorbijgang van het laatste bedoeld. Zoo zijn
de meesten hunner onervaren in de Rekenkunde, mits hun onderwijs geheel werktuigelijk,
de vereischten om den leerlingen het geleerde en gelezene te doen verstaan en begrijpen,
en is het zelve geenzints een Onderwijs in de eerste beginselen dier kundigheden en
verstandsontwikkeling voor kinderen te noemen, welke toch voorzeker met de oprigting
dier Scholen, zoo niet geheel althans grootendeels bedoeld werd, maar meer een hoogst
gebrekkig godsdienst onderrigt, bestaande in het doen uitwendig leeren van onverstaanbare gebeden, psalmen en eene menigte cathechismus vragen, hetgeen den kinderen oneindige moeijelijkheden veroorzaakt, afkeerig maakt van alle onderrigt en niet de minste
nuttigheid voor hen heeft. Moog men het verwagten, het is niet minder hoogelijk in het
belang der Ambonsche jeugd te wenschen, dat het getal dier meesters eerlang vermindere
996

A.L. Souhoka; rondgaand onderwijzer op Saparua, onderwijs der 3de klasse te Nolot (Saparua), 1850
te Rumah Tiga; 1857 te Rozengain (Banda-Eilanden); 1858 ontslagen.
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en zij binnen weinige Jaren door meer geschikte kwekelingen van het Zendeling instituut
vervangen worden.
Eene maatregel echter welke mij is voorgekomen dat misschien dit kwaad zoo niet geheel,
althans ten deele en spoediger zoude verhelpen, acht ik mij verpligt ter dezer plaats
UHoogEdGestr: oordeel te onderwerpen, om namenlijk deze minder geschikte meesters
in de gelegenheid te stellen eenigen tijd het onderwijs op de Zendeling School bij te
wonen, terwijl hunne betrekking zoo lang door de meest gevorderde leerlingen dier school
zoude kunnen worden waargenomen; ofwel hun aan te schrijven, zich ernstiglijk op
verdere bekwaming bij in hunne nabijheid geplaatste meesters, uit de Zendeling School
voortgekomen, toe te leggen.
Bij deze gedeeltelijke oorzaak van gebrekkig schoolonderwijs komt nog een andere meer
algemeene, bestaande in de Classificatie der Schoolkinderen en van het onderwijs dat zij
ontvangen.
De rangschikking der kinderen in vier klassen grondt zich op hunne meerdere of mindere
vlugheid in het memoriseren van Cathechismus vragen. Lang voordat de kinderen kunnen
lezen, Ja zelf daarin evenmin als in het schrijven eenig onderrigt ontvangen, wordt met
deze Cathechismus vragen reeds eenen aanvang gemaakt. Gewoonlijk op hun zesde Jaar
ter school komende, worden de kinderen al aanstonds lastiggevallen met een kort godsdienstonderwijs, bestaande in 19 vragen, dit hun zoo lang herhaald zijnde tot zij hetzelve
in hun geheugen hebben geprent, worden zij naar eene hoogere, de derde klasse bevorderd, waar zij op dezelfde wijze met een meer uitgebreid onderrigt, bestaande in 40
www.cgfdejong.nl
vragen, worden lastiggevallen, vervolgens
in de tweede klasse wacht hen een onderrigt,
bestaande in 72 vragen997 en eindelijk in de eerste en hoogste het bekend godsdienstig
onderricht van Werndleij, genaamd Ichtisar.998
Aan dit godsdienstig onderwijs nu, verre weg voor het voornaamste gehouden, wordt het
overige, dat voorzeker hoofdzaak moest zijn, slechts als bijkomend en van minder belang
beschouwd, ondergeschikt en daardoor niet dan zeer gebrekkig en ondoelmatig onderwezen; slechts zeer weinigen ontvangen onderrigt, in het rekenen in vele scholen niet één,
terwijl daarenboven het onderwijs in lezen en schrijven in de drie beneden klassen zeer
gebrekkig en onvoldoende is.
Deze Classificatie en wijze van onderrigt, gelijk duidelijk is, geheel in den geest en in
overeenstemming met de zoo even genoemde vroegere opleiding der Ambonsche Schoolmeesters, is hoewel door geene wet vastgesteld door gewoonte in langen tijd zoo verbindend geworden voor de scholen, dat zelfs de leerlingen der Zendeling school,999 in weerwil
van hunne betere vorming en meerdere kennis, dezelve nog grootendeels volgen en zij
daardoor niet zoo nuttig voor de jeugd zijn als men met regt van hen kan verwachten en
zij konden wezen. Hierbij komt nog dat door het blijvende volgen dier oude manier van
Onderwijzen de zoo nuttige schoolboekjes, in de laatste Jaren gedrukt, hoewel in alle
scholen te vinden, in de meesten geheel ongebruikt blijven liggen en alzoo nog geenzints
aan dat doel beantwoorden hetgeen men er zich mede voorstelde. Hoe hoog noodzakelijk
het derhalve is dat doelmatige bepalingen omtrent het onderwijs worden daargesteld en
den meesters nadrukkelijk worde aangezegd zich naar dezelven te gedragen, zal na het
gezegde wel geen verder betoog noodig hebben. Ik heb mij dan ook wegens het dringende
der zaak en de groote behoeften gedrongen gevoeld, onder UHoogEdGestr: nadere
997
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Zie voetnoot 23.
Bedoeld is de Ichtitsar tabal van G.H. Werndly, zie voetnoot 86.
Bedoeld is het Instituut van B.N.J. Roskott.
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approbatie, reeds eenige voorloopige schikkingen te treffen en den meesters derzelven
opvolging aan te bevelen. De vier in de vier verschillende klassen tot nog toe gevolgde
godsdienstige Onderwijs- of Cathechismus boeken, welke in te hoog, voor de kinderen
bijna geheel onverstaanbaar Maleidsch, te streng wetenschappelijk en daarbij in eene
verouderde elders reeds geheel in onbruik geraakte leertrant zijn geschreven, heb ik door
het onderwijsboekje van Brink, reeds in de scholen voorhanden, hetwelk deze gebreken
mist en ook in Nederland wordt gebruikt, doen vervangen, terwijl men daarenboven den
kinderen door dit leerboek, als zijnde zeer beknopt, te volgen de moeijelijkheid van het
uitwendig leeren van eene menigte voor hen onnoodige vragen en antwoorden zal besparen.
Verders bepalende dat men met deszelfs onderwijs, zoo veel mogelijk Cathechetisch in
te rigten, eerst eenen aanvang in de tweede klasse zoude maken en den kinderen der beide
lagere klassen slechts door eenvoudige en korte verhalen uit de bijbelsche geschiedenis,
waarmede dan ook later konde voortgegaan worden, zoude onderrigten.1000
De verdeeling in vier klassen behoudende, heb ik het onderwijs in de vierde of laagste
bepaald tot het Spelboekje vooreerst beginnende in de eerste beginselen van het schrijven,
in de derde Klasse tot het schrijven van letters en het Spelboekje voor meer gevorderden,
in de tweede tot verder gevorderd schrijven1001 en lezen uit het schoolboekje van
Wester,1002 benevens een ander genaamd Woord van Vermaning,1003 alle welke boekjes
achtereenvolgend te Amboina gedrukt en in de Scholen voorhanden, aldaar grootendeels
ongebruikt waren nedergelegd en ter inzage hiernevens zijn gevoegd. Omtrent het
www.cgfdejong.nl
onderwijs in de rekenkunde heb ik bepaald
om in de vierde klasse eenen aanvang te maken
met het schrijven der getalletters en het doen kennen van derzelver waarde, in de derde
te vervolgen met de getallen, in de tweede hetzelve voort te zetten tot de leer der aftrekking en in de eerste tot het deelen te vervolgen; in welke laatste en hoogste Klasse tevens
ook geene andere kinderen mogten worden toegelaten dan die, welke goed schreven en
vaardig uit den bijbel konden lezen, terwijl daarbij den meesters is aanbevolen om het
algemeen heerschende rad-lezenen en werktuigelijk leeren der kinderen, waardoor zij het
geleerde en gelezene noch verstaan noch begrijpen, kunnen tegen te gaan en zoo veel in
hun vermogen is op hun verstand en hart te werken. Hoewel kan gezegd worden dat bij
opvolging van het bepaalde, het Schoolonderwijs eene meer doelmatige rigting nemen
en de leerlust der kinderen meer opgewekt zal worden, geloof ik echter dat eene nog
geringe uitbreiding aan hetzelve te geven niet alleen zeer nuttig maar ook hoogst noodzakelijk is. Bijgeloovigheden toch van verschillenden aard, algemeen onder ouden en jongen
heerschende, gelijk het geloof aan goede en kwade voorteekenen, booze geesten als
oorzaken van kwaad en ziekte, aan den invloed van afgestorvenen, dwaze begrippen
omtrent zons- en maansverduisteringen, of andere luchtverschijnselen, geloof aan toovenaars en toovermiddelen, benevens meer soortgelijke dwalingen zouden het, dunkt mij,
hoogst wenschelijk maken dat bij de opleiding van aanstaande onderwijzers deze vooral
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Zie voetnoten 516 en 517.
Bedoeld is waarschijnlijk H. Wester, Eerste spelboekje; voor eerstbeginnende leerlingen; Tweede
spelboekje; voor weiniggevorderde leerlingen; Derde spelboekje; voor verdergevorderde leerlingen;
en Vierde of laatste spelboekje: voor meergevorderde leerlingen, Groningen: J. Oomkens, 1805-1806.
Kitab Midras Jang dalamnja ada tersimpan babarapa fatsal jang pendekh dan berguna, akan debatjakan.
Terkarang dalam bahasa Wolandawija, Guna segala Anakh² Midras, awleh Tuwan Pemarentah Midras
H. Wester, dan Tersalin kapada bahasa Malajuw awleh R. le Bruyn, Surohan Indjil di-pulaw Timor.
Tertara di-Batawijah, di-Pataraan Karadjaan. 1829; herdrukt o.m. in 1838, 1861, 1862, 1863.
Onbekend.
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op derzelver schadelijk- en verkeerdheid opmerkzaam gemaakt en tevens onderwezen
worden in de eerste beginzelen dier kundigheden, waardoor zij dezelve met vrucht konden
bestrijden en alzoo allengskens doen verdwijnen.
Insgelijks mag ik niet voorbijgaan UHoogEdGestr: op te merken dat het toevoorzigt der
verschillende Goeroe Besar’s, in vele opzigten een middelijk bestuur der Sub-Commissie
te noemen, geenzints aan deszelfs bestemming beantwoordt en hoezeer het daarom
wenschelijk is omtrent hetzelve eenige meer doeltreffende schikkingen te maken. Werden
iederen Goeroe Besar drie der meest verdienstelijke Regenten en twee der bekwaamste
meesters toegevoegd, zoo geloof ik dat zoodanige Commissie, onder leiding der SubCommissie van Onderwijs en der reizende Predikanten, geschiktelijk zoude kunnen maken
dat de meesters zich getrouwelijk hielden aan de bepalingen omtrent het onderwijs en
verder Schoolwezen, dat de onderwijs boekjes welke later nog ten dienste der scholen
mogten vervaardigd worden of reeds voorhanden zijn, niet ongebruikt bleven liggen maar
overeenkomstig hunne bestemming werden aangewend, dat het gedrag der meesters
onberispelijk ware, zij zich geene aanmatigingen veroorloofden tegen en even zoo
gevrijwaard bleven van die hunner Regenten, dat niemand der kinderen welke ter school
moeten komen nalatig bleef of slechts gebrekkig opkwam, en alle kinderen de school
verlatende, terstond op de cathechisatien kwamen en die tot den tijd hunner aanneming
bleven waarnemen, omtrent al het welke thans meer of minder moet geklaagd worden,
terwijl de Goeroe Besar hetzelve, noch voor het oogenblik verhelpen, noch voor den
vervolge er genoegzaam tegen waken kan, als zijnde te zeer aan de School en de gemeente
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zijner negorij gebonden en missende
die meer algemeene en krachtige invloed, welke
zoodanige Commissie, maandelijksche verslagen van hare bevinding aan de Sub-Commissie van Onderwijs gevende, zoude kunnen uitoefenen.
Het is, UHoogEdGestr:, mij in alle negorijen en uit alles gebleken dat de Inlandsche
meesters in toevoorzicht en leiding behoeven, zouden daarom uitvoerige bepalingen
omtrent verbeterd onderwijs benevens genoemd College van toevoorzigt ingevoerd zijnde,
niet anders dan heilzaam kunnen werken, zoo geloof ik ook, dat het niet minder noodzakelijk en nuttig voor hen zoo wel als de hun toevertrouwde jeugd en gemeente zoude zijn,
indien zij, voor zooverre dit konde geschieden, maandelijksch bij den Goeroe Besar
komende, gelijk zulks gewoonte is om te cathechiseren, tegelijk ook bij den Heer Roskott,
Directeur van het Zendeling Instituut, eenig examen konden ondergaan en teregt gewezen
worden, omtrent het gebrekkige in hunne kennis en wijze van onderrigten.
Terwijl het tevens niet anders kan dan der goede zaak zeer bevorderlijk zijn, indien
genoemde Directeur den Predikanten op hunne reizen konde vergezellen. Al hetwelk ik
de Eer heb UHoogEdGestr: meer verlicht oordeel te onderwerpen. Te zeer overtuigd hoe
hoog noodzakelijk eene spoedige en geheel verbeterde regeling van het onderwijs op de
Scholen is en hoe de voorlopig genomene maatregelen niet genoegzaam, noch van
algemeen en voortdurende invloed kunnen zijn, kan ik niet anders dan het hierboven
gezegde met den hartelijken wensch en het dringende verzoek besluiten, dat eerlang die
regeling moge tot stand komen en ter kennisse der verschillende meesters worden gebragt.
Hoewel van geheel verschillende aard, verdient echter de treurige toestand waarin de
meesters verkeeren wegens geldelijke ongelegenheden, voortspruitende uit hunne geringe
bezoldiging, niet minder uwe bijzondere aandacht. Die bezoldiging is niet geëvenredigd
aan de veelvuldige werkzaamheden hunner dubbele betrekking als Onderwijzers der Jeugd
en voorgangers der gemeente, noch genoegzaam om hunne voor den Amboina’s meer dan
gewone uitgaven waartoe zij door hunne betrekking, hetzij wegens kleeding of in andere
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opzichten voor zich en de hunnen genoodzaakt zijn, te bestrijden, terwijl de voor iederen
dag, niet ééne uitgezonderd, van den morgen tot den avond, gedurig wederkerende
bezigheden hen buiten de mogelijkheid stellen om op eenige andere wijze daar nog in te
voorzien.
Ik zoude te omslagtig zijn, indien ik alles hier wilde verzamelen wat ik zelf zag en hoorde,
mij overtuigde hoe zeer hun lot verbetering eischt en het mij tot eene schuldige pligt
maakte, mij dringend in hun belang tot UHoogEdG: te wenden. Tot nog toe werd nimmer
aan verbetering van hun lot gedacht, terwijl anderen werden gehoord, werd op hun, die
voorzeker het eerst dienden gehoord te worden, zelfs geen acht geslagen, Ja konde men
er toe besluiten en konden zij, die van nader bij hunne treurige omstandigheden kenden,
wier pligt het was voor hen te spreeken, het stilzwijgend zien gebeuren dat hunne geringe
bezoldiging nog meer werd verminderd. Vroeger ’s maandelijks acht Gulden ontvangende,
genieten die der vierde klasse, wier getal verre weg het grootste is, thans slechts zes
Gulden. En sedert zij hebben zich aller wege gewend! Niemand die hunne negorijen
bezocht of hij hoorde hunne klagten, ijdele beloften en toezeggingen was alles wat zij er
voor terug ontvingen, of verhief zich soms eene enkele stem in hun belang, die stem werd
niet gehoord en zij hadden zich slechts eenigen tijd met betere toekomst gevleid om te
dieper door teleurstelling gegriefd te worden. En zoo bleven dan zij, die voorzeker de
nuttigste en noodzakelijkste, daarbij de meest werkzame mannen in hunne negorijen zijn,
bijna allen vaders van huisgezinnen, velen door eene uitgebreide familie bezwaard,
veroordeeld om met behoefte en huiselijke niet altijd naar buiten gekende maar daardoor
ook zoo veel te drukkender gebrekwww.cgfdejong.nl
te kampen. Voorzeker, HoogEdGestr: ik houd mij
overtuigd, dat mijn schrijven in hun belang overbodig zoude zijn indien zij, welken het
is ingegeven hun lot te verbeteren, zich door eigen aanschouwing konden overtuigen van
het dringende hunner behoeften en het van henzelf mogten horen, hoe menigmaal zij door
teleurstelling gegriefd werden.
Maar is verbetering van het lot der meesters eene eisch der menschheid aan de menschheid
gedaan, zij wordt niet minder aangedrongen door het belang der goede zaak zelve. Hoe
toch kunnen zij, die voortdurend met zoo zware huiselijke zorgen te kampen hebben, dien
ijver en lust blijven behouden en aanwenden, welke hunne betrekking zoo zeer eischt;
worden zij daardoor niet als vanzelf genoodzaakt om langs andere wegen in hunne
behoeften te voorzien of zich tot meer bemiddelden te wenden, van hen ondersteuning
te vragen, aan te nemen; en volgt daar niet als van zelf uit, dat de een, afhankelijk geworden, de in zijne betrekking zoo noodige achting en invloed verliezen, een ander, een deel
van den tijd, welke hij aan de hem toevertrouwde Jeugd en gemeente moet wijden, nemen
zal om elders zich het noodige te verschaffen, terwijl een derde hetzelfde langs ongeoorloofde wegen zoekende, daardoor in stede van nuttig te zijn, aller nadeligst op de zeden
zijner medeburgers zal werken of tot verschillende oneenigheden aanleiding geven.
Voorzeker de klagten, welke thans van tijd tot tijd uit de negorijen tegen hunne meesters
worden gebragt, zouden niet meer gehoord worden indien behoefte hen niet dikwerf drong
te misdoen. Daarbij, HoogEdGestr: en dit moet dunkt mij hier, zeer ten hunner voordeele
beslissen, zij zijn thans grootendeels, en zullen weldra allen, niet meer die meesters van
vroeger zijn, gewezene huisbedienden welke na meer of minder Jaren dienst, tot belooning
met eene meesterspost begiftigd werden, voor welke zij dikwijls geene of weinige
geschiktheid bezaten. In de Zendeling School zich moetende vormen, ontvangen zij thans
allen eene wetenschappelijke opleiding, en worden niet toegelaten voor zij zich de
vereischte kundigheden en geschiktheid verworven hebben.
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Zoo dus al het noodige voor hunne betrekking bezittende en daardoor tevens uitgebreider
werkzaam zijnde, kunnen zij niet meer met die vroegeren worden gelijkgesteld en mogen
zij zich dus te regt met meer gunstige dispositien aangaande geldelijke aangelegenheden
vleijjen. Zij hebben mij verzocht mij in hun belang tot UHoogEdGestr: te wenden, hunne
omstandigheden en genoemde redenen spraken echter daartoe reeds genoegzaam, nog
meer dringen mij het waarachtige belang der Jeugd en der gemeenten hun toevertrouwd;
eischt men van hen, en thans vooral meer dan ooit, dat zij hunne betrekking goed zullen
waarnemen dan moeten zij ook in staat gesteld worden om zich geheel en onverdeeld
daaraan te kunnen wijden; wil men dat zij zoo veele hun toevertrouwde dierbare en hooge
belangen goed zullen behartigen, dan mag men hen niet langer vergeefsch laten vragen.
Zoo veel is en blijft hun toevertrouwd, zij zijn onder de hunnen de bevorderaars en
verspreiders van beschaving, zeden en godsdienst, billijken aanspraak mogen zij dus
maken, op die hulp en ondersteuning, welke zij tot de goede vervulling dier zoo hoogst
gewigtige betrekking behoeven.
Thans overgaande tot een verslag van den toestand der Christen gemeente, kan ik UHoogEdGestr: in de eerste plaats de verzekering geven dat in bijna alle negorijen de godsdienstoefeningen wekelijks drie of vier maal geregeld worden bijgewoond en dat in dezelven,
niettegenstaande de godsdienstkennis over het algemeen beperkt is en nog veel te wenschen overlaat, echter vele waarlijk Christelijk gezinden worden gevonden.
Tot mijne groote bevreemding echter en niet minder groote leedwezen, heb ik bevonden
dat in alle negorijen een groot aantal der bejaarden nog niet was aangenomen. Ja dat hun
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getal in verscheidenen dat der ledematen
overtrof. Hoewel het geenzints te ontkennen valt
dat onwil en onverschilligheid hiervan oorzaken zijn te noemen, heb ik echter bevonden
dat onvermogen, ook met den besten wil, om veel uitwendig te leeren en de verpligting
om wilden zij ledematen worden, eene menigte Cathechismus vragen en antwoorden in
het hoofd te prenten daarvan de grootste en meest algemeene oorzaken zijn. Ik heb daarom
na bevinding van zedelijk gedrag en niet algeheele onbekendheid met den godsdienst,
verscheidene hunner en wel de meest bejaarden aangenomen, stellende voor de overigen
eene meer eenvoudigen leidraad van Onderwijs, tevens bepalende dat het onderwijsboekje
van Brink, meer bevattelijk en beknopt, den tot nog toe gevolgden Ichtitsar1004 op de
Cathechisatien zoude vervangen.
Hopende dat alzoo het ongelukkige onderscheid tusschen ledematen en niet-ledematen,
reeds gedurende de meer dan twee honderd, sedert de vestiging dier gemeenten verlopene
Jaren bestaande, en hetgeen niet anders dan zeer nadeelige gevolgen konde hebben,
daardoor allengskens moge opgegeven worden.
Het zal echter noodig zijn om voor de algemeene opvolging van dit bepaalde, omtrent het
gebruik van dit onderwijsboekje, in stede der tot nog toe gevolgde Ichtisar, zoo wel over
de scholen als cathechisatien, den meesters eene bepaalde aanschrijving te doen.
Omtrent de godsdienst kennis der Negorij bewoners kan ik niet gunstig berigten. Ik heb
maar al te dikwerf moeten opmerken, gelijk bij doopen, aannemen en avondmaal vieren,
dat zeer veler godsdienst niets meer is dan eene waarneming van vormen, daar de meesten
het geleerde of gebrekkig, of ganschelijk niet begrepen, en gelijk reeds vroeger is opgemerkt, nog verschillende bijgeloovigheden onder hen heerschende zijn, uit het Heidendom
overgebleven, of wel van Mahomedanen overgenomen. Het is echter te verwachten, dat
een in te voeren zoo noodzakelijke verbetering van School- en godsdienst-onderwijs,
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benevens nadere wijziging in de keuze der door de meesters voor te lezen predikatien,
zullende er ernstig aan gedacht worden om van Amboina, hen meer doelmatige en naar
de behoeften ingerigte predikatien toe te zenden, dit kwaad eerlang perk zullen stellen en
doen verminderen. In weerwil dezer minder gunstige gesteldheid hunner godsdienstkennis,
gedeeltelijk buiten hunne schuld, moet echter gezegd worden dat de zeden en godsdienst
onder de negorij bewoners lof verdienen, scholen, cathechisatien en kerken worden goed
bezogt, terwijl, volgens de getuigenissen der Regenten en meesters, huiselijk en maatschappelijk gedrag niet te berispen waren. Ik mag het echter niet onopgemerkt voorbijgaan, dat blijkens de hier nevens overgelegde staat, in sommige negorijen verscheidene
mannen en vrouwen in ganschelijk onwettige vereeniging leven terwijl anderen, slechts
alleen ondertrouwd, verwaarlozen den kerkelijken huwelijkszegen te vragen. Hoewel zich
velen hunner hebben laten trouwen, blijft echter het getal der overblijvenden nog aanmerkelijk.
Daar nu onverschilligheid, voortspruitende, gelijk ik heb opgemerkt, uit gewoonte en door
dien zij niet genoegzaam op het verkeerde van hun gedrag opmerkzaam worden gemaakt,
hiervan een groote reden is, bovendien de ondertrouw wegens geringe onkosten geene
bezwaren heeft, terwijl insgelijks de negorij bewoners, wat Amboina betreft, op de
hoofdplaats, alwaar zij ondertrouwen, tegelijk den kerkelijken huwelijkszegen kunnen
erlangen, die van Saparoea, Haroeko en Nussalaut, volgens vroeger gemaakte bepalingen,
door de respectieve opperschoolmeester dier Eilanden op vertoon van gedane ondertrouw
kunnen getrouwd worden, houd ik mij verzekerd dat eene aanmaning van den kerkeraad,
door UHoogEdGestr: ondersteundwww.cgfdejong.nl
en bekrachtigd, aan de negorijen gedaan, niet anders
dan zeer heilzame gevolgen kan hebben.
In sommige negorijen beklaagde men zich ook dat hier en daar christenouders in het
geheim nog soms hunne kinderen deden besnijden. Dit moet echter niet zoo zeer aan
overhelling tot het Mahomedaansch geloof worden toegeschreven maar, gelijk mij uit
hunne antwoorden is gebleken, aan een bijgeloof dat zulks een talisman voor hunne
kinderen zoude zijn.
Zoo worden ook helaas nog door velen, met geheel voorbijzien van hunne eigentlijke
beteekenis, de doop en het avondmaal beschouwd. Ik kan echter verzekeren dat het
besnijden van Christen kinderen, vroeger zeer algemeen, thans slechts zeldzaam geschiedt
en er strengelijk tegen gewaakt wordt.
Wat in den hier nevensgaanden staat, betreffende de velen in onechte vereeniging met
elkander levende, staat aangeteekend, kan ik UHoogEdGestr: de verzekering geven, dat
hun getal bij eene volgende bezoekreis veel verminderd zal worden bevonden, daar ik van
de meesten hunner de belofte heb dat zij zich in het huwelijk willen geven. Terwijl
daardoor het getal der op de gedane reis door mij gedoopte onechte kinderen, hetgeen
groot was, alsdan insgelijks minder zal zijn. Deze onechte vereenigingen, en daaruit
voortgesproten kinderen, zijn over het algemeen menigvuldiger onder de burgers dan
onder de negorij bewoners.
Hoewel misschien minder tot het doel van dit verslag behoorende, acht ik mij echter nog
genoodzaakt UHoogEdGestr: bekend te maken met de algeheele hulpeloosheid, waarin
men kan zeggen dat alle zieken in de verschillende negorijen steeds verkeeren. Geneeskundige hulp wordt hen niet verleend, de menigvuldige en zoo heilzame geneesmiddelen op
de Eilanden zelf te vinden, worden of niet gekend of niet aangewend, bepalende men zich
tot het gebruik van het zoogenaamde Ajer Katagoran, zijnde rivier- of putwater, dat
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gekookt zijnde en weder koud geworden in eene flesch gedaan en, na eene over hetzelve
uitgesproken zegenbede, den kranken wordt toegediend.1005
Is het noodig dat zij teruggebragt worden van het gebruik van dit even weinig batende als
bijgeloovig middel, niet minder noodzakelijk is het om bij de thans zoo algemeen heerschende ziekte de ongelukkigen te helpen. En daarom kan voorzeker geen verzoek billijker
zijn dan om hun de hulp van goede medicijnen en bekwame doctoren tot te staan, daar
het niet minder bevreemdend dan te beklagen is, dat in dit opzigt hunne belangen nog zoo
weinig behartigd zijn. Ik heb mij door aanschouwing te zeer en te dikwijls overtuigd van
het dringende dier behoefte en het is daarom dat ik eerbiediglijk de vrijheid neem, om
UHoogEdGestr: in overweging te geven, of het misschien niet doenlijk ware en reeds
aanvankelijk in den nood zoude voorzien, om tot de gevraagde hulp hen zal zijn toegestaan, de regenten aan te schrijven, zich van de in veele negorijen genoegzaam voorhanden
zijnde kruiden te voorzien, door die te doen zoeken of zich van elders door aankoop te
verschaffen en hen tevens Europeesche medicijnen in dier voege en met die inlichtingen
toe te zenden dat zij dezelve zonder te schaden tegen de heerschende ziekte konden
aanwenden, terwijl de meesters, onder en met hen, tegen het gebruik dier Ajer Katagoran
en voor de toediening der medicijnen aan zieken, wakende, eene zekere boete konden
eischen, ten hunnen voordeele, van zieken of betrekkingen van zieken, welke nalatig of
onwillig bleven.
Bijlage. Staat der Christen Scholen en Gemeenten op Leijtimor en Saparoea
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120. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 2 augustus
1844; ARvdZ 34/5.
Ik heb UHEw. in de eerste plaats mede te deelen, den uitslag mijner pogingen om van het
politiek Bestuur verlof te erlangen om de inlandsche Christen-scholen van tijd tot tijd, op
kosten des Genootschaps, te mogen bezoeken.
Gij zult U herinneren, hoe voorheen alle verzoeken dien aangaande namens het Hoofdbestuur door het Hulp-Genootschap gedaan, onder allerlei niets beduidende voorwendsels
werden van de hand gewezen. De onaangename houding waarin zich dit laatste met
betrekking tot het politiek Bestuur meestal geplaatst zag, personele verschillen aan deze
of gene zijde en den officielen stijl waarvan men zich doorgaans bediende, waren de
voornaamste oorzaak dier weigering.
Thans, nu elk onzer meer zijne eigene belangen kan
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behartigen en door mondelinge behandeling van zaken, de zwarigheden die zich tegen het
een of ander mogten opdoen kunnen uit den weg worden geruimd, gaan de zaken meestal
beter.1007
Dit nu is ook het geval met de bedoelde bezoekreizen. Nadat ik opnieuw den Hr Gouverneur, alsmede den Hr Rijkschroeff,1008 thans president der Subcommissie van onderwijs,
met den wensch van ons Hoofdbestuur had bekend gemaakt, werd mij opgedragen mijn
verzoek schriftelijk in te dienen en zag mij toen ook weldra in het bezit gesteld van een
gunstig besluit, bij hetwelk mij niet slechts wordt toegestaan de scholen in de welke zich
in het Institut gevormde onderwijzers bevinden, te bezoeken, maar zonder onderscheid
alle Inlandsche Christen-scholen onder het ressort van de Subcommissie van onderwijs
behoorende.1009 Voorts nog heeft men mij alsnu de school in de nabij gelegen negorij
Mardika afgestaan ten einde dezen ten dienste der kweekelingen in het Institut tot eene
normaal-school te vormen. Zoodra ik dus een mijner kweekelingen zoo ver zal bekwaamd
hebben dat hem dusdanigen belangrijken post kan worden toevertrouwd, zal ik tot de
dadelijke inrigting derzelve kunnen overgaan. Eindelijk nog heeft men uit eigen beweging
en zonder dat ik er opnieuw heb opmerkzaam behoeven te maken, nuttig geoordeeld dat
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Hier wordt verwezen naar de recente opheffing van het Hulpzendelinggenootschap, dat namens de
zending o.m. de contacten met het gouvernement onderhield. De zendelingen waren sindsdien betrekkelijk
vrij rechtstreeks in contact te treden met het gouvernement. Zie verderop in dit document.
Zie voetnoot 177.
Zie ook hierna voetnoot 1103. Dat Roskott de vrijheid kreeg alle scholen te bezoeken, had hij grotendeels
aan Brumund te danken, zie document 122.
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al de onderwijzers eenmaal ’s maands ten mijnent zouden komen, ten einde over onderwerpen het onderwijs betreffende met hen te kunnen spreken.1010
Gij bemerkt dus, waarde Bestuurderen! dat wij eene schrede voorwaarts zijn gegaan en
er eene soort van toenadering heeft plaats gegrepen die, met omzigtigheid gebruikt, zeer
belangrijk kan worden.
Nog in den loop van dit jaar hoop ik van tijd tot tijd de Ambonsche scholen te bezoeken
en bemerk ik dan dat mijn afwezigheid niet al te zeer gevoeld wordt, dan zal ik trachten
ook enkele malen de buiten etablissementen te bezoeken. Mogen wij slechts in den echten
Christen-zin in nederigheid en onder het diep gevoel onzer afhankelijkheid van den Heer
der Gemeente werkzaam zijn, dan is er hoop dat het allengs beter zulle gaan.
Dat UHEw. genoegen hebt genomen in mijne keuze van Picaulij ten einde mij als assistent
ter zijde te staan, kan mij niet dan aangenaam zijn. In mijn goede gevoelen te hem waarts
word ik meer en meer bevestigd, waarover ik mij te meer verblijd, omdat ik voortaan bij
mijne schoolbezoeken nog meer aan hem zal moeten toevertrouwen dan tot dus verre
noodig was. Daar het opzigt over de kweekelingen, ook buiten den schooltijd, niet te
naauwlettend kan zijn, zoo heeft hij zich naast het locaal der kweekelingen een vertrekje
opgebouwd, zoodat wij nu om zoo te zeggen allen onder één dak wonen, en met gemeenschappelijke pogingen meer en meer aan ’t groote doel arbeiden.
Gelijk ik vroeger reeds schreef, meen ik dat ƒ 25 koper ’s maands voor Picaulij toereikend
zal zijn. Tot nu toe trekt hij slechts ƒ 20, en zoo lang hij ongehuwd is, zal hij daarmede
ook wel toekomen, doch gehuwd zijnde zullen wij hem nog 5 Guld: toevoegen, en dan
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moet hij zien hoe ver hij er het mede
brengt. Minder dan ƒ 25 koper echter kan ik hem
niet wel geven, eensdeels omdat hij al die kleine emolumenten moet missen waarvan de
andere inlandsche onderwijzers, de eene meer de andere minder, profiteren, die dan
trouwens nog een ellendig bestaan hebben, maar ook omdat men hem als een jongeman
van eene fatsoenlijke inlandsche famille, die daar en boven in zoo menig opzigt zich
gunstig onderscheidt, niet minder kan toeleggen.
In de maand Julij zijn drie onzer kweekelingen door het Gouvernement voor de AroeEilanden benoemd, en ook reeds door eene oorlogs-brik naar derwaarts gebragt en wel:
1. E.L. Nunumete naar de negorij Wokan op het eiland van dien naam.
2. T.L. Manusama naar de negorij Maijkor op het eiland van dien naam, en
3. J.A. Sahertian naar de negorij Durdjilla op het eiland Dammer.1011
Hartelijk wensch ik dat men zich het lot dier eilanden, die nu reeds weer zoo lang aan hun
zelven werden overgelaten, opnieuw mag aantrekken. Mijne menigvuldige en nog dagelijks
vermeerderende werkzaamheden zullen het mij wel niet toelaten die plaatsen van tijd tot
tijd te bezoeken, houd mij echter overtuigd dat de BB. Luijke en Bär zich daartoe volgaar1010
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Deze maandelijkse samenkomsten zijn een succes geworden. Ze werden bijgewoond door alle schoolmeesters van Ambon, met uitzondering van die van Hila en Larike, voor wie de afstand te groot was.
Begin jaren vijftig benutte Roskott deze bijeenkomsten voor de bespreking van een door hem vervaardigde
proeve van een nieuwe bijbelvertaling. Zie “Verslag van den Staat van het onderwijs in de inlandsche
Christen Scholen in de Residentie Amboina, opgemaakt door den Schoolopziener B.N.J. Roskott, voor
het jaar 1855”, nov. 1855, ARvdZ 34/5.
In 1847 bevond de schoolmeester E.L. Nunumete (Nunumeti) zich nog steeds te Wokan (Wokam),
Aru-Eilanden, terwijl toen ook J.A. Sahertian daarheen was overgeplaatst. Te Leti stond in genoemd
jaar de onderwijzer J. de Costa, zie Gb van 12 juni 1847, nr X, AAS b337/s101, Bt 12 juni 1847. In
1850 stond Nunumete nog steeds te Wokan, blijkens HCO a. GGvNI, 26/4/1850, nr 46/25; en
“C[onsideratie] en a[dvies] nopens het bepaalde dat E.L Nunumeti, schoolmeester van de negory Wokam,
vooreerst aldaar zal blyven”, in Register “Onderwijs en schoolwezen”, 1850 II, fol. 701, AAS b337/s101.
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ne zullen laten vinden ingeval het Gouvernement hen daartoe in de gelegenheid mogt
willen stellen.
Ook is er thans een ontwerp bij het Bestuur in overweging om op al de Z.W. eilanden weer
onderwijzers te plaatse. Jammer maar dat ik op dezen oogenblik geen genoegzaam aantal
bekwame kweekelingen heb, waarover wij tot dat einde zouden kunnen beschikken. De
veelvuldige ziekten, waarmede meestal de kweekelingen te worstelen hadden, hebben hen
aanmerkelijk achteruit gezet; en daar en boven wenschte ik wel, dat ik hen wat langer in
’t Institut mogt houden dan tot dusver doorgaans het geval was. Wanneer men met vatbare
en eenigzins voorbereide jongelingen te doen heeft, dan kan men hen in een paar jaren nog
al ver brengen. Doch dit is niet altijd het geval en volgens het doel en de strekking van ons
Institut mag ik niet minder op de hoedanigheden van het hart dan op die des verstands zien.
Dat er bij het Hoofdbestuur ernstige overwegingen zouden plaats grijpen betrekkelijk de
ontbinding van het Hulp-Genootschap alhier en de voorafgegane afscheiding van het
Institut,1012 was gemakkelijk te voorzien. Ik ben gevoelig voor het vertrouwen hetgeen
UHEw. toont in mij te stellen, door mij persoonlijk op te dragen het voorgevallene
dienaangaande toe te lichten en ga dus de door UHEw. opgegevene vragen onbewimpeld
beantwoorden. Zij waren de volgende:
Hield het Hulp-Genootschap geregeld vergaderingen en werden daarin al onze brieven
gelezen en overwogen?
Het Genootschap hield wel vergaderingen, doch niet geregeld. Somtijds eenmaal in de
maand, somtijds echter verliepen erwww.cgfdejong.nl
wel drie, vier of meer maanden gedurende dewelke
geene vergadering werd gehouden. Zij werd zamengeroepen door den voorzitter in zijn
eigen huis en hoe schaars dezelve dan ook plaats hadden, werden ze echter maar zelden
bezocht. De notulen derzelve onder mijne berusting zijnde, zoo kan ik U de achtereenvolgende datums van eenige derzelve opgeven, beginnende van de maand October 1841,
alvorens nog de Heeren Hoedt,1013 Bernard1014 en Timmerman1015 hun ontslag hadden genomen. De vergaderingen waren de volgende: 18 Octob: 1841, zijnde de notulen geteekend
door de leden H. den Hartog en Sosalisa. Vergadering op den 8 November 1841 geteekend:
den Hartog en Sosalisa. Vergadering op den 2 Mei 1842 geteekend: Hoekstra.1016 Vergadering op den 21 Junij 1842 geteekend: Hoekstra. Vergadering op den 19 December
1842, geteekend Wonderling,1017 zijnde de laatste door ’t Hulp-Genootschap gehouden
vergadering – en dus 5 vergaderingen in den tijd van 14 maanden.
In deze vergaderingen werden al de ingekomen stukken gelezen, doch daar dezelve zeer
ongeregeld werden gehouden, konden wij niet altijd wachten uwe voorschriften ten uitvoer
te leggen tot dat de leden deswege gehoord waren, hetwelk ook minder noodzakelijk was
omdat er bij de leden zoo weinig opregte belangstelling plaats vond; en hunne weinige
bekendheid met den algemeenen gang van zaken, hun oordeel dus ook van weinig belang
konde geacht worden, zoodat de Voorzitter en Secretaris nagenoeg als de eenige handelende personen werden aangemerkt.1018
1012
1013
1014
1015
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Zie voetnoot 104 en document 110.
J. Hoedt.
J.E. Bernard.
J.B. Timmerman.
W.J. Hoekstra.
L.B. Wonderling.
De voorzitter van het Hulpzendelinggenootschap was H.H. Schiff, predikant te Ambon; B.N.J. Roskott
was secretaris.
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Werden alle besluiten die namens hetzelve door President en Secretaris werden ten uitvoer
gelegd, in die vergaderingen genomen?
Bij eenigzins gewigtige beslissingen die genomen moesten worden, werd er wel van tijd
tot tijd vergadering belegd doch de leden, wanneer ze opkwamen, verlieten zich veelal op
het oordeel van den President en Secretaris omdat ze bij hunne weinige kennis van zaken
niet wel anders konden handelen. Of bragten ze al hun advies uit, dan kon er toch bezwaarlijk op geattendeerd worden, wanneer President of Secretaris van andere meening waren;
aangezien elkeen begrijpt dat men zonder kennis van zaken onmogelijk een gezond oordeel
kan uitbrengen. Hier nu doet zich van zelf de vraag op: ‘Welke waren de redenen, dat de
leden des bestuurs zoo weinig belang stelden in het zendingswerk? Was het onverschilligheid of bestonden er andere redenen?’
Het is niet te ontkennen dat een geest van onverschilligheid er wel de hoofdzaak van zal
zijn geweest. Ik zit nu reeds eenige jaren in de vergaderingen van den Kerkeraad en het
Weeshuis (waar het evenwel thans veel beter is dan voorheen) zoodat ik zoo ten naasten
bij weet hoe men over dusdanige zaken denkt;1019 het is meestal om den naam, minder om
de zaak zelve. Doch wie erkent dat zoo dadelijk? Men vindt het dus gemakkelijker den
voorzitter van aanmatiging en heerschzucht te beschuldigen, en schoon ik nu juist niet wil
beweren dat zulks ten eene maal ongegrond was, zoo meen ik toch dat de leden daaraan
zelven schuld hadden en zeer te bedillend zijn omdat zij, zulks noodig dunkende, hunne
regten, die hun als leden waren toegekend, bescheidenlijk hadden moeten handhaven.
www.cgfdejong.nl
[Vervolgens zet Roskott breedvoerig
de gang van zaken uiteen, die uiteindelijk leidde tot
het ontslag van drie leden van het bestuur van het Hulpzendelinggenootschap, en geeft hij
zijn visie op het conflict tussen de predikant Schiff en de gouverneur.1020]
Hoe is het met de afscheiding toe gegaan?1021
De afscheiding ging heel eenvoudig in zijn werk. Ik deelde den Hr Schiff mondeling mede
wat er tusschen den Gouverneur en mij was voorgevallen,1022 en zeide hem tevens dat ik
voornemens was aan ’t Hulpgenootschap eenen brief te schrijven, in welken ik de redenen
der afscheiding zoude openleggen. Schiff dacht te braaf dan dat hij zou gepoogd hebben
er mij van terug te houden en wist trouwens ook te wel dat ik zijne hartstogtelijke handelwijze niet goedkeurde. Ook had Schiff zich een en ander maal uit zwakke toegevendheid,
1019
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Roskott’s functies buiten de zending (afgezien van het feit dat hij in de jaren vijftig de grootste veehouder
van de Molukken was, althans naar eigen zeggen) waren vanaf 1839 die van diaken van het Europese
deel der kerk te Ambon en buitenregent van het weeshuis te Ambon. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/2/1839,
ARVDZ 34/5. Korte tijd later kwam daar nog bij het lidmaatschap van de Subcommissie van onderwijs
en uit hoofde hiervan in 1852 de functie van schoolopziener voor de (omstreeks 80) Maleise christelijke
scholen. Beide laatste waren gouvernementsfuncties. Omstreeks 1850 was hij voor een periode van
enkele jaren (onbezoldigd) lid van de Raad van Justitie te Ambon. Voor alle andere hem door het
gouvernement aangeboden betrekkingen bedankte hij. Hoewel het in het algemeen moeilijk was voldoende
leden voor de Raad van Justitie te vinden, werd Roskott’s benoeming tot lid van deze raad in zendingskring
in de Molukken opgevat als een bewijs van de welwillendheid van het gouvernement jegens de zending
en als een grote eer voor alle zendelingen, en men achtte het voor de zending niet raadzaam als Roskott
de betrekking zou weigeren. Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/9/1849, ARvdZ 34/5. Roskott was
verder penningmeester namens het NZG voor de zending in de Midden-Molukken, en depot-houder,
secretaris en algemeen gemachtigde van de conferentie van zendelingen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
6/8/1860, ARvdZ 34/5.
Deze kwestie is bondiger beschreven in document 110.
Vgl. EA 1843, 169-173.
Zie slot document 110.
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ten tijde van de Stuers, zeer tegen mijn Institut vergrepen, en ik wil niet ontveinzen dat
mijne hoogachting voor hem daardoor zeer was gedaald. Doch zwijgen wij hiervan, . . .
. heeft toch iedereen zijne zwakke oogenblikken en de man kan zich niet verdedigen,1023
terwijl het ons daarenboven te verre van ons onderwerp zou doen afdwalen om u zulks in
al deszelfs nuances mede te deelen.
Is door u het verzoek aan den Gouverneur gedaan – – – om voortaan het Institut als
afgescheiden van het H. Genootschap te beschouwen?
De afscheiding van het Institut of een verzoek daartoe strekkende ging echter niet van mij
uit. Zoo UHEw. maar eens gelieft in te zien, de tirade voorkomende in mijnen brief d.d.
9 Februarij: 1843,1024 waar ik van mijn mondeling gesprek met den Gouverneur melding
maak, zult Gij duidelijk ontwaren dat de Gouverneur mij tot voorwaarde stelde dat indien
ik mij wilde afscheiden, ik ZijnEG: daarvan officieel mededeeling zoude doen en tevens
verzoeken, dat het Gouvernement het Institut zou blijven erkennen, wanneer nu straks het
Hulp-Genootschap door het Gouvernement als niet meer bestaande werd beschouwd.
Officieel, in den vorm van een verzoek, moest het stuk van mijne zijde zijn, opdat het door
een officieel legaal besluit kon worden beantwoord, gelijk dan ook is geschied.
Welke gronden hebt gij voor uw afscheiding aangevoerd?
De gronden die ik voor mijne afscheiding aanvoerde, waren hoofdzakelijk: ‘dat het Hulp
Genootschap vooral in den laatsten tijd eene wijze van handelen was gevolgd, strijdig tegen
www.cgfdejong.nl
mijne bijzondere inzigten; en dat ik met
reden moest beducht zijn dat de gevolgen van dien
vroeg of laat op mijn Institut zouden terug werken.’ In een schrijven aan ’t Hulp Genootschap voegde ik daar nog bij, ‘dat ik van ’t Hulp-Genootschap nooit die warme deelneming
in de belangen mijner zending had mogen ondervinden, waarmede ik had gemeend mij billijker wijze te mogen vleijen; dat ik mij in tegendeel niet slechts over weinige deelneming
maar zelfs over dadelijken tegenstand had te beklagen.’ Iets dat de waarachtige waarheid
is hetwelk ik nader open en luide heb aangetoond, toen men daarop nog aanmerkingen
durfde maken, maar dat ik nu niet meer wil doen, omdat ik namen zou moeten noemen van
anders lieve menschen die nu reeds in de eeuwigheid zijn.1025
Gij vraagt verder: of de afscheiding zoo dringend was, dat ik over zulk een gewigtigen stap
het bestuur niet vooraf had kunnen raadplegen?
Wanneer UHEw. het verband van zaken, hierboven kortelijk medegedeeld, wel hebt gevat,
de handelende personen in hunne karakters eeniger mate hebt leeren kennen, de spanning
die er plaats vond hebt opgemerkt, dan zult Gij ook gevoelen dat ik afdoende maatregelen
moest nemen. En waarom zou ik er niet bijvoegen: dat ik het gaarne deed, mij gaarne
afscheidde van een ligchaam, hetwelk ik van deszelfs ongunstige zijde zeer van nabij
kende, uit leden was zamengesteld .... Doch neen! Waarde Bestuurderen! gij vraagt geene
bijzonderheden van mij. Ik mag niet door namen te noemen, mijnen naasten onregt aandoen
en daardoor liefdeloos en hatelijk worden. Ook heeft mijn gedrag, noch dat der BB. Bär
en Luijke, eenige verdediging noodig. Zij en ik bedoelden de zaak, niet ons zelven. Zij en
ik hebben tot dus ver reden ons over de afscheiding en ontbinding des Hulp Genootschaps
te verheugen. Men zou toch inderdaad al zeer met zich zelven moeten ingenomen zijn,
1023
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Schiff was inmiddels predikant in Semarang. Zie Deel II, bijlagen II en III.
Zie document 110.
Wellicht een toespeling op J.E. Twijsel, 1796-1843.
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wanneer men zoude willen weigeren raad en hulp van zijnen verstandigen belangstellenden
broeder aan te nemen, maar even laf en kinderachtig voor zeker is het wanneer men zich
noodeloos aan de bedilzieke aanmerkingen van onverstandigen onderwerpt of aan hunne
verkeerdheden deelneemt.
Zou het Institut bij uitstel wel iets geleden hebben, of in deszelfs werkzaamheden door den
Gouverneur zijn belemmerd geworden?
Doch vervolg ik mijne taak, door UHEw. te doen opmerken dat het Institut wel degelijk
gevaar liep, zoo ik zwarigheid mogt hebben gemaakt hetzelve aan de bemoeijenis van het
H. Genootschap te onttrekken. Ten tijde van de Stuers had ik het ondervonden wat een
Gouverneur der Moluccos vermogt, wanneer hij schijnbaar voor, maar inderdaad tegen
ons was. De stemming waarin de Serière verkeerde ten aanzien van ’t Genootschap liet
mij geen twijfel over, wat er zou hebben kunnen gebeuren wanneer bij officieel besluit het
Institut als met het Hulp Genootschap gecombineerd als niet meer bestaande was beschouwd geworden. Meest al de kweekelingen worden door ’t Gouvernement tot onderwijzers aangesteld en bezoldigd: dit zou dadelijk hebben opgehouden, men zou met voorbijgaan van de kweekschool, even als voorheen, de noodige sujetten elders hebben gevonden.
Welke sujetten? Dat doet er niet toe, wij kennen immers de wereld te wel om dat nog te
vragen. Vindt men in eene kolonie in het veel beduidend woord van: politieke bedenkingen
geene schijn-redenen, geene dekmantel voor allerlei verkeerdheid? Daarenboven mag geen
inlandsch jongeman zijne negorij verlaten, zonder voorkennis van ’t Bestuur,1026 en geen
www.cgfdejong.nl
kweekeling mag ik voor vast opnemen,
zelfs een burger niet, zonder verlof van den
Gouverneur; en dus behoeft men niet meer te vragen of het Institut nadeel zou hebben
kunnen lijden, schoon ik hiermede op lang na nog niet wil zeggen dat de Gouverneur
inderdaad laag genoeg zou geweest zijn om zulk eene nuttige inrigting, in dewelke hij toen
reeds toonde veel belang te stellen, aan zijne gevoeligheid op te offeren.
Of was het alleen uw doel, om onafhankelijk van het H. Genootschap een meester te
Waaijhejro aan te stellen? Heeft dan het H. Genootschap bij de afscheiding het regt tot
benoeming van meesters, door hetzelve steeds uitgeoefend, aan u afgestaan?
De aanstelling van eenen onderwijzer te Waaijhejro stond wel in verband met mijne
afscheiding, was echter niet zoo zeer het doel dan wel een gevolg daarvan. Het HulpGenootschap konde mij het regt ter benoeming van meesters niet afstaan omdat het dat regt
voor zich zelven nooit heeft bezeten. Zonder vergunning mag geene school opgerigt, geen
onderwijzer worden aangesteld. Het Genootschap (of thans onze Zendelings-Missie) draagt
ten behoeve harer eigene school een jongeling voor, de Commissie van onderwijs reikt met
voorkennis van den Gouverneur eene acte van toelating uit, alsdan plaatsen en verplaatsen
wij hem in eene onzer door ’t Gouvernement erkende scholen, mits van elke verplaatsing
mededeeling doende.
De Subcommissie van onderwijs wordt hier als het eenige legale ligchaam beschouwd ter
regeling van het inlandsch onderwijs; ik betwijfel zeer of wij haar dat regt op eene wettige
wijze zouden kunnen betwisten. En wanneer zij het goede wil, in overeenstemming met
ons handelt, mede en niet tegen-werkt, om het groote doel te bereiken, dan komt er dat ook
minder op aan.

1026

Zie voetnoot 782.
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Waarom moest het Institut afgescheiden blijven, toen de Gouverneur, na de verdediging
van den Hr Schiff, zich bereid verklaarde met hetzelve te corresponderen?
Waarom het Institut van het Genootschap afgescheiden bleef, toen de Gouverneur, na de
gemaakte verontschuldiging van den Hr Schiff bij ZijnEG, zich weder bereid verklaarde
om met hetzelve te corresponderen, kan ik met geene zekerheid zeggen, waarschijnlijk
echter deed de Gouverneur dit uit consideratie voor mij. Uit uwe brieven is mij niet
onduidelijk gebleken, dat zulks bij het Hoofdbestuur eenige vrees heeft doen ontstaan, als
of de Gouverneur daardoor gelegenheid zoude hebben gezocht om meerder invloed op het
Institut te erlangen. Zeer gegrond was die vreeze omdat Gij uit onvolkomene berigten
moest oordeelen, het handelende personeel minder van nabij kendet. Nooit echter heeft
de Gouverneur eenige daadzakelijke poging tot dat einde in ’t werk gesteld. Waar hij
meende dat zijne ervaring en wijze van beschouwen mij van dienst konden zijn, heeft hij
mij die wel medegedeeld, maar aan mij overgelaten in hoeverre ik er al of niet gebruik van
wilde maken. Ook hoop ik, ware het anders geweest, dat ik kracht genoeg zou hebben
gehad om hem te toonen dat ik voor welwillenden raad, hartelijke medewerking en
belangstellende oplettendheid zeer gevoelig ben, maar mij thans tegen geenen prijs aan
anderen verkoop of door laffe toegevendheid verachterlijk word in mijn eigen oog; dan
wel mij het vertrouwen onwaardig maak hetwelk mijne waardige committenten in mij
hebben getoond te stellen, en voor het wel geplaatste hart altijd iets streelends heeft, ja vrij
wat belangrijker is dan de voorkomende welwillendheid van de aanzienlijken dezer wereld,
ten koste van onzen pligt en onzen onafhankelijkheid verworven.
Toen de Hr Schiff ziek van hier moestwww.cgfdejong.nl
vertrekken, alvorens hij iemand anders in zijne plaats
als president had kunnen benoemen, (schoon hij mij den Hr Brumundt als zoodanig had
aanbevolen,) achtte ik het nogtans van mijnen pligt den broederen hiervan mededeeling
te doen. Zij, die misschien meer nog dan ik reden hadden over het H. Genootschap
ontevreden te zijn, achtten den oogenblik te gunstig dan dat wij niet zouden hebben
getracht het Hulp-Genootschap, dat toen nog uit drie leden bestond, te ontbinden. De
broeders droegen mij op de zaak te regelen. Ik verzekerde mij vooraf van de denkwijze
van het politiek Bestuur, omdat wij de bevestiging van hetzelve, voor onze op te rigten
Zendelings-Missie, zouden noodig hebben. De drie nog overgeblevene leden van ’t HulpGenootschap1027 waren even zeer bereid hun ontslag te nemen en zoo was ’t Hulp-Genootschap ontbonden. Schiff had de prima-wissels aan Brumundt afgegeven. Wij hadden eenige
moeite om dezelve in handen te krijgen, evenwel hadden wij onze maatregelen zoo wel
genomen dat hij moest toegeven. De papieren des Genootschaps waren van vroeger reeds
onder mijne berusting. De Hr Hoekstra1028 leed een bankroet van ƒ 300 op de gelden des
Genootschaps, die hem zijne eigene bedienden ontvreemd hadden en die hij ons moest
restitueren. Hij wilde daarom met geweld van zijn thesaurierschap ontslagen zijn. Hoe
noode ook ik het overnam, liet ik mij nogtans door de broeders daartoe overhalen want
omdat ik nagenoeg alles wat zij van Ambon noodig hebben voor hun inkoop is zulks voor
hen gemakkelijk, en de moeite die er voor mij aan verbonden is, heeft luttel te betekenen.
In welken staat ik de kas overnam en de latere verantwoording derzelve, is UHEw. reeds
kenbaar geworden uit de rekeningen aan het Hoofdbestuur opgezonden.1029 Zoo ook zult
1027
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Waarschijnlijk P.J. Sosalisa, L.B. Wonderling en H. den Hartog. Zie voetnoot 813.
W.J. Hoekstra.
Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 29/3/1844 en 6/5/1844, ARvdZ 34/5. In 1857, niet lang nadat het aantal
zendelingen in de Midden-Molukken was uitgebreid en de financiële administratie navenant in omvang
was toegenomen, verzocht Roskott van het thesaurierschap ontslagen te worden. Bovendien was het
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UHEw. uit onze successievelijk bij UHEw. ingekomene stukken reeds hebben gezien dat
elke broeder voor al hetgeen zijnen eigenen werkkring betreft direct zelven handelt en
correspondeert met wien hij zulks noodig keurt. Zaken echter, die onze Missie in ’t gemeen
betreffen, worden ook door ons met elkander overwogen. Om echter alle vertraging in de
behandeling en afdoening onzer aangelegenheden voor te komen, treed ik als de algemeene
gemagtigde der missie op wanneer de zaken spoed vereischen.
Ziet daar mijne Heeren! al uwe vragen van punt tot punt eenvoudig beantwoord. Ik zal er
nu niets meer bijvoegen, om u aan te toonen dat wij ons bij deze orde van zaken veel beter
bevinden dan voorheen onder ’t Bestuur van ’t Hulp-Genootschap ooit het geval was; niet
trachten u over te halen om in deze regeling van zaken genoegen te nemen, u niet zeggen
hoe dikwijls reeds wij reden hadden om ons van harte te verheugen dat het H. Genootschap
niet meer bestond. Heel wel begrijp ik dat de oprigting en ontbinding van Hulp-Genootschappen niet tot onze maar tot uwe bevoegdheid behoort, maar toch ook zult Gij erkennen
dat uwe zendelingen de kinderjaren ontwassen zijn, en wel hulp en raad van verstandige
menschen maar geene opzigters moeten noodig hebben. Wee der goede zaak! zoo het
anders ware, en wee den zendeling die niet in zijn eigen hart den sterksten prikkel vindt
om zijnen pligt te doen. Bestond nu het Genootschap om de lasten van ’t Moeder-Genootschap te helpen dragen, dan voldeed het niet aan de intentie, want in de laatste jaren werd
er geen penning meer bijgedragen; bestond het om den zendeling met hulpe en raad te
dienen, dan voldeed het niet aan ’t oogmerk van zijn bestaan, dit heb ik hierboven aangetoond; bestond het, om over den zendeling te waken en uwe voorschriften door denzelven
www.cgfdejong.nl
werden naargekomen, dan moet ik gul
erkennen dat ik voor mij het nooit in die hoedanigheid heb erkend. Niet om de leden van het Hulp-Genootschap, maar om u, die u zoo vele
opofferingen voor de goede zaak gaarne getroost, niets bedoelt dan uitbreiding van het Rijk
onzes dierbaren Zaligmakers, heb ik altijd volgaarne uwe voorschriften opgevolgd, uwe
wenschen getracht voor te komen en meer gedaan dan men in redelijkheid van mij konde
vergen. Dit moge naar dwaze grootspraak zwemen, zij is het niet – hoe toch zal men onder
’t beschamend gevoel van zoo vele tekortkomingen, ja van dadelijk pligt-verzuim nog
kunnen roemen? Maar dat neemt niet weg dat men voor de waarheid mag uitkomen
wanneer het noodig is. Doch genoeg, mijne verantwoordelijkheid is reeds groot, mijne
werkzaamheden vele, ik wil ze niet vermeerderen door eigendunkelijk op de bekrachtiging
van eene regeling van zaken aan te dringen, die te nieuw en te weinig beproefd is om
onbepaald aangeprezen te kunnen worden. Gij en wij, waarde Bestuurderen! arbeiden met
elkander aan de uitbreiding van Christus Koninkrijk op aarde, dat alleen mogen en moeten
wij bedoelen, maar ook tevens wenschen dat alle zaken met orde geschieden. Mede uit
naam mijner broeders mag ik u dus wel schrijven dat alle verdere maatregelen, die Gij in
deze en diergelijke zaken zult geraden achten te nemen, ons aangenaam zullen zijn, maar
u tevens opmerken dat het noodig is over de aangelegenheden onzer Missie vooraf met
ons te raadplegen. Immers gij moogt dieper inzigt in den aard der zaken hebben, wij
hebben daarentegen locale kennis, die u mangelt. Beide zijn noodig om bij het nemen van
besluiten niet mis te tasten.

innen van schulden van collega-zendelingen een niet-aflatende bron van onderlinge spanning. B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 13/11/1857, ARvdZ 34/5.
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121. Ds J.F.G. Brumund, ds A. van Davelaar, predikanten te Ambon, aan de Commissie
voor de Zaken der Protestantse Kerken te Nederlands-Indië te’s-Gravenhage, Ambon, 1
september 1844; AHC 17, bijlage 589.
Wij hebben de eer UHoogEerw. Ingevolge besluit van onzen kerkeraad, hiermede een
verslag te doen geworden van de Nederduitsche en Maleisch-Hervormde Gemeenten van
Amboina. Wij voelen er ons zoo veel te meer toe gedrongen, omdat uwe Commissie zoo
langen tijd van berigten van dezelven verstoken bleef en wij thans in staat zijn UhoogEerw:
hoewel nog geene geheel goede, echter betere berigten te kunnen mededeelen dan zulks
vroeger het geval mogt zijn.
Immers zelfs terugziende tot het begin dezer eeuw vertoont ons dat tijdsverloop van bijna
vijftig jaren slechts weinig verheugends voor de Christen-Gemeenten van Amboina, terwijl
zich daarin eene reeks der treurigste lotgevallen als verdringt, zoo menigvuldig en van zoo
noodlottigen aard als misschien geen andere gemeente doorleefde, die ligtelijk algeheele
vernietiging der kerk hadden na zich kunnen slepen en wier treurige gevolgen nog algemeen en allerwege zigtbaar en werkende blijven. Ja tot nog vroeger, tot den tijd toen
Amboina voor de eerste maal in 1796 aan de Engelschen overging, opklimmende, vinden
wij den toestand der Christen gemeenten aldaar in de droevigste omstandigheden. De
Predikanten Snethlage in 1792, Feij in 1793 en Rosellett in 1794 overleden, waren de
laatsten gezamentlijk in dezelven werkzaam en werden door geen anderen vervangen. Zoo
althans moeten wy volgens geloofwaardige mondelinge mededeelingen berigten welke wy
www.cgfdejong.nl
voor dit en het volgende slechts konden
raadplegen, daar alle oude Kerkelijke papieren
verloren gingen en geen andere dan de Handelingen van den Kerkeraad sedert den 3en Junij
1826 door ons gevonden werden.
Zyn deze berigten zoo ongunstig, het is dan ook voorzeker geenszins het aangenaamste
deel onzer taak Uwer Commissie in een kort overzigt de voornaamste lotgevallen der Kerk
van Amboina gedurende het verloopen deel dezer eeuw te herinneren of bekend te maken.
Vroeger gelijk wij reeds zagen, al verlaten waren hare gemeenten sedert het jaar 1801 toen
de Predikant Abel Joost Coenders van Helpen eenigen tijd op Amboina vertoefde maar
vervolgens naar Menado vertrok, waar hij kort daarna overleed, – tot 1808, toen de
Predikant van den Broek van Ceijlon tot dezelven overkwam, herderloos en geheel aan
zich zelven overgelaten. Ook de vreugde wegens zijne komst mogt slechts van korten duur
zijn, want binnen twee maanden bezweken, waren zij andermaal zonder leeraar. Hoogst
gewenscht deed in het volgende jaar de Predikant Paulus van der Dussen op zijne reize
van Makassar naar Menado Amboina aan. Eene over groote menigte Christen-kinderen
gedurende zoovele jaren ongedoopt gebleven zijnde, werd hij aangezocht Amboina en de
omliggende eilanden te bereizen om den doop te bedienen, en dagelijks somtijds tot drie
honderd doopende was hij vier maanden bezig zonder nog in aller behoeften te hebben
voorzien.
Daarna moest hij evenwel zijne reis vervorderen en ten derden male binnen zoo weinige
jaren waren Amboina’s gemeenten wederom zonder kerkelijk toevoorzigt.
Als waren echter deze rampen niet genoeg, zoo moest gedurende die jaren nog eene andere
in het bijzonder de gemeente der hoofdplaats treffen, welke daarom nog tot heden zoo
smartelijk wordt gevoeld omdat zij niet is te vergoeden, misschien nimmer by het voortdurende verval van handel en welvaart zal kunnen vergoed worden. De zoo schoone als
prachtige Koepelkerk der Nederduitsche gemeente niet meer gebruikt en naar eisch
onderhouden kunnende worden, daarbij afgestaan tot eene bergplaats van koopmangoede-
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ren en door aardbevingen veel geleden hebbende, werd afgekeurd en dat sieraad van
Amboina dat onder andere omstandigheden had hersteld en voor de gemeente had kunnen
behouden blijven, werd afgebroken.
Nog grooter rampen bedreigden de gemeenten en troffen haar werkelijk. Tegen het einde
van het jaar 1809 werden de tractementen der Ambonsche meesters voor zoo verre zy nog
in de verschillende Christen-negorijen van Amboina en verdere eilanden werkzaam waren,
ingehouden en zij daardoor in hunne werkzaamheden gestaakt, ja besloot het bestuur er
toe om de groote Maleische Kerk welke reeds zoo vele jaren gesloten was geweest en by
de voortdurende afwezigheid van predikanten, waarin de omstandigheden geene verandering lieten voorzien, gesloten zoude blijven, openbaar te verkoopen. Reeds waren de
kosters- en voorzangerswoning en verdere gebouwen tot de kerk behoorende verkocht en
het was alleen de onverwachte terugkomst der Engelschen, welke den verkoop van het
kerkgebouw staakte, aan wier goede bemoeijingen en tusschenkomst de gemeente van
Amboina het bezit der eenige haar thans overgebleven kerk te danken heeft.
Gedurende de acht jaren welke onder het tweede Engelsche bestuur verliepen, bleven de
gemeenten herderloos.1030 Wel werd de dienst van tijd tot tijd waargenomen maar dit
geschiedde in de Engelsche taal, niet ten behoeve der Nederduitsche noch der Maleische
gemeenten.
In 1815 trof de gemeenten van Amboina andermaal de ramp van 1809, de inhouding der
tractementen der Ambonsche meesters; men zag echter spoedig zijne dwaling in en wij
willen hopen en bidden dat het toen ook de laatste maal zij geweest. Omtrent denzelfden
www.cgfdejong.nl
tijd kwam of was reeds de Leraar Kam
gekomen. En met de komst van dien onvermoeid
werkzamen en waardigen leeraar brak voorzeker als een nieuw en gunstiger tijdperk aan
voor de gemeenten. Het zal Uwer Commissie genoegzaam bekend zijn uit de verslagen
toen ingezonden, hoe groot zijne verdiensten en opofferingen waren, hoe veel door hem
verrigt is, maar hoeveel ook slechts gedeeltelijk konde verrigt worden of ongedaan moest
blijven in eenen zoo uitgebreiden werkkring hem alleen aangewezen, terwijl in vroegere
jaren zes predikanten in dezelven overvloedigen arbeid vonden.
De predikant Kam1031 in 1833 overleden had slechts korten tijd zijnen Ambtgenoot
Auwerda tot medehulp, die, door eene plotselinge ziekte overvallen, hem onverwachts
ontrukt werd. Sedert kwamen de predikanten Van der Beek in 1836, Veekmans in 1837,
Hardij in 1839 naar Amboina, allen echter spoedig en nog voor zij door gedurige ziekte
verhinderd, hunnen werkkring naar eisch hadden kunnen aanvaarden, door den dood der
gemeenten ontvallen. De predikant Schiff van 1839 tot 1843 op Amboina werkzaam, zag
zich eindelijk door herhaalde instorting en gevaarlijke ziekte genoodzaakt met verzwakt
en ziekelyk ligchaam naar Java terug te keeren. In denzelfden toestand moest ook in de
maand Maart van dit jaar, na een verblijf van slechts tien maanden, de predikant Marnstra
derwaarts wederkeeren. Zoo waren dus sedert het overlijden van den predikant Kam de
gemeenten meermalen zonder leeraren of, ook al aanwezig zijnde wegens hunne ziekelykheid, zonder herderlijk toevoorzigt en openbare godsdienstviering. Hadde toen het
Nederlandsch Zendeling Genootschap geen krachtdadigen en duurzamen bystand geboden
door zoo dikwerf dit noodzakelijk was deszelfs ijverige Zendelingen Guericke, Keijzer,
Ruden en Vonk, ook reeds allen te midden hunner dienstbetrekkingen bezweken, op
Amboina of de eilanden aan de gemeenten af te staan, dan zoude nog veel meer dan thans
reeds verloren ging, zijn verloren gegaan. Immers het zal Uwer Commissie niet behoeven
1030
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opgemerkt te worden dat, daar gedurig slechts één althans zelden twee leeraren of zendelingen werkzaam waren in de Nederduitsche en Maleische gemeenten der hoofdplaats
benevens de meer dan acht en zestig over de eilanden verspreide Maleische, zelfs nog niet
eens in de eerste behoeften van allen konde voorzien worden, en wij dus geenzins kunnen
geacht worden eenigzins de verdiensten en den ijver der overledene predikanten en
zendelingen te benaderen, evenmin als van den van alle dezen eenig overgeblevenen
Leeraar Schiff, die door een verblijf van meer dan vier jaren in weerwil van herhaalde en
hevige ziekten heeft getoond, nuttig te willen zijn, en ook inderdaad door zijn werk hoogst
nuttig is geweest voor de Nederduitsche en Maleische gemeenten en daarom ook, hoewel
in den beklagenswaardigsten toestand weggedragen, door dat bewustzijn de harten zyner
gemeente met zich nemend, nog in vrede en met blijdschap konde gaan.
In Januarij van het voorloopene jaar kwam de eerst ondergeteekende van Soeracarta als
Leeraar herwaarts, in Mei de Predikant Marnstra en in September de tweede ondergeteekende, beide laatsten onlangs uit Nederland aangekomen; tegelijk ontvingen wij het
verblijdend berigt dat uwe Commissie er in geslaagd was vier predikanten voor Amboina
te verwerven,1032 terwijl ons de hoop gegeven werd den vierden benoemden, den predikant
de Gaij-Fortman, binnen weinige maanden in ons midden te zien. De eerst ondergeteekende
hoewel door slepende ziekten en de treurigste sterfgevallen langen tijd verhinderd, zijn
werk waar te nemen, had hetzelve in de maand October kunnen hervatten en de dienst der
Maleische gemeenten aanvaard, de tweede ondergeteekende, die zich sedert zyne komst
dankbaar in een blijvende gezondheid had mogen verheugen, had geholpen door den
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predikant Marnstra, toen ook weder
eenigzins hersteld, de dienst der Nederduitsche
gemeente waargenomen. En zoo mogt de Gemeente door Gods goedheid dat jaar onder
gelukkige omstandigheden en hoopvolle toekomst besluiten. Sedert echter vertrok de
predikant Marnstra en zagen wij door het berigt dat de predikant de Gaij-Fortman voorloopig de vacature van Banda zoude vervullen onze hoop wederom grootendeels verijdeld.
Wel mogt de tweede ondergeteekende zich in eene goede gezondheid blijven verheugen
en daardoor de dienst der Nederduitsche gemeente onafgebroken kunnende waarnemen,
zich tevens zoo verre voor de Maleische dienst bekwamen dat hy dezelve ook in de maand
Julij konde aanvaarden, en zag de eerst ondergeteekende hoewel ook nog eenige malen
ingestort zich echter niet verhinderd met de Maleische dienst voort te gaan, en gedurende
de maanden February, Maart, Mei en Junij de gemeenten der Eilanden Amboina, Saparoea
en gedeeltelyk Haroekoe te bezoeken, hopende, thans meer dan ooit hersteld, binnen
weinige dagen daarmede te vervolgen; maar uwe Commissie is zelf te zeer overtuigd van
de noodzakelijkheid van vier predikanten voor de zoo vele als talrijke gemeenten alhier,
om niet evenzeer als wij te gevoelen dat twee predikanten altyd slechts nog maar gebrekkig
en onvoldoende kunnen werkzaam zijn. Eerst dan wanneer zes predikanten aan dezelven
werden toegestaan en voortdurend aanwezig waren, zoude men veel kunnen verwachten
van hun werk, onder de meer dan dertig duizend Christenen, wier zielen zorg thans en wie
weet voor hoe lang wederom aan slechts twee moet blijven toevertrouwd. Wij mogen de
eer hebben UHEerw: Commissie hierbij tevens over te leggen een copij van het rapport,
des eerst ondergeteekende omtrent de scholen en gemeenten der verschillende gemeenten
door hem bezocht en bij ZHEdGestr: den Gouverneur der Molukko’s ingediend,1033
alsmede één van dat der Christengemeenten op Aroe van denzelfden, welke hij in de
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gelegenheid was gedurende de maand Julij des voorloopenen jaars te bezoeken op eene
reis, door hem met Z.M. Schoener Circé tot herstel van gezondheid ondernomen.1034
Wij bieden ze Uwer Commissie daarom gaarne te eerder aan, omdat door dezelven aan
haar verlangen naar zoo veel mogelijk volledige kennis van zaken beter kan voldaan worden dan zulks misschien door dit rapport kan geschieden. Het zal Uwer Commissie daaruit
al aanstonds blijken hoe hoog noodig het is, dat steeds de meest ernstige zorg worde
gedragen om de vier predikanten aan Amboina volgens koninklijk besluit toegestaan daar
ook voortdurend aanwezig te doen zijn.1035 Want dat op het veld, hun ter bearbeiding
gegeven waar de werklieden steeds weinige of geene waren, het werk veel is en de oogst
groot kan zijn, maar ook kan verloren gaan indien de arbeiders niet komen om met
vereende magt het nog zoo welig opschietende onkruid uit te roeijen en het goede zaad
rijken vruchten te doen dragen, behoeft verder geen betoog.
Ontvangen wij daarom met dankbare blijdschap tot God en tot U zoo groote bewijzen
Uwer vaderlijke zorg voor de gemeenten van Amboina, die misschien meer dan eenige
andere gemeente in Indië hare leeraren voldoening van hun werk schenken, en zij mogen
er reeds op roemen, het is niet minder onze vurige bede tot God dat zij verder U blijven
aanbevolen. Neigde God de harten en deed Hij zulke omstandigheden geboren worden,
welke Indië meerdere predikanten toestonden, Uwe Commissie heeft reeds de overtuiging
en behoeft onze bevestiging niet meer, Amboina en hare meer dan zestig gemeenten, waar
zoo vele duizenden ieder jaar slechts éénmaal, misschien allen niet eens éénmaal, het
woord der prediking en de bediening der sacramenten van hunne Leeraren kunnen ontvangwww.cgfdejong.nl
en, behoeven ze boven al. Bij al het goede,
dat wy reeds ontvingen moet nog steeds de bede
om meer erlangen uit ons midden opgaan en wij hopen vertrouwend op hare vervulling,
omdat wij bidden voor de zielenzorg der gemeenten van Hem, die uit den Hemel als
broeder en Koning over haar waakt.
Hoewel de vier nevensgaande verslagen1036 niet alle gemeenten betreffen, zoo kunnen ze
echter voldoende geacht worden, omdat de hoofdbyzonderheden daaruit te kennen,
algemeen gelden, gelijk volgende verslagen Uwer Commissie kenbaar zullen maken. Mogt
er nog iets zijn bij te voegen, het zoude zijn omtrent de Nederduitsche en Maleische
gemeenten der hoofdplaats Amboina. Kunnen wij Uwe Commissie de verzekering geven,
dat met de thans reeds sedert verscheidene maanden geregeld kunnende waargenomen
worden openbare godsdienstvieringen en Cathechisatien, de opkomst der beide gemeenten
beter wordt en reeds is, de Cathechisatien in die van jongens en meisjes verdeeld en dezen
weder naar de verschillende jaren en kennis onderverdeeld, waarbij nog eene afzonderlijk
van soldaten, trouw en in goeden getale worden bijgewoond, en beide gemeenten zeer vele
achtingwaardige en echt Christelijke gezinde leden tellen, wij mogen het aan den anderen
kant, hoewel het ons smart te zeggen, niet verzwijgen, dat in geene gemeente van Amboina
de zedeloosheid grooter is dan in de Maleische hoofdgemeente, welke door de vele
Sagueer- en kleine Lombard-huizen, door het groot getal burgers daar aanwezig, door
verkeer en vermenging met vreemde eilanders, en misschien ook niet zelden door het
kwade voorbeeld van den Europeaan, in de hand gewerkt en bevorderd wordt. De Ambonees grootendeels nog in kinderlijke ontwikkeling verkeerende, is daarom ook nog als een
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kind in het toegeven aan verkeerde neigingen en driften, hij behoeft streng toevoorzigt,
en om die reden zijn de zoogenaamde negorij menschen, meer onder het beheer hunner
regenten en der ambtenaren, alzoo ook meer onder kerkelijke tucht en leiding staande,
betere Christenen dan de burgers, zich te zeer burger gevoelende om een goed Christen
te zijn; en om die reden ook ware het zoo wenschelijk dat maatregelen, krachtig werkende
maatregelen konden getroffen worden om den Ambonees tot meerderen arbeid te noodzaken en ledegang dat duivels oorkussen tegen te gaan.
De kerk van Amboina, voor beide gemeenten, waarin des morgens de Nederduitsche dienst,
des na den middags de Maleische dienst gehouden wordt, bevindt zich in goeden en wel
onderhouden staat, deszelfs orgel onderging onlangs eene belangrijke herstelling.1037
De vier scholen en tevens bidhuizen, waarin de Maleische jeugd onderwezen wordt, ter
Cathechisatie komt, wekelijks twee- of driemaal volgens oud gebruik eene oefening wordt
gehouden, zijn in goeden staat. Een derzelver, schoon en ruim herbouwd, werd den
verloopenen Zondag avond door één der predikanten plegtiglijk ingeweid.
De kerk- en armenfondsen hoewel nog aanzienlyke kapitalen bezittende, gingen in de
laatste jaren bij de steeds meerder wordende behoeften en door achteruitgang van welvaart
en mindere bijdragen niet vooruit. De onlangs genomene doeltreffende en gewenschte
maatregelen,1038 geven ons echter de hoop, gelijk zij die reeds aanvankelijk vervulden, op
goede vooruitzigten.
De kerkeraad gecombineerd, thans volgens koninklijke en sijnodale bepalingen geregeld
op- en aftredende,1039 dat vroeger het geval niet was, is met keuze zamengesteld en hare
leden zijn te zeer van het gewigt derwww.cgfdejong.nl
hooge belangen hun toevertrouwd doordrongen, dat
zij niet gezet iederen tweeden vrijdag der maand vergaderende, een krachtig ondersteunend
en medewerkend ligchaam voor de belangen der gemeente zoude uitmaken.
De hospitalen, de leden der gemeente, het weeshuis, de cazerne van het garnizoen worden
bezocht, en ouderlingen, diakenen benevens kerkmeester en predikanten trachten vereenigd
zich naar vermogen dienstbaar te maken aan de verschillende betrekkingen hun toevertrouwd.
De Sub-Commissie van onderwijs, welker president is de waardige Resident van Amboina,1040 en welker leden zijn de beide predikanten, kan voortdurend onder het bestuur
van den tegenwoordigen Gouverneur1041 van ganscher harte en met de verstandigste
inzigten der zaak van beschaving en godsdienst toegedaan meer dan ooit nuttig werkzaam
zijn. Terwijl het Uwe Commissie uit de nevensgaande rapporten en daarop genomen
besluiten genoegzaam overtuigend zal blijken, hoe zeer de oprigting van het instituut tot
opleiding van Inlandsche meesters voor Amboina door het Nederlandsche Zendeling
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Genootschap als een zegen voor hetzelve moet beschouwd worden en deszelfs directeur1042
de belangen hem toevertrouwd, met onverminderden ijver blijft behartigen.
Het weeshuis vroeger wat de opleiding der kinderen betrof in kwijnende toestand, door
de krachtdadige bemoeijingen van den Heer Gouverneur uit deszelfs verval opgerigt en
wederom dienstbaar gemaakt aan bedoelingen van deszelfs vrome stichters: de opleiding
der weeskinderen tot nuttige en werkzame leden der maatschappij, werd na het einde des
voorloopenen jaars door ZHEdGestr: bij de instelling der nieuwe orde en de benoeming
van eenen nieuwen binnen regent en regentes met eene rede plegtiglijk ingeweid. Volgens
deszelfs wetten een der op Amboina aanwezig zynde, getrouwde predikanten aan deszelfs
hoofd moetende staan, is hetzelve thans als zoodanig aan de zorg van den tweeden ondergeteekenden predikant toevertrouwd.
De Nederduitsche school bevindt zich in bloeijenden toestand en heeft in den onlangs overgekomen onderwijzer1043 eenen zoo waardigen als geschikten onderwijzer gekregen.
Waarvan zich de Sub-Commissie bij het onlangs besloten gedaan examen, ieder half jaar
te houden, ten volle heeft mogen overtuigen. Hetgeen voor den vervolgen niet anders dan
de meest gezegende vruchten voor de kerk kan dragen, daar genoegzame kennis der taal
tot regt verstand eener Nederduitsche leerrede bij zeer vele leden der Nederduitsche
gemeente nog altijd veel te wenschen overlaat.
Bleek het alzoo uwer Commissie in den loop van dit verslag, uit een en ander dat wy veel
verheugends, veel dat beter werd, hadden te melden, wij deden ook niet minder al datgene
uitkomen wat minder goed en ernstig te beklagen is, wat misschien en voorzeker alleen
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door Uwe Commissie kan verholpen
worden.
En mogten wij uit het vaderland gaande de verzekering medenemen, hier de overtuigendste
bewijzen te ontvangen, dat dit te doen uwe eerste en hartelijkste wensch is, wij kunnen
daarom niet besluiten zonder nog vooraf het in nevensgaand verslag der School- en
kerkzaken van Leijtimor en Saparoea vermelde omtrent den treurigen toestand nevens geldelijke aangelegenheden, waarin de Ambonsche meesters verkeeren, voortspruitende uit
hunne geringe bezoldiging, meer bijzonder onder het oog uwer Commissie te brengen; het
daarom voorkomende zal meer dan genoeg zijn, om U te overtuigen, hoe zeer hun lot, om
verschillende redenen verbetering eischt en de meeste behartiging verdient.1044 Volgens
koninklijk besluit tot bestrijding der uitgaven voor hunne tractementen eene som van zes
duizend Guldens zijnde bepaald, kan alleen een koninklijk besluit die som vermeerderen,
waarom alle verzoeken hier in hun belang reeds gedaan vruchteloos waren en ons misschien ook op dit in het rapport voorkomende geene betere uitslag zal geworden. Het zal
hieruit Uwer Commissie duidelyk zijn dat wij niets beters kunnen doen dan ons tot haar
te wenden en ook geene betere hoop kunnen voeden dan door haar. Werd de toegestane
som verdubbeld dan zouden de meesters, hoewel nog geenzins ruim bezoldigd, echter niet
meer te klagen hebben. Het hoogste tractement der meesters van de eerste klasse, eene rang
welke slechts door weinigen en niet dan na vele dienstjaren wordt bereikt, ware als dan
nog maar vier en twintig Gulden, Indisch kopergeld.
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B.N.J. Roskott.
H.C. van Eijbergen; 1844-1855 onderwijzer 2e rang; 1859 ambtenaar t.b. van de gouverneur; 1860
controleur toegevoegd aan de AR t.b. van de gouverneur; 1863 controleur toegevoegd aan de AR; 18641869 AR t.b. van de gouverneur.
Zie document 119.
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Om niet den schijn te hebben dat wij, bij het zoo welwillend toestaan van vier
predikanten1045 niet tevreden, ten onregte nog al meer willen, achten we ons verpligt door
aanwijzing hunner standplaatsen Uwe Commissie in te lichten omtrent de hooge noodzakelijkheid van zes predikanten. Een zoude zich op de hoofdnegorij van het Eiland Noussalaut
alwaar zeven gemeenten zijn met 2,958. Christen zielen, moeten vestigen; een op Saparoea
met dertien gemeenten en 11,558 zielen; een op Haroeko met zeven gemeenten en 3,109
zielen; twee op de Hoofdplaats van Amboina voor de Nederduitsche met 806, en de
Maleische Gemeente aldaar, met 7,488, benevens de negen gemeenten met 2,655 zielen
op Leijtimor, het eene deel van het eiland Amboina; de zesde zoude zijne standplaats
moeten kiezen in één der twee grootste negorijen van Hitoe, het andere deel van het Eiland
Amboina, Allang of Waaij en verder de zeer van elkander verspreid liggende onder Hitoe
behoorende negorijen met 3,391 zielen moeten bereizen. Terwijl de nog overblijvende
twaalf Christen negorijen op de Zuidkust van Ceram benevens die op Boanoh, Manipa en
Boeroe alsdan naar plaatselijke betrekking onder hunne zorg zouden kunnen gesteld
worden. Dit zal genoeg zijn om Uwe Commissie in te lichten, die overtuigd, hoezeer de
minste gemeente in het Vaderland aanspraak op eenen Leraar makende, die aanspraak mag
doen gelden, voorzeker het ook nog eenmaal zal uitwerken dat zoovelen hier gecombineerd
althans één Leraar geworden. – – –

122. Ds J.F.G. Brumund, predikant te Ambon, aan [?1046], Batu Gaja (Ambon), 2 september 1844; AHC 17, bijlage 589. www.cgfdejong.nl
Sedert myn schryven aan u is langen tyd verloopen, maar ze zullen u bekend zyn de
droevige verliezen welke ik heb geleden. Myne verplaatsing naar Amboina was my niet
aangenaam, ik moest eene gemeente verlaten,1047 waar ik wel was en nuttig konde zyn. Ik
ben ze gevolgd, helaas! Wat wachtte my, in den loop van het verledene jaar verloor ik
vrouw en kind, zestien maanden was ik het slagtoffer der heerschende ziekte en dacht niet
dat ik al dat leed zoude overleven. Gods wil is aan my geschied en ik heb moeten dragen
hetgeen ik meende niet te kunnen dragen. Geen dag gaat voorby waarop ik niet nog altyd
gevoel hoeveel ik verloren heb, maar ik wil er van zwygen omdat ik my overtuigd houd
dat u en zoovelen in Nederland er innig in gedeeld hebt en in blyft delen. Myne gezondheid
is thans beter en ik verheug er my zoo veel te meer in omdat Amboina zoozeer predikanten
behoeft welke werkzaam kunnen zyn. Uit de verslagen zal u de toestand der Ambonsche
gemeenten genoegzaam blyken, hare behoeften en hetgeen zoo noodig hervormd en
veranderd moet worden.1048 De u in dit verslag beloofde besluiten kan ik u niet toezenden,
eene wet my later bekend geworden, verbiedt het. Ik mag u echter in dezen de aangename
verzekering geven, dat het door my in het verslag omtrent Leytimor enz. voorgestelde1049
reeds is aangenomen en binnen weinige dagen door my op reis gaande, om de ons overgeblevene gemeenten te bezoeken, zal in werking gebragt worden. Zich hernieuwende
ongesteldheden en de vallende regens noopten my in Juny dit dienstreisje te staken en naar
Amboina weder te keeren De tot nog toe gebruikte Ichtisar; ik vreesch over deszelfs waarde
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Zie voetnoot 919.
Geadresseerde was corresponderend lid van de Haagse Commissie, zie verderop in dit document.
Surakarta-Yogyakarta (Java).
Zie ook de documenten 119 en 121.
Zie document 119.
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oordeelen, wanneer ik u zeg dat het eene vertaling is in zeer hoog maleidsch van eenen
uitvoerigen Cathechismus van Hellenbroek,1050 zal voortaan op schoolen en Cathechisatien
door het onderwys boekje van Brink worden vervangen. Door de Commissie van onderwys
geauthoriseerd het in het rapport voorgestelde omtrent de schoolen uit te werken, is
hetzelve thans goedgekeurd en bekrachtigd en zal gedurende het nieuwe jaar in werking
komen. Het is den Directeur der Zendelingschool tot opleiding van Inlandsche meesters,
den Heer Roskott, toegestaan alle scholen te bezoeken, iets hetgeen vroeger was geweigerd,
ook gelyk men zeide, om politieke redenen; terwyl verder de meesters meer onder zyn
toevoorzicht zyn gesteld, moetende maandelyksch, voor zoo verre zy tot ontvangst van hun
tractement op Amboina komen, ook ten zynen huize verschynen om eenig examen te
ondergaan, insgelyks zyn nadere bepalingen getroffen omtrent naauwlettender toevoorzigt
over de meesters in hunne negoryën, terwyl den minder geschikte meesters, die nog hier
en daar aanwezig zyn, voortgekomen uit de oude school of op de oude wyze gevormd,
eenige maanden eene der geschiktste kweekelingen uit de Zendelingsschool by hun werk
zal op zyde staan om hen gelegenheid te geven zich aldus ook nog eenigzints te vormen.
Maar, mogt ik, gelyk ik u in het rapport reeds schreef,1051 op dat alles gehoord worden, het
lot der meesters blyft wat hunne onbeduidende tractementen aangaat, nog dringende
verbeteringen eischen. Ik weet het reeds, wat ik in het rapport voor hen verzocht en verder
aangedrongen, door de Commissie van onderwys naar Batavia zal worden opgezonden,
zal niets uitwerken en daarom moet ik by u en de Commissie ten ernstigste aandringen om
zich het lot dier noodlydenden aan te trekken. Dit en vermeerdering van Predikanten, gelyk
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u uit de rapporten, meer gedetailleerd
zal blyken, is en moet ons verzoek blyven zoo lang
er niet aan voldaan wordt. Van de vier aan Amboina toegestane predikanten zyn slechts
twee aanwezig en hoe lang zal het zoo blyven, het Koninglyk besluit ligt daar, maar worden
elders predikanten vereischt, omdat er op Amboina toch altyd een of twee aanwezig en niet
gedagt wordt aan de omvang der gemeenten dáár, dan worden zy ligtelyk voor andere
plaatsen gedestineerd. Ds de Gay Fortman is op Banda, Ds Marnstra heeft eene reizende
betrekking naar de oostkust van Sumatra en eenige daar naby gelegene eilanden verkregen,
wie zullen hen nu hier vervangen en wanneer? – zoo kunnen wy vragen, maar het antwoord
moeten wy schuldig blyven, om niet te veel, hoewel het ook waarheid is, te zeggen.
Hoeveel jaren wachten Menado en Ternate op hunnen predikant. Sedert het overlyden
myner onvergetelijke vrouw, thans reeds zestien maanden, heb ik de stad met der woon
verlaten en woon ik ten huize van den Heer Gouverneur, op zyn buitenverblyf Batoe Gadja
in een aller bekoorlykst en zeer gezond oord en slechts een klein kwartier-uurs van de stad
gelegen. Ik heb zeer veel goeds van ZEd. ondervonden, gelyk ik dat nog ondervind. Hy
was voor my een vaderlyk vriend en het doet my groot leed hem eerlang te moeten missen,
daar hy over eenige maanden met pensioen naar het vaderland zal gaan. God geve dat wy
een even goed Gouverneur terug krygen. De Heer Serière begrypt het zoo geheel dat een
Gouverneur, hier, zich vooral de zaak der Christenen moet aantrekken, daarom hebben wy
onder zyn bestuur veel kunnen doen, en is hy in vele opzigten een zegen voor de aan zyn
bestuur toevertrouwde landen, hy is het vooral ten opzigte van alles wat tot zedelyk en
godsdienstig heil der christenen alhier kan strekken. ZE. is thans reeds ruim vier weken
geleden naar Menado afgereisd en zal denkelyk by terugkomst spoedig repatriëren.
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Abraham Hellenbroek, Voorbeeld der godlijke waarheden voor eenvoudigen, die zig bereiden tot de
belijdenisse des geloofs. Dordrecht: N. van Eysden, 1706. Dit beleefde vele herdrukken en bewerkingen.
Meestal verwees Brumund echter naar de Ichtitsar tabal van G.H. Werndly.
Wellicht is bedoeld document 121. In dat geval is deze brief gericht aan een lid van de Haagse Commissie.
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De gezondheidstoestand van Amboina is gelijk reeds geschreven werd, veel beter en
belooft het beste. Overmorgen, de dag na het vertrek der brieven en paketten met de zeilree
liggende oorlogsbrik, ga ik weder op reis en geloof ten minste drie maanden uit te blyven,
daar ik nog half Haroekoe, geheel Noessalaut, de Zuidkust van Ceram, en de eilanden,
Boanoh, Manipa en Boero moet bezoeken. Sedert Ds Kam, meer dan tien jaar, heeft geene
predikant die algemeene reis weder gedaan, u kunt alzoo beseffen hoe hoog noodig die
is. Al wat later omtrent dezelve mogt verhandeld worden, zal den Commissie toegezonden
worden, omdat wy geheel begrypen dat de Commissie kennis van zaken moet hebben om
in het belang der gemeenten te kunnen handelen. – – –

123. Extract uit het journaal van zendeling J.E. Jellesma op noordelijk Ceram, lopende
van mei tot oktober 1844; ARvdZ 64/3/3.
Daar ik UWEerw:1052 in mijnen brief van 8 April ll:1053 eenig verslag heb toegezonden van
mijne werkzaamheden en lotgevallen tot op mijnen komst alhier, laat ik hier kortelijk
volgen: mijn Journaal, beginnende met:1054
1844. Mei: 1.
Terwijl ik op vergunning van den WEdGestr: Heer J. Swaab1055 Komm: Civ: en Militair
te Wahaij, mijn verblijf in het fort had, liet ik een alhier ledig staand huisje een weinig
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herstellen, waarbij mij de vriendelijke
hulp van den Heer Commandant zeer te stade kwam.
Daar de brik De Vliegende Visch hier eenigen tijd bleef kon ik de verloopene maand niets
uitvoeren. Behalve dat ik eenige brieven schreef, ging de tijd heen met wandelen, spreken
en zamen zijn.
Junij 1.
Na het vertrek van den brik begon ik mijn huisje, dat ik nu betrok, benevens mijn tuintje
wat in orde te brengen.1056 Dit ging alles zeer langzaam, daar men hier geene menschen
kan huren. Met Pinkster begon ik in het fort eene korte Maleische toespraak te doen voor
de soldaten en inlandsche Christenen. Op den 2e Pinksterdag doopte ik een kind van een’
Sergeant alhier. Ik ben dus eenigszins met mijn werk begonnen; dat den Heer mij bekrachtige!
Julij 1.
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Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam.
Zie document 117.
Over Jellesma’s arbeid aan Ceram’s noordkust in de jaren 1844-1846, zie ook De Jong, “‘Vrede door
het bloed des Kruises’”.
J. Schwab, zie voetnoot 967.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Het huisje staat op een het Gouvernement toebehoorend
en vroeger voor een Commandantswoning bestemd fondament. De Heer Swaab, Commandant alhier,
heeft op hetzelve dit gabba-gabba huisje laten bouwen, door den vorigen Mil: Docter gebruikt en bij
mijne komst ledig staande. Hetzelve is klein en niet zeer schoon, doch de plaats is zeer aangenaam
en luchtig. Zoo ik te Wahaij bleef, zou ik het fondament wel willen koopen en er vervolgens een goed
huis op laten zetten. Ik heb tot dus ver geene uitgaven voor het huis gedaan, dan een weinig voor het
vernieuwen van het dak. Ik zal dit huisje vervolgens moeten koopen.”
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Had ik vroeger Br: Roskott verzocht voor mij een en ander ten gebruike bij de Alfoeren
aan te koopen, ik mogt mij dan ook den 8º Junij verblijden, met ZM: Schoener de Pylades,
voor ƒ 70 parangs enz te ontvangen. Ik ontving nu ook eenige mijner goederen, die wegens
Zeerovers nog niet hadden kunnen afgehaald worden. Met eenen teruggezonden brief
verzocht ik Br: Roskott opnieuw voor mij iets te koopen. Mijne werkzaamheden des
Zondags zijn nog dezelfde en in het midden der vorigen maand begon ik aan een viertal
soldatenkinderen onderwijs te geven en wel, op verzoek der ouders, in het Hollandsch.1057
Ook heb ik eene Catechisatie opgerigt: des Donderdags voor de inlandsche Christenen en
des Zaturdags voor de soldaten. Daar er hier weinig Christenen zijn, bepaalt zich mijn
onderwijs tot een zeer klein getal.
Julij 21.
Vernam ik gedurende mijn verblijf alhier dat omtrent 24 uren van hier, in het gebergte,
eene groote Alfoersche Negerij is, Wahi Rama genaamd; het kwam mij langzamerhand
wenschelijk voor die negerij eens te bezoeken, daar deze Alfoeren niet zeer te vreezen zijn.
Ik gevoelde echter de noodzakelijkheid om mij eerst een weinig bekend te maken met de
taal dezer negerij, die geheel verschillend is van de maleische. Ik heb mij dan dezer dagen
eenigen tijd bezig gehouden om eenige Alfoersche woorden op te teekenen uit den mond
van een’ inlander uit Wahaij, die met de Alfoeren van Wahi Rama kan spreken. Dit is wel
eene zeer gebrekkige en hoogst moeijelijke taaloefening, doch daar ik geene betere
gelegenheid heb, zal ik beproeven om op deze wijs toch een weinig op weg te komen. Ik
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geef thans ook onderwijs in het lezen
en schrijven aan 3 Hollandsche soldaten. Heden 2
schepen in het gezigt. Doop van een kind.1058 – – –
Aug: 4.
Ik was deze week nog druk bezig met mijne gewone bezigheden en het in orde brengen
mijner goederen. Langzamerhand begin ik eenige toebereidselen te maken om over Isel,
eene negerij 3 uren van hier aan het strand, naar Wahi Rama te vertrekken. Voor de reis
tot Isel heb ik reeds een praauwtje gekocht. Van den Engelschen Kap: kocht ik voor ƒ 156
zilver, speren, ijzeren gereedschappen ten gebruike bij de Alfoeren.
Aug: 11.
Het Engelsche schip is weder vertrokken. De praauwen, van Amboina verwacht, zijn
aangekomen doch hebben voor mij noch goederen, noch brieven medegebragt. Ik hoop
nu wat meer tijd voor het Alfoersch te vinden.
Aug: 18.
Vrijdag avond bezocht ik eene Mohammedaansche meid van een Holl: soldaat, die zegt
Christen te willen worden. Zij komt trouw op Catechisatie en is des avonds veelal bij een
Christenvrouw om den bijbel te hooren lezen. Zij is zeer onvatbaar, doch ik hoor van hare
1057
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Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Daar de Commandant alhier er veel belang in stelde dat
zijn zoontje in het Hollandsch werd onderwezen en ik van ZHEdGestr: veel hulp en ondersteuning
in een en ander ontvang, heb ik dit niet wel kunnen weigeren. Het kost mij echter veel tijd, daar ik
nu zelve dagelijks de kinderen moet onderwijzen en het anders aan den meester zou kunnen overlaten.”
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Dit was een kind van een roomsch-gezind soldaat, verwekt
bij eene Javaansche vrouw, zooals de soldaten meestal bij zich hebben. Daar de vader mij verzocht,
heb ik ook geene zwarigheid gemaakt het kind te doopen en heb gezegd dat ik den doop bediende niet
als inwijding in de Protestantsche of de Roomsch Catholieke, maar in de Christelijke Kerk.”
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vurige begeerte om Christen te worden. Ik maakte heden eene afspraak met een paar
Alfoeren van Wahi Rama om mij over eene maand af te halen en naar hunne negerij te
vergezellen.
Sept: 1.
Bij de gewone bezigheden maakte ik de 20 Augustus een jagtpartijtje met den Commandant
en Luitenant alhier. Er komen vele praauwen; ik kocht eenige noodige zaken. Men
verhaalde mij dat de Orang Kaija van de Alfoersche Negerij Kawa, omtrent aan den
westelijken uithoek van Ceram aan het strand, een’ Christelijken schoolmeester verlangde.
Ik heb besloten daar eens heen te reizen. Mijne beide jongens heb ik, op hun verzoek, eene
maand vrijgegeven om hunne poewassa (Moh: vasten) te houden en de daarbij gebruikelijke feesten te vieren.
Sept: 8.
Er werd eene Alfoersche Radja van eene kleine Negerij bij mij gebragt, die den Meester
had gezegd wel Christen te willen worden. Ik bemerkte echter dat het alleen was dat hij
wel lust zou hebben om eenige kleedingstukken, gelijk de Christenen dragen, te gebruiken.
Hij was geheel onkundig en verklaarde nooit te hebben gedacht aan een Opperwezen, over
goed en kwaad enz. Ik maakte hem een weinig met een en ander bekend in de hoop dat
dit iets voor verstand en hart zou achterlaten. Hij was echter omtrent alles even onverschillig. In den loop dezer week werd ik verzocht om op heden een kind van den Kommandant
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te doopen; doch toen ik weigerde den
Dokter Bensinger als Israëliet tot doopgetuige toe
te laten, werd den doop uitgesteld totdat een oorlogsvaartuig zou komen, willende de vader
dan een der Heeren Officieren tot doopgetuige verzoeken.1059 Ik sprak heden met veel
stichting voor mij zelven over Jezus als den éénigen en algenoegzamen Zaligmaker der
wereld en over het geloof als middel om in Hem Zaligheid te vinden naar aanleiding van
Hand: 4 : 12. O, dat het voor mijne weinige toehoorders ook ten zegen mogt zijn geweest!
Sept: 15.
Deze week was ik steeds bezig om mij voor de voorgenomene reis naar Wahi Rama gereed
te maken, hetwelk mij te meer bezigheid verschafte, daar ik nu niemand dan de meester1060
bij mij had. Volgens afspraak met een paar Alfoeren van genoemde negerij moesten zij
thans hier zijn, om mij naar hunne Negerij te vergezellen.1061 De veelvuldige regens deden
mij reeds vermoeden dat den weg naar Wahi Rama thans onbruikbaar zou zijn, gelijk ik
dit ook hoorde van menschen uit de negerij alhier. Ik had mij reeds voorgesteld om bij
mogelijke dusdanige verhindering een reisje te doen langs de noordkust van Ceram, ten
westen van Wahaij, en daar de Alfoeren niet zijn gekomen sta ik thans gereed dit reisje
te ondernemen, in de hoop gelegenheid te zullen vinden, in de kracht des Heeren, eenigszins tot heil van Mohammedanen en Heidenen werkzaam te zijn.
1059
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Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Ik behoef niet te zeggen, dat ik dit alleen mededeel om
Bestuurders te doen zien hoe men in Indië dikwerf over Godsdienst en Doop denkt. Een’ beschaafd
ongeloovigen verkiest men boven een eenvoudig Christen! Deze zaak in het berigt te plaatsen, zou
mij natuurlijk vele onaangenaamheden kunnen berokkenen.” Met “berigt” bedoelde Jellesma waarschijnlijk
de Maandberigten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.
Melianus A. Nusalij.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Om met de praauw tot Isel langs de kust te varen hoorde
ik later dat mij de weg noch korter noch gemakkelijker zou maken. Het is zeer moeijelijk van de inlanders
eenig bestemd narigt over een of ander te bekomen. Zij veranderen hun gezegde elken dag.”
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Om hier te Wahaij ook eenige pogingen onder de Moh: aan te wenden, achtte ik het
noodzakelijk hierover vooraf eens met de inlandsche Regenten te spreken en liet hen door
den Komm: verzoeken om ten zijnen huize te komen hooren wat ik had te zeggen. Het was
Zaturdag den 10 dezer dat ik deze Moh: openlijk met het doel mijner komst bekend
maakte. Ik stelde hen voor hoe het eene les van het Christendom was alle bestaande
overheden te eerbiedigen en dat ik daarom eerst met hen wilde spreken, opdat zij niet
zouden denken dat ik eenige inbreuk op hunne magt zocht te maken. Neen het was alleen
medelijden wat mij drong. Ik gevoelde toch zelf wat ik in Christus en in Hem alléén vond
en ik wenschte steeds werkzaam te zijn om ook anderen, zoo Mohammedanen als Heidenen, op dien bron van heil en vrede te wijzen. Ik wist wel dat zeer vele Moh: mij niet
zouden willen hooren, maar ik kon, door liefde gedrongen, niet nalaten zoo mogelijk ook
hier te bewegen tot het geloof in Christus. Zij immers hadden van God meerderen zegen
ontvangen dan zoo vele 1000den Heidenen, die den éénen waren God niet kenden, en ook
in hunne Godsdienst waren vele uitnemende Geboden en leeringen, zoo als Mohammed
die van Joden en Christenen had overgenomen.
Ik meende hen dan niet te mogen voorbijgaan.1062 Neen ik kon hen niet aan hun lot
overlaten en mij alleen tot de Heidenen bepalen. Wilden zij mij niet hooren, dit zou voor
hunne rekening zijn. Zij behoefden ook geenszins te denken dat ik eigen eer of voordeel
zocht; alleen het heil hunner onsterfelijke zielen was mijne bedoeling, gelijk ook de
gedurige bede van vele 100den mijner mede-Christenen in Holland.1063 Ik verzocht dus de
Regenten dat zij niemand hunner onderhoorigen, die met mij over de Christelijke Godswww.cgfdejong.nl
dienst wilde spreken of ook Christen
worden dan door hunne magt zouden verhinderen
of heimelijk bezwaren. God zou tusschen ons oordeelen! Vond ik gelegenheid hier eene
school op te rigten, het was dan de pligt der Regenten toe te zien dat zij het maatschappelijk en eeuwig welzijn der kinderen niet tegenwerkten!
Deze toespraak, aldus nagenoeg luidend, was de hoofden der 4 negerijen alhier, benevens
4 andere hoofden van oostelijk van Wahaij gelegen Moh: strandnegerijen zeer onverwacht
en zij konden dus weinig antwoorden.1064 Zelfs de Kalim (opperpriester), die provisioneel
over eene negerij was aangesteld, sprak geen enkel woord. Ik had van hen ook minder een
antwoord verlangd dan wel gelegenheid te zoeken om voor de zaak van Christus en het
doel mijner komst uit te komen, zonder eenige maatschappelijke wanorde te veroorzaken
en beleediging van mijne zijde te voorkomen. Zij hebben het dan nu gehoord: alléén het
bloed van Jezus Christus den Zoon Gods reinigt den mensch van alle zonden. Dat zij
hierover meermalen ernstig mogen nadenken!
Sept: 17.
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Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Dit werd niet maar gezegd om de Mohammedanen te vleijen,
maar vloeide voort uit mijne eigene overtuiging. Ik kon toch de Moh: ten dezer opzigte eenigszins
vergelijken met de Joden in Paulus tijd, en wij zien dat hij overal waar hij kwam steeds met de Joden
begon en zich daarna tot de Heidenen keerde.”
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Hoe aangenaam is het niet voor den Zendeling, zoo hij
zijne woorden als versterken kan met de liefde en ijver des gebeds van zijne mede-Christenen in het
vaderland.”
Zie voetnoot 968.
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Na den vorigen dag alles te hebben gereed gemaakt, vertrok ik dezen morgen ten 8 ure met
eene kleine praauw van Wahaij.1065 Ik was zoo veel mogelijk van al het noodige voorzien
en bragt ook 3 Geweeren mede ter mogelijke verdediging. De Commandant had mij,
behalve eenen pas, eenen brief gegeven aan den Radja van Sawaij, de Orang Kaija van
Bessie, die van Passanija, Sleman en Lissabatta, welke negerijen onder Wahaij behooren,
met last om mij in alles zoo noodig behulpzaam te zijn en voor mijne veiligheid te zorgen.
Met mij in de praauw waren: de Meester,1066 Johan een te Wahaij wonend inl: Christen,
nog een’ kleinen jongen en iemand van Sawaij. Van Wahaij roeiden en zeilden wij langs
het rotsachtige strand met onderscheidene uithoeken en kleine watertjes. Ongeveer op de
helft van Sawaij zag ik eenige huisjes van Alfoeren, die aldaar sago kloppen. Wat verder
werd het strand zandig en ik deed, ter verpozing, langs hetzelve eene kleine wandeling.
Daar de wind ons niet veel diende, kwamen wij niet voor 8½ ure des avonds te Sawaij. Ik
ging terstond naar het huis van den Radja, die ik zeer ziek vond. Schoon de Radja mij liet
aanbieden in zijn huis te slapen, verkoos ik liever in mijn praauwtje, dat op het strand werd
gehaald, den nacht door te brengen, en, daar ik hetzelve goed liet toedekken en mijn matje
op de planken uitspreidde, sliep ik zeer wel.
Sept: 18.
Na wat gegeten en gedronken te hebben ging ik weder naar het huis van den Radja om daar
met den Kapitein der Negerij over eenige zaken te spreken, waaromtrent de Commandant
mij verzocht had. Daarna ging ik eene wandeling doen door deze Moh: Negerij, die niet
www.cgfdejong.nl
veel beschaving vertoonde, zijnde de
huizen meestal oud, laag, donker en vuil, evenals op
Wahaij en bijna al de andere plaatsen die ik bezocht. Te Sawaij1067 worden kadoe’s, een
soort van inlandsch doek, van jonge sagobladeren gemaakt, die vooral tot zeilen worden
gebruikt, geweven, benevens eenige stof voor broeken en kabaaijen, waartoe zij het garen
op Amboina koopen. Tegen den middag liet ik een paar zeilen op vier palen spannen en
verkreeg dus eene niet onaangename tent, waaronder wij het middagmaal gebruikten.1068
Ik bezocht vervolgens het Alfoersch Negerijtje Loemah Olet, geheel bij Sawaij op eene
kleine hoogte gelegen, en tegen den avond de Alfoersche Negerij Massiesie hoelon, welke
iets hooger ligt. De huizen dezer Negerijen zijn op palen gebouwd en de bewoners
gebruiken naauwelijks een stuk doek van boomschors om de lendenen. Laatstgenoemde
negerij bevat omtrent 100 mannen, die onder 3 Radja’s staan, waarvan twee aan Passanija
en een aan Sawaij is onderworpen. Om mij bij deze Alfoeren, die behalve de Radja, geen
maleisch verstaan, eenigszins aangenaam te maken, strooide ik onder de kinderen eenige
duiten uit, die, ook door de vrouwen, onder groot gejuich werden opgeraapt; een man die
ook hieraan wilde nemen, ontving tot zijn deel eenige stokslagen van den Marienjoe
1065

1066
1067
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Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Men zou mij in Holland naauwelijks gelooven, dat deze
praauw niet boven de 14 voeten lang en slechts 2½ breed was. In Indie is dit echter niet zoo vreemd,
en in het stille saisoen doet men met nog veel kleinere praauwen betrekkelijk verre reizen; doch alleen
langs de kust. Deze vaartuigjes worden door uitleggers aan beide zijden, waaraan palen zijn gebonden,
voor omslaan bewaard.”
Melianus A. Nusalij.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Sawaij is met Bessie zoodanig vereenigd, dat men deze
twee niet anders dan als ééne negerij kan beschouwen.”
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Waar ik op mijne reis eenige dienst had van de menschen
uit de negerij heb ik dezelve gelijk ook alles wat ik gebruikte betaald. Ik was hierop gesteld opdat zij
zouden gelooven dat ik niet mijn eigen voordeel zocht. Meende ik echter door het weigeren van een
of ander te beleedigen, dan nam ik het met dankzegging.”
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(opzichter). Toen wij weder beneden waren gekomen aten wij onder onzen tent, waarna
ik met den kleinen jongen weder in de praauw ging slapen, terwijl de anderen zich eene
slaapplaats zochten.
Sept: 19.
Na het morgeneten te hebben gebruikt schreef ik eenen brief aan den Commandant een en
ander van Sawaij betreffende en vertrokken des middags 3 ure van hier, terwijl een mijner
huisjongens, thans te Sawaij zijnde, met ons medeging. Wij passeerden het negerijtje
Hatuwie lama en zetteden onze reis voort langs het strand, met steile en loodregte rotswanden van 50 tot 200 voet hoog. Een aardig koeltje zou ons de reis aangenaam hebben
gemaakt, zoo het niet steeds geregend had. Des avonds 5 ure kwamen wij te Passanija en
Sleman, welke negerijen als één zijn. De Orang Kaija van Passanija was naar zijne
Alfoeren in het gebergte vertrokken en die van Sleman was gaan visschen, doch kwam
spoedig terug. De O.K. moeders ontvingen ons vriendelijk, en ik wandelde met hen door
hunne vrij nette negerijen, terwijl zij zorgden dat er voor mij, even als te Sawaij, eene tent
werd gemaakt, waaronder wij vervolgens aten. Ik zat des avonds nog wat met de O.K. van
Sleman en anderen te praten en ging daarna ter ruste.
Sept: 20.
Ik zat dezen morgen wat met de O.K., Iemam (priester) en anderen te spreken over hunne
werkzaamheden en mogelijke verbeteringen, en daar zij mij in een Holl: liederenboek
www.cgfdejong.nl
hadden zien lezen, verzochten zij mij
hun daaruit iets in het Hollandsch voor te lezen. Ik
voldeed gaarne aan hun verzoek maar voegde er ook eene maleische vertaling bij, terwijl
ik een paar verzen had opgezocht, die op Christus als den eenigen Zaligmaker der wereld
betrekking hadden. Zij spraken hierover een weinig in de taal hunner negerij en betuigden
mij, als uit wellevendheid, dat zij het zeer mooi vonden, terwijl zij het gesprek terstond
op iets anders zochten te brengen. Ik liet des middags de praauw weder naar de diepte
buiten de negerij brengen om des avonds naar Lissabatta te kunnen vertrekken, doch ik
gevoelde mij kort hierna niet wel en ging in de praauw slapen. Ik kreeg spoedig de koorts
en, daar ik dus niet vertrekken kon, liet ik mij en de praauw weder naar de negerij brengen.
De door de sterke branding veroorzaakte beweging der praauw vermeerderde niet weinig
mijne hoofdpijn. Ik sliep eindelijk in.
Sept: 21.
Ik gevoelde mij dezen morgen weder wel en wij begaven ons voor 7 uur op reis. Nadat wij
tot Poeloe Toedjoe (Zeven Eilanden) bij de Sawaij baai tegen de wind hadden ingewerkt,
besloten wij op een dezer onbewoonde eilanden wat eten gereed te maken en uit te rusten.
Terwijl wij hier waren werd de wind vrij hevig en noodzaakte ons daar eenigen tijd te
vertoeven. Ik wandelde intusschen het kleine eiland eens rond en schoot een paar duiven,
die ons zeer wel te pas kwamen. Tegen den avond woei het nog sterker, zoodat wij ook
den nacht hier moesten doorbrengen. Daar het niet regende hadden wij het niet zoo kwaad,
daar wij eten en drinken bij ons hadden en vuur konden maken om het te bereiden. Des
nachts sliepen er twee in de praauw, de andere lagen op hunne matjes bij het vuur, en ik
zelf hield zoo wat de wacht, onderhield het vuur en sluimerde ook soms een weinig.
Sept: 22.
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Ten half vijf ure hadden wij reeds gegeten en gedronken en begaven ons weder op reis.
Het was nu bijna geheel stil en wij kwamen ten 10 ure des morgens te Lissabatta. Ik kreeg
weder de koorts en begaf mij terstond naar het huis van den Orang Kaija, waar ik mijn
intrek nam. Des avonds, toen de koorts wat afliep, wandelde ik met de O.K. een weinig
door die negerij en sliep vervolgens in deszelfs huis.
Sept: 23.
Tamelijk wel ontwaakt, besloot ik om maar zoo spoedig mogelijk naar het verste punt
mijner voorgenomene reis te vertrekken. Ten 9 ure verlieten wij Lissabatta doch tegenwind
was oorzaak dat wij eerst ten 5 ure des avonds te Hatoenoeroe (eene benaming voor een
deel van het strand ten oosten van Matseuw) kwamen. Wij kookten hier weder onze rijst
aan het strand en bragten veiligheidshalve onze geweeren aan wal, terwijl steeds een van
ons op wacht stond daar men ons gezegd had op deze hoogte voorzigtig te moeten zijn
wegens de Alfoeren, die soms aan het strand komen. Toen ons eten gereed was gingen wij
weder in de praauwen en nuttigden het in veiligheid op eenigen afstand van het strand. Ten
8 ure zetteden wij onze reis weder voort.
Sept: 24.
Eene zachte landwind bragt ons dezen morgen ten 8 ure te Nonjali. Deze Negerij behoort
onder den Resident van Hila (op Amboina) en bestaat uit 2 deelen, waarvan het eene Moh:
is en, daar de inwoners van tijd tot tijd uit de negerij Lissabatta herwaarts gekomen zijn,
www.cgfdejong.nl
Lissabatta genoemd wordt. Het andere
deel, het eigenlijke Nonjali, is Hindusch en overtreft
het eerstgenoemde in bevolking, terwijl de beschaving van beide deelen niet verschilt van
de overige negerijen, gelijk van Sawaij is gezegd. Beide deelen van Nonjali hebben ieder
eenen Orang Kaija. Deze waren bij onze komst naar Hila vertrokken zoodat hier thans
geene hoofden waren dan de Orang Toewah’s (Oudsten).
Na veel vragen en zoeken ontmoette ik eindelijk deze hoofden, die mij aanboden om in
het hier zijnde Kompagnie-huis mijn intrek te nemen, hetwelk ik gereedelijk aannam, de
meest benoodigde goederen derwaarts zendende. Het was ons goed in een koel en nieuw
huis te zijn, daar ik weder eene ligte aanval van koorts kreeg en de Meester en Johan aan
de oogen leden. Ik kwam des middags met een orang toewah eenigszins in gesprek over
de Godsdienst en sprak des avonds met een Iemam (Moh: Priester) over de Koran, welke
hij nimmer gezien had.
Sept: 25.
Deze dag was ik nog te Nonjali en zocht door aanhoudend vragen eenige kennis te krijgen
van de naastbij in het bosch en op het gebergte gelegene Alfoerennegerijen. Gaarne had
ik van hier eens een reisje gedaan naar sommige derzelve, doch men zeide dat de wegen
hoogst moeijelijk waren, terwijl de Meester en Johan nog veel leden aan hunne oogen en
ook de O.K. van Nonjali, wien alle deze Negerijen zijn onderworpen, niet aanwezig was.
Ik kon dus thans hieraan niet veel doen. Des avonds bezochten wij nog het Alf: negerijtje
Paa, met 20, en Soekoe Haija met 80 mannen, maar, daar ik niet dan door middel van de
Meester, die de negerijtaal van Nonjali verstaat, met hen kon spreken en ook de meeste
buiten de negerij waren, kon ik onder hen niets verrigten dan door het geven van eenige
Koralen hun vertrouwen trachten te winnen. De huizen dezer Alfoeren staan ook op palen
en hunne geheele toestand is gelijk aan die van Massiesie hoelon bij Sawaij. Wij daalden
van deze hoogte weder af langs de scherpe rotsen, waarbij het mij onbegrijpelijk voorkwam
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hoe de inlanders blootsvoets zulks kunnen verdragen. Ware dit ook mij mogelijk geweest,
gewis, ik had mijne schoenen uitgetrokken en zou minder gevaar hebben gehad van uit te
glijden en naar beneden te storten.
Sept: 26.
Omstreeks 5½ uur des morgens vertrokken wij van Nonjali en hielden ten 9 ure en ten 4
ure een weinig stil aan het strand om ons eten te bereiden. Onder gedurig veranderen van
den wind, die wij soms voor, soms achter hadden en die tusschenbeiden van over het
Gebergte te zijden met kracht op ons viel, bereikten wij ten 7 ure des avonds Kawa, eene
Alf: Negerij, niet zeer ver van den westelijken uithoek van Ceram tegenover de baai van
Piroe gelegen. De O.K. van Kawa was ook naar Hila vertrokken doch de O.K. moeder
ontving ons. Wij dronken onder de galerij van deszelfs huisje een kopje koffie en begaven
ons daarna te ruste. Ik sliep in de praauw.
Sept: 27.
Ontwaakt met overleggingen omtrent hetgeen ik hier zou kunnen doen, bezocht ik dezen
morgen met de O.K. moeder en de Orang toewah de eigenlijke negerij, die langzamerhand
naar het strand verplaatst en in eene vrij nette negerij herschapen was. Wanneer ik met de
O.K. moeder sprak over het plaatsen van eenen meester in de negerij om de kinderen te
onderwijzen, was steeds het antwoord tida bijasa (niet gewoon). Bijna had ik besloten om
naar Hila te vertrekken, waar ik in ong: 4 dagen over land tot Piroe en vervolgens over zee
zou kunnen komen, met het doel omwww.cgfdejong.nl
aldaar de O.K.’s, van Kawa, Nonjali en Lissibatta en
vooral ook de Resident1069 te ontmoeten.1070 Ik hoorde echter dat de Resident, die op Kawa,
Nonjali en Bonoa1071 verwacht werd, bij mijne komst aldaar reeds zou vertrokken zijn en
de kust van Ceram omgezeild en staakte dus de reis.
Sept: 28.
Deze dag bleef ik nog te Kawa, hopende dat ik welligt de Resident en de O.K. aldaar nog
zoude ontmoeten doch daar dit niet gebeurde besloot ik den volgenden morgen te vertrekken, steeds overwegende hoe ik toch nog iets tot bevordering der groote zaak zou kunnen
doen. Ik gevoelde wel dat ik door hier eenen meester te plaatsen, zoo dit zou kunnen
gelukken, het licht niet op den kandelaren plaatste maar als in een hoek verborg, alzoo deze
negerij geheel afzonderlijk gelegen en ook ter zee weinig gemeenschap heeft met andere
1069
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J.B. Timmerman.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Ik wenschte de Resident van Hila te ontmoeten, eensdeels
om met dezelve eenigszins in kennis te komen ten einde, zoo ik zulks in het vervolg mogt behoeven,
op zijne ondersteuning te kunnen rekenen; anderdeels om te vernemen of hij welligt ook, door middel
van de inlandsche regenten, eenige opgave en kennis had van de Alfoersche bevolking en andere
wetenswaardige zaken van het onder Hila behoorend gedeelte van Ceram. Er is echter sedert kort eene
aanwijzing gekomen aan alle Gouvernementsambtenaren om geene opgaven, berekeningen, kaarten,
enz. enz. aan het Gouvernement behoorende iemand, wie ook, in handen te stellen, of ook uit dezelve
uittreksels te laten maken. Zullende er voor ieder gelegenheid zijn om bij Requeste een of ander te
bekomen, zoo namelijk het Gouv: niet noodig oordeelt hetzelve geheim te houden. Ik had juist het plan
om de Resident te schrijven om zoo iets, hetwelk ik nu niet kon doen. Ik zal echter zien of ik mijn verzoek
niet zoodanig kan inrigten dat ik werkelijk iets kan bekomen, dat mij dienen kan, zonder dat het juist
in de termen van verbod valt. Ik meen dat de Res: een godsdienstig man is en hij is tevens de Broeder
van Mevrouw Kam. Van de Commandant alhier heb ik reeds een en ander verkregen, dat ik bij een
volgende gelegenheid, zoo ik hoop, met nog iets vermeerderd zal zien.”
Boano.
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plaatsen.1072 Ik kon echter niet nalaten eens meer bepaald over de zaak te spreken, te meer
omdat ik bij geruchte gehoord had dat de O.K. wel een Christelijke schoolmeester in zijne
negerij wilde hebben. Ik sprak dan des avonds tot de O.K. moeder, de O.T. en eenige
omstanders over het doel mijner komst. Ik was niet gekomen om door handel of anderszins
voordeel te zoeken, maar alleen om het heil hunner zielen te bevorderen. Ik beleed een
Christen te zijn en gevoelde te zeer de waarde van Gods liefde in Christus dan dat ik
daarvan kon zwijgen. Ja, om ook anderen dat heil deelachtig te doen worden, had ik
vaderland en vrienden verlaten en was ik ook daar gekomen. Hiertoe werd ik van mijne
Christelijke vrienden in Holland van al het noodige voorzien, terwijl zij ook om des
Heidens wille gedurig de knieën bogen voor Hem die zoowel de Schepper en Heer is der
Hindus als der Christenen. Ik wilde hen echter in geen opzigt dwingen, maar slechts uit
de volheid van mijn hart bewegen tot het geloof in Christus, de eenige die den zondigen
mensch kan verlossen van het eeuwig verderf. Was men hiertoe begeerig, dan wilde ik hier
eenen meester plaatsen die hen in den weg der Zaligheid onderwijzen en vooral ook aan
hunne kinderen vele nuttige zaken leeren kon. Dit zoo veel mogelijk naar hunne vatbaarheid en uit de volheid van mijn hart gesproken en door de meester in de negerijtaal nader
uitgelegd, scheen eenen onverwachten indruk op hen te maken. De zaak was hun echter
zoo vreemd dat zij hieromtrent niets wisten te zeggen. Zij zeiden ook dat zij omtrent het
ontvangen van eenen meester niets konden beloven zonder den O.K.; wat hun zelven
betrof, hadden zij er niets tegen. De Orang toewah scheen vooral ernstig over de zaak te
denken. Daar er buiten de O.K. niets bepaalds kon worden verrigt, verzocht ik hen dezen
bij deszelfs terugkomst over de zaakwww.cgfdejong.nl
te spreken. Ik hoopte ter eeniger tijd weder te komen
om eens te hooren hoe de zaken stonden. Daar het hier eene zeer gewigtige zaak gold vond
ik het niet ongeschikt dat wij, eer ik henen ging, onzer aller God aanriepen en Hem baden
ons in alles, vooral ook in deze zaak, te leiden en onze zaken te besturen naar Zijnen wil.
Zij vonden dit ook goed en ik vertrouw dat zij mij in het korte gebed, misschien weinig
begrijpende, toch niet geheel zonder gevoel volgden.1073 Hierna gingen wij slapen, en ik
beval de Heer nogmaals dit kleine zaadje, dat ik had mogen uitstrooijen.
Sept: 29.
Door den regens eenigszins opgehouden, vertrokken wij omstreeks 7 ure des morgens van
Kawa en moesten steeds tegen den wind in werken. Het was mij niet aangenaam dus den
geheelen Zondag weder bezig te zijn, doch daar de maan reeds vol was en de Westmouson
naderde, durfde ik mij niet langer ophouden. Des avonds omstreeks 6 ure waren wij tot
op eenigen afstand van Nonjali gekomen, alwaar ons eenen geweldigen regen overviel,
waarbij het stikdonker werd en de golven met geweld tegen de loodregte rotsen sloegen.
1072
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Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Daar mij thans maar één meester is toegezegd en ik verneem
dat al de broeders meesters verlangen, meen ik met deze onmisbare helpers zoo veel te moeten woekeren
als mogelijk is. Bovendien zou ik niet gaarne eenen meester plaatsen waar hij niet van tijd tot tijd
gelegenheid heeft eens met anderen zamen te zijn. De 70 werden door den Heer twee aan twee
uitgezonden.” Dit laatste is een verwijzing naar Luk. 10: 1, 17.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Bij het lezen van mijn gesprekken met de Hindus of Alfoeren
(ik geloof dat dit slechts twee benamingen zijn) van Kawa en Nonjali, wete men dat deze van hunnen
omgang met de Moh: niet geheel onbekend zijn met God en Zijne eigenschappen en met vele geopenbaarde
waarheden die men in het Mohammedanismus vindt. Van hunne eigen godsdienstige denkbeelden,
zooals die afgescheiden van den invloed van het Moh: bestaan, kan ik nog niets zeggen. Zij beprikken
zich den borst doch zij weten niet waarvoor; zij zeggen het is slechts hunne gewoonte en die moeten
zij volgen.” Vgl. voetnoot 289. Soms duidde in de correspondentie der zendelingen het woord “Hindoe”
ook wel op “Chinees” of “Chinezen”.
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Ware de wind sterk geweest dan was ons praauwtje gewis verbrijzeld. Het weder werd
langzamerhand beter en ten 8½ ure kwamen wij behouden te Nonjali. Spoedig bragten wij
onze goederen naar het Kompagnie-huis en daarna gegeten te hebben gingen wij slapen.
Sept: 30.
Ik zocht hier dezen dag zoo veel mogelijk berigten in te winnen van de naastbij gelegen
alvoersche negerijen, vooral van Murinaten, met voornemen om dezelve zoo mogelijk den
volgenden dag te bezoeken. Murinaten is eene groote negerij, hoog op een’ berg gelegen
met omtrent 600 mannen. Men zeide dat deze negerij voor mij volstrekt ongenaakbaar was
daar de weg naar dezelve zeer moeijelijk en steil is en over hooge en scherpe rotspunten
loopt, soms naauwelijks 3 vingers breed. Ik zou op deze rotsen volstrekt geen schoenen
kunnen gebruiken en het was mij even ondoenlijk dezelve blootsvoets, gelijk de inlanders
te beklimmen. Dit hoorende achtte ik het niet raadzaam om voor de eerste maal zulk eene
moeijelijke proef te nemen in het beklimmen van bergen en moest dus ditmaal de reis laten
varen.
Oct: 1.
Na lang wachten ontmoette ik eindelijk de Orang Kaija van Nonjali. Ik vernam van hem
dat de weg naar 4 à 5 negerijtjes omtrent 2 uur vandaar gelegen, wel zeer moeijelijk was,
maar dat ik dezelve misschien zou kunnen bereiken; deze negerijtjes waren echter zoo klein
en op zich zelven gelegen dat ik het der moeite niet waard achtte om dezelve te bezoeken.
www.cgfdejong.nl
Ik sprak nu met de O.K. van Nonjali
en van Lisabatta eens nader over het doel mijner
komst. Ik zeide hun dat de vrede des harten, die het Evangelie van Christus mij zelven
schonk, mij drong om ook anderen met dien éénigen verlosser van zondaren bekend te
maken, opdat ook zij in het bloed van Jezus Christus vergeving van zonden en heiliging
des harten mogten vinden. Voor deze zaak had mijn leven gewijd en was ik ook daar
gekomen. Alles wat in mijn vermogen was, ik kwam hier openlijk voor uit, zoude ik
aanwenden om allen die ik ontmoette of kon opzoeken tot het aannemen van Jezus den
Zaligmaker der wereld te bewegen. Het was echter een gebod des Christendoms alle
erkende overheden en magten te eerbiedigen, want het koninkrijk van Jezus was niet van
deze wereld. Hiervan wilde ik dan eerst met hen spreken en hen doen verstaan dat ik
geenszins zocht hunne onderhoorigen van hunne bevelen te ontslaan of op eene andere
wijze hunne ontvangene magt tegenstaan. Reine liefde tot zondige menschen was de eenige
drijfveer van al de handelingen, gelijk ook van het lijden en sterven van Jezus en Zijn eenig
doel was het behoud van menschenzielen. Dien Zaligmaker wenschte ik te verkondigen
uit een gelijk beginsel en met het zelfde doel!
Op deze wijs met hen sprekende scheen het alsof hunne harten eenigszins werden geroerd
en zij zeiden dat zij eenen meester, dien ik voorstelde aldaar te plaatsen, geene moeite
zouden veroorzaken doch wat henzelven betrof: Zij waren reeds Mohammedaan en Hindu
en wilden ook als zoodanig sterven. Ik antwoordde dat ik niet verlangde dat zij op dit
oogenblik beleden Christen te willen worden, daar ik dan op hun zeggen weinig vertrouwen
zoude kunnen stellen; want de zaak was te groot en te belangrijk om eerst niet wel te
worden overdacht. Ik meende echter dat het wijzer en verstandiger was om, op zee zijnde
en bemerkende dat de praauw een noodlottig en onherstelbaar lek had, zich van eene goede
gelegenheid te bedienen om dezelve voor eene betere te verwisselen dan te zeggen: Wij
zijn eens in deze en willen ook in deze blijven totdat wij verdrinken. Het was mij toch uit
den Koran zelven gebleken dat in de Mohammed: Godsvereering, even gelijk ik zulks wist
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van die der Hindus, dit noodlottig gebrek was dat men in dezelve geene vergeving van
zonden en kracht tot heiligmaking vond. Neen! Dit was alléén te vinden in Jezus Christus,
den Zoon Gods, die zelf regtvaardig voor onregtvaardigen gestorven en voor zondaren een
vloek was geworden om hen van de vloek te verlossen!1074 Het zou ook in den dag des
oordeels, wanneer Jezus Christus zoowel over Moh: en Hind: als over Christenen regter
zou zijn, niet worden aangenomen, wanneer zich dan iemand durfde vermeten te zeggen:
ik was eens Moh: of ik was eens Hindu en wilde daarom ook als zoodanig sterven. Wilden
zij echter niet hooren hetgeen ik hun verkondigde, ik kon hen niet dwingen. Hunne harten,
door liefde tot het geloof te zoeken te bewegen, dit was alles wat ik doen kon maar
vertrouwde op de kracht van Jezus Christus, die thans in den hemel verheerlijkt is en
heerscht over alle volkeren.
Dit gesprek alras afgeloopen zijnde vermaande ik hen nog eens in liefde om over deze zaak
toch ernstig na te denken en verder in opregtheid te handelen, zoo als God het in hunne
harten zou geven. Ik wilde hiertoe, op dit oogenblik, den God der liefde aanroepen en
bidden dat Hij hen in deze zaak naar Zijn welbehagen zoude leiden. Hierop opstaande deed
ik een kort, maar vrijmoedig gebed, waarmede onze zamenkomst eindigde. Of dezelve
eenige uitwerking gehad hebbe, durf ik niet zeggen; doch ik hoop dat mijne woorden, ook
voor de omstanders die van tijd tot tijd rondom ons waren verzameld, niet geheel nutteloos
zullen zijn geweest. Voor mijn eigen hart was het een zalig gevoel Christus te mogen
verkondigen.
Des avonds, terwijl wij bezig waren onze goederen naar den praauw te brengen om den
www.cgfdejong.nl
volgenden morgen vroegtijdig te kunnen
vertrekken, kwam de O.K. van Nonjali nog eens
bij ons en verklaarde dat hij er volstrekt niets tegen had dat aldaar eenen meester kwam,
maar dat hij geene magt had zijne onderhoorigen het Christelijk Geloof te doen aannemen,
terwijl hij zelve hiertoe nog niet besloten was en wist dat de O.K. van Lissibatta er volstrekt
tegen was.1075 Ik zeide hierop dat ik niet verlangde dat hij zijn volk tot het aannemen van
het Christendom zou dwingen, maar dat ik hoopte dat hij, zoo ik hier in het vervolg eenen
Chr.: onderwijzer mogt plaatsen, dezen geene moeite zoude veroorzaken en een ieder van
de zijnen die vervolgens verlangen mogt Christen te worden, hierin niet hinderen. Wat hem
zelve betrof, ik wenschte van ganscher harte dat hij zich zou laten bewegen dien éénigen
bron van Zaligheid niet te verwerpen, doch ik wist dat de zaak te belangrijk was en hem
nog te weinig bekend om nu reeds het Christendom te omhelzen. Ik hoopte dat hij over
hetzelve in ernst zou nadenken in opregtheid des harten en met bede tot God. Hij verklaarde hierop dat hij den meester geene moeijelijkheden in den weg zoude leggen en alle zijne
onderdanen vrijheid gaf om Christen te worden, doch dat hij wist dat niemand dit zou
willen zoolang hij zulks niet deed en achtte het daarom vergeefsche moeite hier eenen
meester te plaatsen. Aldus eindigde dit gesprek, waarvan ik eenig goed gevolg alleen van
den Heer kan verwagten. Wij begaven ons nu, daar het reeds laat was geworden, ter ruste
om den volgenden morgen weder te vertrekken.
Oct: 2.
Wij vertrokken des morgens om 3 ure. De wind was niet gunstig. Wij hadden alles voor
de reis gereed gemaakt zoodat wij nu niet ergens aan het strand behoefden aan te leggen,
1074
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1 Petr. 3: 18 en Gal. 3: 13.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Ik leg er mij zoo veel mogelijk op toe om op allerlei wijzen
de Alfoeren tot mij te trekken en onder hen eenen goeden naam te verkrijgen. Dit is noodig voor mijne
veiligheid als ik hen bezoek en verschaft mij tevens eenige ingang.”

Document 123

489

hetwelk op deze hoogte, wegens de Alfoeren, gevaarlijk is. Het gelukte ons niet dien avond
Lissabatta te bereiken. Bij Maloean (eene plaats aan het strand tusschen Lissibatta en
Nonjali, alwaar de Alfoeren van het gebergte hunne rijst tegen andere zaken die de
praauwen aldaar aanbrengen verruilen) gekomen zijnde zagen wij aldaar de praauw van
de Radja van Hatuwie met nog andere en hielden aan om iets van Wahaij te vernemen. De
Radja en Kapitein van Hatuwie waren hier gekomen om onder de Alfoeren diegene op te
sporen, welke, voor eeniger tijd, op deze hoogte aan het strand, niet ver van de plaats waar
wij vroeger hadden stilgehouden, den Orang Kaija van Danaman met deszelfs broeder
zwaar gewond hadden, zoodat de laatstgenoemde kort daarna was overleden. Daar wij hier
veilig waren en toch Lissibatta niet konden bereiken, vertoefden wij hier eenigen tijd.
Intusschen kwam er een praauwtje van Lissabatta hetwelk, volgens bevel van den Commandant, mij een’, door den Radja van Hatuwie naar Lissibatta gebragte, brief moest bezorgen
en mij te Nonjali of Kawa opzoeken. Het doel dezer brief was mij, uit hoofde van het
gebeurde met den O.K. van Danaman te waarschuwen van volstrekt niet aan te leggen
tusschen Nonjali en Lissibatta. Daar ik de zaak te Nonjali reeds gehoord had, was dit voor
mij onnoodig geworden doch de vriendelijke bezorgdheid van den Commandant was mij
evenwel zeer aangenaam. Toen ik den brief had geleezen, kwam ook de O.K. van Lissibatta
op Maloean. Daar ook deze alhier 3 dagen zou blijven en ik hem dus in zijne Negerij niet
zou aantreffen, maakte ik hem hier met het doel mijner reis bekend, nagenoeg even als ik
vroeger met de Regenten van Wahaij had gesproken. Het antwoord was steeds een
wellevend betoel toewan pandieta1076 en ik geloof niet dat mijne woorden eenigen goeden
indruk op hem maakten. Ik heb hemwww.cgfdejong.nl
echter gezegd wat ik zocht en naar ik meen hem alle
grond benomen om zich, als Orang Kaija, in het vervolg over mij te kunnen beklagen.

Oct: 3.
Heden morgen omstreeks 5 ure vertrokken wij van Maloean. Soms zeilden wij doch hadden
meest tegenwind, die des avonds vrij hevig werd. Eene geweldige regenvlaag begroette
ons bij onze komst te Lissibatta. De menschen, die de orang toewah ons uit de negerij
toezond, haalden ons praauwtje spoedig op strand waarna wij met de voornaamste goederen naar het huis van den Orang Kaija gingen. Om de onveiligheid bleef er des nachts
niemand in de praauw aan het strand.
Oct: 4.
Na het morgeneten bezochten wij het Alfoersch negerijtje Loewah hilloe, dat niet zeer
belangrijk is, en kwamen daarna, wegens de brandende hitte, nat bezweet terug in de
negerij. Ik vernam hier dat er in den omtrek van Lissibatta zeer weinig Alfoeren zijn en
daar ik in de Moh: negerij zelve ook geene geschikte gelegenheid vond kon ik hier weinig
verrigten.1077 Des avonds kwamen nog ongeveer 25 Alfoeren bij ons aan het strand die ik
eenige Koralen gaf, gelijk ik ook vroeger aan het strand tusschen Lissibatta en Maloean
eenige had uitgedeeld.
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ja dominee.
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Daar de Alfoeren in het Gebergte bijna allen onderworpen
zijn aan de Moh: aan het strand, en deze, hoewel vijandig jegens het Christendom, mij bij de Alfoeren
moeten behulpzaam zijn, zoo moet ik in mijne pogingen onder de Moh: hoogst omzigtig zijn en liever
zwijgen dan ontijdig spreken.”
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Oct: 5.
Des morgens 8 ure vertrokken wij van Lissibatta en kwamen, door eenen gunstigen wind,
reeds ter 4 ure ‘s avonds te Passanija en Sleman. Ik bragt eenigen tijd door met de O.K.’s
der beide negerijtjes en sliep daarna in mijnen praauw.
Oct: 6.
Daar wij thans gelegenheid hadden om den dag des Heeren met elkander te vieren, las ik
het 3 Kap: van het Evang: Joh: en maakte daarbij eenige ophelderende en toepasselijke
aanmerkingen. Daar de O.K. van Passanija en ook die van Sleman naar de Alfoersche
negerij Moesalie waren vertrokken en zich ook geene der anderen bij ons voegden, had
ik geene gelegenheid met de Mohammedanen over een en ander te spreken. Ik zocht als
naar Gewoonte weder eenige berigten in te winnen omtrent de Alfoeren in den omtrek doch
vernam dat er slechts ééne negerij, Hoeralie, niet ver van hier was. Ik had voorgenomen
deze negerij, die omtrent 100 menschen bevat, den volgenden dag te bezoeken, doch toen
de O.K. van Sleman terugkwam verhaalde deze mij dat de Radja met genoegzaam al de
mannen dier plaats thans niet in de negerij waren, zoodat ik dan ook weder van dit reisje,
hetwelk nutteloos zou zijn, moest afzien. Ik sprak des avonds nog eens met de O.K. van
Sleman over de zaak doch, hoe aandachtig hij soms ook scheen te luisteren, bragt hij
telkens het gesprek weder op iets anders, vooral op wat buskruit dat hij mij afbedelde.
Oct: 7.
www.cgfdejong.nl
Ten 10 ure vertrokken wij des morgens
van Passanija en Sleman, en kwamen door gunstigen wind spoedig te Sawaij. Ik kon hier met de Moh: niet in gesprek komen dan alleen over
zeker eiland, waarover zij met die van Hatuwie in geschil waren. Ik vernam dat de vrij
groote Alfoersche negerij Makuala, die welligt met nog andere in gemeenschap staat en
een paar dagen reizen van Sawaij in het binnenland gelegen, thans wegens de menigvuldige
regens niet kon worden bezocht en moest dus nu onverrigter zake vertrekken. Om eene
goede gelegenheid te hebben dachten wij tegen den avond op reis te gaan doch een
geweldige regen, waarbij het water als bij stroomen uit de lucht viel en van 3 tot 7 ure
onverminderd bleef aanhouden, verhinderde ons. Toen de regen wat over was, schoon de
zee nog steeds door den bliksem verlicht werd, ging ik in mijn praauwtje en sliep spoedig
in.
Oct: 8.
Ik ontwaakte reeds des morgens ten half twee ure en, ziende dat het weder goed was, liet
ik terstond de anderen roepen en wij gingen op reis. De landwind diende ons weinig,
daarna tegenwind die eindelijk zoo sterk werd dat wij met alle mogelijke kracht ons
praauwtje niet meer vooruit konden werken. Wij moesten dus, ofschoon geen 3 uren
afstand van Wahaij, nog eens een geschikte plaats aan het strand opzoeken en wachten
totdat het beter werd. Ik beproefde intusschen om in het bosch een hert te schieten, doch
zag er geene.1078 Wij bleven hier tot des avonds 10 ure en toen op het klokje van het fort
te Wahaij 12 werd geslagen waren wij tegenover hetzelve en kwamen spoedig behouden
1078

Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Ik heb kort na mijne komst te Wahaij een jagtgeweer gekocht,
dat ik gedeeltelijk voor de noodige veiligheid op reis en gedeeltelijk voor de jagt gebruik. Ik jaag niet
zoo zeer omdat het aangenaam is of voordelig, maar om dus eene aanleiding te hebben om van tijd
tot tijd eens buiten de negerij te gaan en zoo langzamerhand het boschwandelen gewoon te worden
en alras beter de binnenlanden te kunnen bezoeken.”
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en gezond aan wal. Wij lieten thans alles in rust; ik sliep nog wat in de praauw, de anderen
op het hoofd van Wahaij.
Oct: 9.
Hartelijk werd ik door de Commandant, Luitenant en Docter van Wahaij ontvangen en
verwelkomd. Ik liet de goederen terstond naar mijn huisje brengen. Hetzelve was gedurende mijne afwezigheid door een’ soldaat des nachts bewaakt1079 en was in goede orde. Mijn
tuintje was zeer vuil geworden. Daar wij nog vermoeid waren, hielden wij deze dag
rustdag.
Oct: 13.
Na onzen terugkomst haalden wij al het noodige weder te voorschijn en bragten alles weder
op den ouden voet. Daar ik hier niemand kon huren en mijne beide huisjongens waren
heengegaan om de poewassa te vieren, maakte ik zelf met de meester een en ander weder
wat in orde.1080 Heden begon ik weder, gelijk vroeger des Zondags, in het fort eene kleine
toespraak te doen.1081 Ik heb dit nu eenigen tijd lang bij afwisseling, dan in het Hollandsch,
dan in het Maleisch gedaan.
Oct: 20.
Toen den 14e dezer de Moh: poewassa geëindigd was, bij welke gelegenheid men een feest
viert en gewoon is elkander, gelijk ook de Comm: Off: enz enz een slamat te wenschen,
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ging ik des morgens 9 ure tot aan de
deur van de Moskee van Hatuwie en kwam hen bij
het uitgaan der moskee voor met mijn slamat. Ik sprak tot den Radja, Orang Toewahs, den
Kalim, Iemams en een 50tal anderen over het eindigen der poewassa en zeide dat ik van
ganscher harte in hunne blijdschap deelde en daarom ook gekomen was om hun slamat te
wenschen. Ik werd hiertoe te meer gedrongen omdat ik hier was gekomen om hun in den
Naam van den éénigen God aan te kondigen dat de geestelijke poewassa of onthouding
van de genade Gods in Christus Jezus nu voor altijd geëindigd was. Ik stond hier om hen
te betuigen dat God wilde dat zij van nu af aan tot volle verzadiging zouden genieten van
dit brood dat uit den hemel is nedergedaald. Verder over het heil in Christus, vooral over
Zijnen dood tot vergeving van zonden uitweidende, sprak ik nog eenige tijd met hen totdat
zij mij te kennen gaven dat zij naar den Comm: moesten gaan om dien slamat te wenschen.
De Kapitein van Hatuwie bedankte mij en sprak van Adam en Eva, van Mozes, David enz,
waarvan ik de bedoeling niet weet; de iemams zelfs de kaliem zweeg. Ik zaaide dus weder
een weinig. O! dat er toch iets in eene goede aarde mogt zijn gevallen!

1079
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Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Deze had van den Commandant verlof gekregen om des
nachts buiten het fort te zijn, dat anders niet geschieden mag. Men denke niet dat hij des nachts bij
mijn huisje op wacht stond, hij sliep slechts in hetzelve.”
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Ik heb op Wahaij nogal veel in mijn tuintje gewerkt, daar
men hier geene menschen huren kan. Ik meende ook dat het goed was door werken hunne luiheid te
beschamen en tot meerdere ijver op te wekken.”
Aantekening van Jellesma bij deze plaats: “Ik doe dit thans bij afwisseling, dan in het Hollandsch en
dan ik het Maleisch, daar de europeanen de maleische benamingen van Godsdienstzaken niet verstaan.
De vergadering begint des morgens 7 ure en eindigt ten 8 ure. Ik spreek altijd uit het hoofd over de
punten die ik eerst wel tracht te overdenken. Een toespraak op het papier te hebben komt mij voor de
Zendeling minder goed voor. Hij zou zich hieraan te veel gewennen en soms wanneer hij hiertoe geroepen
werd, niet kunnen spreken zonder wat te schrijven.”
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Ik begon den volgenden dag weder met de school en deze week ook met de Catechisatie
in het Hollandsch en Maleisch. De komst van een Engelsch vaartuig ware mij aangenaam
geweest, zoo ik door zoo iets niet zoo veel van mijn werk werd afgetrokken.
Oct: 31.
De laatste dagen der maand leverden geene bijzonderheden op. Ik was steeds bezig met
mijne gewone werkzaamheden. Er kwamen weder 2 Alfoeren van Wahi Rama, die thans
naar het gebergte gingen doch mij beloofden om over 8 à 10 dagen terug te zullen komen
wanneer ik hen naar hunne negerij zou volgen. Daar de regentijd nadert en er reeds
werkelijk veel regen valt, begin ik te vreezen dat dit reisje tot voor den volgenden droogen
moesson niet zal gelukken.

124. J.J. Bär sr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 2 oktober 1844;
ARvdZ 18/1.
[Lange tijd had Bär het gevoel door het NZG-bestuur vergeten te zijn, doch onlangs mocht
hij een brief ontvangen.]

Verheugd heeft mij Uw schrijven, in waarheid verheugd; want veelmaal wilte mij twijfelmoedigheid overvallen of ik misschien niet door mijne L: Vaders eenigzins vergeten of
miskent mag zijn geworden, iets datwww.cgfdejong.nl
in tijd van zware beproevingen van buiten en binnen
nog zwaarder drukt als in tijd van voorspoed, enz. Toch thans ben ik weder overtuigd, dat
de oude geringe Broeder Bär met zijne kleine Familie noch niet geheel vergeten is maar
weder onder het getal van de werkzaam zijnde Broederen is opgenomen geworden. En dus
mijne L: Vaders mogen ook zien, dat ik woord heb gehouden, want toen ik om eene
pension verzocht van wegens mijne kwijnende gezondheid en krachten om reden ik zonder
werkzaam te kunnen zijn geen Tractement wilte ontvangen als bij mijne aanstelling te
Waaij was toegezegt, zoo heb ik toen belooft, dat indien de Heer mijne gezondheid weder
mogt gelieven te schenken, ik dan ook weder werkzaam zijn wilte. En dus de Heer heeft
uit genade mijne en Uwe gebeden en wenschen vervuld. Aan Hem zij dus daarvoor de dank
en aanbidding toegebracht.1082
Daar mijne L: Vaders zoo als boven gemeld weten hoe ik hier werkzaam was tot in den
Maand Mei L:L:1083 zoo wil ik thans weder zoo beknopt als mogelijk aan Uw melden, hoe
ik zedert dezen tijd weder heb mogen werkzaam zijn, met blijdschap en naarstigheid mogen
werkzaam zijn.
Over de twee Pingsterdagen Mei 26. en 27. heb ik 3. keer gesproken over de gewone stof
en het Heilig Avondmaal bedient aan 163 ledematen. Het was daarbij veel aandoening en
gevoel op te merken, in het bijzonder bij de nieuw aangenomene Ledematen. Toch gevoel
is nog niet genoeg, het moet meer worden (zegt Vader Egeling met regt1084). Toch het is
eenigzins verblijdend want de kranke moet eerst gevoelen dat hij ziek is, dan zoekt hij de
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Zie voetnoot 851.
Zie J.J. Bär sr a. Hb NZG, 24/5/1844, ARvdZ 18/1.
In: L. Egeling, De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels: een leesboek voor mijne tegenwoordige
en voormalige leerlingen; ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 2 dln; 1e dr.
Amsterdam: Mortier Cóvens, 1822. Over Lucas Egeling, zie BWPGN, II, 708-712.
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Medicijnmeester; en zoo is het ook in het geestelijke; toch wij weten wel hoe ongestadig
het hart des menschen is, hetwelk noch niet door genade bevestigd is geworden.
Zoodra het Feest geeindigt was, zoo maakte ik het aan de gemeente bekent dat degeene
die wenschten Ledematen te worden, zich tot mij mogen begeven ten einde ik hunne namen
mag opschrijven en dan de zaken zijn te regelen enz. Het zijn er opgekomen 64. personen,
echter zeer verschillende in ouderdom en kundigheden, zoodat ik deze in 3. klassen heb
ingedeelt. Dus mijne werkzaamheden zijn thans zedert deze tijd ononderbroken zooals
volgd.
Des zondags morgens spreek ik over een vry gewilte Tekst en des Middags bij wijze van
Bijbellezing waarin ik ook aan de Hoorders het een en andere vraag. De twee Brieven van
Paulus aan de Corinthiers heb ik al met hun doorgemaakt en ben thans bezig met den Brief
van Paulus aan de Galatziers.
Des Maandags morgens van 8. tot 11. uur ben ik werkzaam met de zulken die onlangs de
School hebben verlaten en met de oudste Schoolleerlingen, een getal van 26. tot 28.
kinderen, met welken ik eene week in het Oude en de andere week in het Nieuwe Testament leeze en hun zoeke het gelezene voor verstand en hart nuttig te maken. Ook onder
deze heerscht gevoeligheid die zich veelmaal in tranen ontlast.
Des Dinsdags morgens heb ik de eerste klasse van de Chatechizanten, bestaande uit
menschen die al in jaren gevordert zijn, ja eenigen zijn al greis en kunnen niet allen lezen.
Met dezen behandele ik de 74. vragen en antwoorden, die nog in de oude Psalmboeken
te vinden zijn.1085 Met dezen moet ik in waarheid werkzaam zijn als met kinderen, kan niet
www.cgfdejong.nl
genoeg eenvoudig met hun wezen. Maar
tot mijne blijdschap heb ik al veelmaal tranen zien
vloejen wanneer ik aan hun in liefte kan opmerken wat zij verzuimd hebben in hunne jonge
jaren, om de school te verlaten en des zondags veelmaal ook de kerk. Toch men mag wel
opmerken dat deze en zoo ook nog veel andere Negerijen veelal maar schoolmeesters
gehadt hebben, die zelven onkundig en veelmaal nog lui en zich aan den drank hebben
overgegeven en dan hoe is het voor die arme menschen mogelijk om vorderingen te maken.
Ik zitte veelmaal 2. uren bij hen om maar ook de eerste beginzelen van onzen zoo heerlijken Godsdienst aan hun hart te leggen.
Des Woensdags smorgens van 8. tot 10. uur heb ik de tweede klasse van den Chatechisanten, deze kunnen bijkans allen lezen, hoewel ook eenigen al 40. tot 45. jaren oud zijn. Met
dezen Chatechizere ik over den groote Tiksar,1086 die hier al lang is ingevoert geweest maar
in waarheid te breidvoerig is voor deze menschen. Toch tegenwoordig is door de Subcomissie van Onderwijs te Amboina besloten om in het algemeen de Tiksar te gebruiken die
Br: Akersloot in het Maleische vertaalt heeft, door A. Brink, die veel doelmatiger is,1087
maar in het begin vindt dit een weinig tegenstand door de Oude Ledematen en Schoolmeesters, die al jaren lang met den Oude Tiksar bezig geweest zijn en ook bijkans de bewijsplatsen daarin voorkomende van buiten geleert hebben, maar zoo men hun in waarheid
onderzoekt zoo verstaan zij zelven niet wat zij geleert hebben.
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Zie voetnoot 23.
“Tiksar”, van ikhtisar of ichtitsar – overzicht, samenvatting; bedoeld zal zijn de Ichtitsar tabal van
Werndly, zie voetnoot 86.
Pengadjaran jang pendekh akan segala kabenaran agama Mesehhij terkarang awleh A. Brink; tersalin
deri pada bah. Wolandawij kapada bah. Malajuw awleh J. Akersloot, jang pada masa hidopnja Surohan
Indjil ditanah Depok, dekat Batawijah. Roterdan: M. Wajt dan Anak² Pentjitak², 1839, 1848. Zie ook
voetnoot 23.
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Des Donderdags smorgens van 8. tot 10. uur heb ik de 3te klasse, bestaande de meesten
uit jonge menschen, die onlangs de school hebben verlaten en daarom het meeste gevordert
zijn in kennis.
Des vrijdags smorgens van 8. tot 10.uur komen de tweede klasse weder op, met welken
ik maar in het N: Testament lees, begonnen met het Evangelie van Johannis, opdat zij meer
met vrucht ook in de huizen het Woord Gods weten te lezen; zij komen getrouw op, indien
zij niet door werkzaamheden voor het Governement en Regent daaraan verhindert worden.
Met dezen klassen begin en eindig ik met gebedt en gezang, want door dit word het hart
gesterkt tot ware hoogachting voor God en Jezus Christus en Zijn Woord.
Des zaturdags savonds gaa ik in de School, want de Kerk is nog niet zoo ver dat men daarin
kan werkzaam zijn, waar ik weder met allen die opkomen in het N: Testament lees, zoo
veel als in 1½. uur mogelijk is, begonnen met het Evangelie van Mathius, thans al gevordert tot in het 13.de Hoofdstuk, en ook daar begin en einige ik met gebedt en gezang, want
ik vind het meer en meer hoe noodig dit is en hoe deze arme menschen op eene zulke wijze
tot nadenken gebracht worden over hetgeene zij leezen, waar veelmaal bij 200. personen,
oud en jong, opkomen.
Mijne L: Vaders! kunnen uit dit en het voorafgaande opmerken, dat elke week alleen in
mijn huis 84-88. personen onderwijs krijgen. Dan houde ik nog stiptelijk het maandelijksche biduur, enz; en onze morgen en avonds Godsdienst in het huis.
Aangaande mijne Chatikezanten moet ik nog dit bijvoegen. Het kan geschieden dat
binnenkort een Leeraar hier komt, die dezelve zonder aanzien van kundigheden en gedrag
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maar wil aannemen en toonen dat hij
Leeraar is. Ik kan mij ook niet daartegen verzetten.
Maar indien dit mogt geschieden, zoo wil ik hem op het vriendelijkste verzoeken om zij
nog langer aan mij tot onderwijs te overlaten, dat wanneer zij dan verder gevordert zijn
en hij goedvindt om zij te komen aannemen mij dit dan hetzelfde is, want ik ben toch niet
uitgegaan om slechts Ledematen aan te neemen maar om het Evangelie te verkondigen,
I. Cor: 1, 17.
Mijne Dochter Susana1088 is thans ook in de week twee keer bezig met het leeren lezen van
8. bejaarte vrouwen.
Mijne Echtgenoot1089 heeft ook eenige keer drie tot 4. Meisjes die leeren bloemen naaijen,
anders kunnen bijkans allen naajen wat zij hier noodig hebben.
Zie daar de werkzaamheden in waarheid verhaald van Uwen oude zendeling of liever
zendelings Familie. Ik melde dit niet om lof te ontvangen, want het is niet meer als mijne
pligt. Maar die Geest, die in het jaar 1816. mij deed mijn huis en alles in Zwitzerland
verlaten, die Geest is nog werkzaam in mij, en och! L: Vaders! ik mag door de genade des
Heeren melden, thans veel gelouterder en gereinigter als toen want het geloof is al door
vuur beproefingen gelijdt worden.
Dus mijne werkzaamheden bekent gemaakt hebbende, moet ik nog een paar woorden
melden over het ontbinden van het Hulp Zendelings Genootschap te Amboina om reden
in mijn brief aan Uw ook daarover melding gemaakt is geworden.1090 Ik weet wel dat Br:
Roskott daarover geschreven heeft en ik hoop tot voldoening geschreven heeft.1091 Wil dus
maar melden dat Br: Luijke en ik al zoo ver gevordert zijn, in jaren, ook geene blijdschap
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Susanna Wilhelmina Bär.
Bär sr was gehuwd met Sara Margaretha Wonderling, 1793-1873. Etmans, De bevolking van Saparoea,
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in vonden om door jonge Heeren, die bijkans geene kennis van de zendelingszaak hebben,
te laten besturen, te meer omdat ten minsten een van hun geene groote blijken geeft om
het Rijk van onzen Heiland met een ootmoedig hart te versprijden, dit zult U wel opgemerkt hebben uit een Brief van Br: Luijke waarin hij melding gemaakt heeft van de fiering
van het Pingsterfeest L:L: te Haruku;1092 en omdat deze Heeren ook hoe genoemt geene
blijken geven om het Maandelijksche biduur te houden en dus geene hulpvaardigheid in
de zaak betonen. Dus hoe het thans gesteld is, is het voor ons regt wel, en aan het Genootschap word daarbij niet tekort gedaan, hetwelk in de rekeningen te zien is.
Wat het schoolwezen aanbelangt, op dit, en de omliggende Eilanden, is Uw al bekent
gemaakt, door Br: Luijke, en in een brief van mij.1093 Dus wij kunnen hierin niet veel doen,
wel aanmoedigen, maar niets bevelen, wel geven en helpen, maar weinig erkentelijkheid
daarvoor verwachten ten opzigten van het Politische bestuur en van de Leeraars. Toch het
verstaat zich van zelven, dat wanneer men onder deze menschen moet wonen, zoo word
men beter bekent met alle hunne ligchamens en zielsbehoeftens als wanneer men maar in
een jaar een paar dagen onder hun verkeert waar gewoonlijk in alles overvloed is en alles
op het beste zich voordoet. Dus thans bijkans twee jaren te Waaij werkzaam zijnde, kan
ik wel melden hoe het hier in alles gesteldt is.
De Inboorlingen van deze Negerij zijn bijkans de meeste zeer arm, de Schoolkinderen
komen de meeste in de school op het armoedigste gekleedt, zoodat ik veelmaal blijd was
om meer aan hun te kunnen helpen met kleideren, want de Zendeling moet weldadigheid
verkondigen en aanprijzen, en doet hij dit maar zonder hetzelve ook uit te oefenen, zoo
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blijft het zonder kracht, of men zegt,
hij leert het wel maar doet het zelven niet, en toch
wat wij hier omtrent doen moeten wij uit ons Tractement doen, want andere fonzen hebben
wij heel weinig.
De menschen van dezen plaats zijn gedeeltelijk arm, omdat zij zeer weinig hebben om te
kunnen verkoopen. Kalaper olij en Inlandsche zuiker is het meeste dat zij kunnen verkoopen, en om reden deze Negerij zeer afgelegen is van de stad Amboina, hebben zij nog
moeite, in het bijzondere over de Regentijd en Oost-moezoen, om het daar heen te brengen.
Zij zijn ten tweede arm omdat zij veel werkzaamheden hebben te verrigten voor het
Governement en den Regent. Dan in tijd van 12. jaren hebben zij 4. Huizen opgebouwt.
Ten eersten het Negerijhuis, waarin wij thans de helf hebben om te bewonen. Ten tweede
een nieuw schoolhuis. Ten derde een groot huis voor den Regent, en thans ten vierde een
nieuwe Kerk die bijkans indien zij uitgebouwt is aan groote en schoonheid gelijk staat aan
die van de stad Amboina.
Aan dit alles zijn niet slechts de Mannen maar ook de Vrouwen en Meiten werkzaam. De
steenen, het zand, de kalk en de uitvulling van kleigrond word alles door deze aangebracht.
Ja de straten worden door hun in orde gemaakt en de Nageltuin gezuiverd. Dus het is
veelmaal het geval, dat Vader en Moeder en de volwassene Zoons en Dochters te zamen
moeten werkzaam zin, en hunne minderjarige kinderen moeten zij alleen te huis laten,
zoodat zij hunne tuinen en sagoe boomen die al geveldt zijn moeten laten verwaarlozen,
en daarom hebben zij veelmaal bijkans niets in het huis om te eten, waarom zij dan
veelmaal veel saguwer drinken en daar door dronkaart worden. Zoo is het hier in waarheid
gesteld en wij kunnen aan hun niet anders als in tijd van groote gebrek en ziektens een
weinig helpen. Want ons inkomen laat het ons niet toe. Want onze meeste levensmiddelen
moeten wij van Amboina hebben en die zijn in het bijzondere dit jaar zeer duur, zoo als
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Uw al bekent gemaakt is geworden door Br: Roskott,1094 van wegens Rijst, enz: Een pond
Europeesche Boter kost thans ƒ 4. koper, toch wij gebruiken er niet veel, gebruiken maar
kalaper olij, en tot wij alle deze behoeften in ons huis hebben, wordt het nog duurder
wegens de vracht daarop te moeten betalen. Dus het mag door mijne L: Vaders! wel in
aanmerking genomen worden op welke plaatsen men werkzaam is en ook volgens dit het
inkomen bepaalen.
Aangaande van openbaren tegenstand in mijne werkzaamheden, kan ik nog niets melden,
noch van zijde van de Subcomisi als kerkenraad, maar wel heimelijke tegenstand, zooals
dit telkens het geval is waar het reine Evangelie onbewimpelt verkondigt wordt, want zoo
ellendig en bedorven als het woord Gods ons leert, wil men toch niet zijn, tot dat de Geest
Gods Licht in het duister hart mededeelt, dan eerst word men een arme Zondaar en wil
gaarne uit genade zalig worden, zonder verdienste te weten. Onder dusdanige omstandigheden ben ik hier werkzaam en ik geloof niet zonder vrucht. Ik wil dus maar zaajen zoolang
en zoo veel ik kan, in de hoop dat de oogst zal volgen. Want het is mijne gewonte om te
zeggen, zoolang men kan zaajen, kan men ook de oogst verwachten, maar indien wij in
het koele graf rusten, zoo is de zaajtijd voor deze wereld geeindigt. Dus ik wil maar
getroost voort zaajen zoo lang de Heer aan mij dit vorrecht schenkt, in de hoop dat de oogst
zal volgen, is het ook naa mijn dood. – – –

125. J.E. Jellesma, Beantwoording der gewone vragen, Wahai (Ceram), [ca. november]
www.cgfdejong.nl
1844; ARvdZ 64/3/3.
Ik ben niet in staat deze vragen1095 volledig te beantwoorden, alzoo dezelve gedeeltelijk
nog niet van toepassing zijn op mijne werkkring en op mijne werkzaamheden, en gedeeltelijk meer kennis van zaken veronderstellen dan ik tot dus ver heb kunnen verkrijgen. Een
paar woorden zal ik echter van iedere vraag zeggen.
1. Wat betreft de Godsdienstige gesteldheid dergenen onder welke ik werkzaam ben, moet
ik mij alleen tot Wahaij bepalen. De bewoners der 4 negerijen alhier1096 zijn Mohamedanen.
Ik heb nog geene toegang tot hunne huizen. Zij zijn, gelijk anderen hunne geloofsgenooten,
het Christendom in hun hart vijandig en hebben naar ik meen zeer weinig godsdienstige
kennis. De Christenen alhier bestaan uit de hier zijnde Europeanen en een huisgezin
inlanders slechts uit 3 personen bestaande, benevens 4 Christen vrouwen, door de Europeesche soldaten als huishoudsters (?) gebruikt. Van een twaalftal Europ: soldaten zijn
sommigen Gereformeerd, de anderen Luthersch of Roomsch. De Comm: alhier is
Roomsch,1097 de Luit: Geref:1098 en de tegenwoordige Dokter1099 is een Israëliet.
2. Aangaande mijne werkzaamheden het volgende. Ik predik elke Zondag morgen te 7 ure
in het fort onder de galerij van de Off: woningen. Catechisatie houd ik des Donderdags
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in het maleisch en des Zaturdags in het Holl:. Ik heb al de soldaten, zoowel Roomsch-gezinden en Lutherschen als Gereformeerden vertegenwoordigd, doch er komen slechts van
3 tot 5 Gereformeerden. Een paar malen kwam er ook een’ Roomsch-gezinde. Bijzondere
gesprekken heb ik nog niet gehouden behalve met de Regenten (zie Journaal Sept: 151100)
en eens eene algemeene toespraak aan een 40 tal Moh: (zie Journaal Oct: 201101). Ik heb
eene bezoekreis gedaan langs den N. kust van Ceram, ten westen van Wahaij en hoop
hiermede voort te gaan.1102 Gaarne had ik op mijn reisje het Eiland Boano bezocht, doch
daar ik hoor dat de Predikanten van Amboina zeer naijverig op de Zendelingen zijn, althans
schijnen te zijn, en dit eiland misschien onder het ressort der Kerkenraad van Amboina
behoort, achtte ik het voorzigtiger die plaats niet te bezoeken; want de onschuldigste daad
geeft soms aanleiding tot onaangenaamheden. Scholen heb ik niet onder mijn opzigt. Dat
ik 5 kinderen onderwijs geeft mag ik geen schoolhouden noemen, schoon ik ook hieraan
dagelijks 3 uren besteed.
3. Vrucht op mijne werkzaamheden mag ik vooreerst niet verwachten. Ik moet nog een’
akker zoeken, dezelve daarna ontginnen en eindelijk dezelve eerst bezaaijen.
4. Tegenstand, zoo openlijke als geheime, kan ik niet zeggen bespeurd te hebben. Ik
verwacht die echter van de Mohammedanen aan wien de Alfoeren onderworpen zijn en
meen reeds te bespeuren dat de Priesters de hunnen tegen alle gemeenzaamheid met mij
waarschuwen. Medewerking heb ik veel van den Commandant alhier, die mij in vele zaken
behulpzaam is; dit betreft evenwelwww.cgfdejong.nl
meer de bevordering van beschaving dan van ware
Godsdienst. In alles wat mijne huiselijke belangen en aangenaamheden des levens betreft,
mag ik op deszelfs hulp rekenen.
5. Andere werkzaamheden heb ik niet vrijwillig op mij genomen en zijn er mij evenmin
opgelegd.
6. Er zijn mij geene bijzonderheden bekend en er hebben ook geene omstandigheden bij
mij plaats, welker kennis voor het Genootschap belangrijk is.

126. B.N.J. Roskott, gedelegeerde van de Subcommissie van onderwijs te Ambon, Verslag
van een inspectiereis langs de inlandse christenscholen in het jaar 1845, Ambon, [28 april
1845]; ARvdZ 34/5.
Het onderzoek der inlandsche christen-scholen mij bij besluit der Subcommissie van
onderwijs d.d. 16 Augustus 1844 als gedelegeerde derzelve opgedragen zijnde, zoo begaf
ik mij den 10. Februarij op reis, ten einde mij aanvankelijk van mijnen pligt te kwijten.1103
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Zie boven, pagina 473.
Zie boven, pagina 484.
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Roskott inspecteerde de inlandse scholen derhalve al ruim voordat hij in 1852 door gouverneur Visser
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“Voorstel betr. het opdragen van het inspecteren der Inl. Christenscholen op Amboina aan B.N.J. Roskott,
hoofdonderwyzer van het Institut van het Nederl. Zendelinggenootschap”; besluit: “Den Gouv. der
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Bij ondervinding wetende hoe weinig uitlokkends een reisverhaal heeft, dat uit den aard
der zake zoo weinig afwisseling kan aanbieden, vooral wanneer het zelve bij wijze van dagverhaal moet ingerigt zijn, zoo had ik mij aanvankelijk voorgesteld mij in geene bijzonderheden in te laten en het bij een kort overzigt te laten berusten. Het zou echter kunnen zijn
dat H.H. Bestuurderen van het Nederlandsche Zendeling Genootschap, die mij in staat
stelden om deze reizen buiten bezwaar van ’s lands schatkist te doen en dus op eenig
verslag derzelve billijk aanspraak maken, hierover anders oordeelden en daarom wil ik mij
gaarne de moeite getroosten het onder volgenden stuk ter neêr te stellen.
Mogt het van eenige gunstige gevolgen zijn in het belang van het inlandsche onderwijs,
dan zoude ik mij dubbel beloond achten voor de moeite hieraan besteed.1104
Den 10 Februarij: Heden morgen begaf ik mij op reis naar Rumatiga aan de overzijde der
baai, ten einde van dáár langs gewonen landweg mijne reis te vervolgen naar Hila, gelegen
aan den oostzijde van Hitoe, zoodat men de geheele breedte van het schiereiland heeft over
te trekken om hetzelve over land te bereiken. Omstreeks 8 uur des morgens van Rumatiga
vertrokken zijnde, bereikten wij c.c. 10 uur Masapahit, een snelstroomend riviertje, hetwelk
een weinig hooger dan daar wij het passeerden, in het gebergte ontspringt en zich na vele
kronkelingen in de baai van Ambon, onder den naam van Wadijlejlah ontlast. Vervolgens
leidde onze weg naar de vrij volkrijke mahomedaansche negorij Hitoe-lama waar wij ten
huize van den regent eenige verversching gebruikten. Te Hitoe-lama ziet men nog de
bouwvallen van een fortje of blokhuisje door de O.I. Compagnie gebouwd, het welk
evenals dat te Hila en Lariekie strekken moest om de onrustige bevolking dier kust in
www.cgfdejong.nl
bedwang te houden.1105
Toen in het jaar 1796 deze eilanden voor de eerste maal in handen der Engelschen vielen,
leverde ook deze kust, die in volslagen opstand was, niet weinig bloedige tooneelen op.
De overwonnen inboorlingen zochten heul in de vlugt en achtten zich in hunne ontoegankelijke bergen en diepe ravijnen genoegzaam tegen de woede hunner vervolgers beveiligd.
Niet ver van Hitoe-lama wijst men nog de plaats aan, waar eenige sipaaijers in Engelsche
dienst eenen inlander vervolgden. Deze door zijne vervolgers ingehaald, nam zijne toevlugt
tot eenen hoogen kokosboom in welks breed getakten top hij zich schuil hield. De sipaaijers hem ontdekt hebbende, meenden hem uit den boom te schieten, doch slechte schutters
gelijk zij waren, deden hunne kogels hem geen nadeel. De woedende sipaaijers kapten den
boom omver doch onder het vallen van denzelven nam de behendige vlugteling zijnen
sprong wáár en ontkwam.
1. Hila
Te Hitoe-lama van dragers verwisseld zijnde, vervolgde ik mijne reis tot Hila waar ik te
3 uur in den namiddag arriveerde. De klappertuin door de Hilanezen op last van wijlen den
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Mol. opgedragen om aan B.N.J. Roskott te vragen of hy genegen is die opdragt aan te nemen en zoo
ja, alsdan over te gaan tot de uitgaven hieruit voortvloeijende en vervolgens te dienen van berigt”, in:
Register Onderwijs, 1851 I, fol. 480, AAS; zie ook Kroeskamp, Early Schoolmasters, 81; Chauvel,
Nationalists, soldiers and separatists, 27.
Begin 1845 werd Ambon door de koortsen geteisterd. Men name de bergnegorijen op Leitimor, het
zuidelijke schiereiland, werden getroffen. De scholen in die streek bleven daardoor lange tijd leeg.
Als gevolg hiervan beperkte Roskott zijn bezoekreis tot Hitu, het noordelijke schiereiland. B.N.J. Roskott
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Gouverneur Ellinghuijzen aangelegd in 1833, schijnt niet wel geslaagd te zijn. De boomen
zien er ziekelijk geel en kwijnend uit en, schoon nu reeds 12 jaren oud, geven slechts
weinige boomen enkele vruchten.
Verblijfplaats van den assistent Resident
Te Hila toefde ik bij den Heer Timmerman,1106 assistent Resident aldaar, eene hartelijke
receptie. Mevrouw de Wed. Kam, die hier eenige maanden bij haren broeder den Heer
Timmerman had vertoefd, trof ik hier insgelijks aan. De goede vrouw was wegens mijne
komst regt opgebeurd, want wegens de famille-betrekking mijner vrouw met de famille
Timmerman1107 beschouwde en behandelde men mij meer als een lid derzelve dan wel als
een vreemde. Wegens de heerschende noorden winden waren er te Hila vele zieken, ook
mevrouw Kam had er eene ernstige ziekte doorgestaan.
Beschrijving der plaats
De residentie Hila is anders eene heel aardige plaats. De door wijlen den Resident Paape
aangelegde wandelwegen bieden op menige plaats aangename partijen aan. Daarbij vindt
men er meestal een vlak terrein, iets hetwelk op Ambon tot de zeldzaamheden behoort.
De waterleidingen, voorheen door den Hr Paape tot stand gebragt, en die Hila tot een
ongemeen aangenaam verblijf maakten, zijn later door hevige overstroomingen bedorven
en thans geheel en al vervallen. Het zindelijke kerkje met zijn torentje aan het plein
gelegen, verschaft het geheel een regt bevallig en, wanneer ik het zoo noemen mag,
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beschaafd aanzien. Voorts vindt men
aan dit plein, behalve het Residentiehuis, de woning
van den militairen Kommandant, thans de 2o Luitenant Cramer, gehuwd aan de Wed.
Ruden,1108 voorts de Gouvernementsloods en eindelijk het fortje of blokhuis1109 met niet
meer dan 25 man bezetting.
Het blokhuis, schoon oud en successievelijk geweldig door aardbevingen geteisterd, ziet
er goed onderhouden en zindelijk uit. De vlakte van Hila wordt aan alle zijden door
gebergte ingesloten, doch hoe aanmerkelijk hoog dit ook zij, belet dit niet dat men er des
avonds bij gunstigen wind het nachtschot van het wachtschip te Ambon kan hooren. Men
kan hieruit eenigzins opmaken wat ontzettenden omweg men moet maken, over Hitoe-lama,
om Hila te bereiken. Vlak tegenover Hila ten noorden ziet men het eiland Ceram. De
onuitputtelijk rijke sago bosschen op dit uitgestrekte eiland staan onder het oppertoezigt
van den Resident alhier, aan den welken een posthouder, die te Loehoe zijn verblijf heeft,
tot dat einde is toegevoegd. Deze man werd in het vorige jaar op helder lichten dag in zijne
woning door zeerovers, die ten westen der negorij geland waren, overvallen. Reeds hadden
ze hem naar het strand gesleept, toen hij door de zijnen werd bijgesprongen, die hem met
moeite uit de handen van dat gespuis verlosten en niet vertrokken voordat ze alles wat in
zijn huis los en vast was, hadden weggesleept. De ongestrafte en daardoor toenemende
stoutmoedigheid dezer roovers, maakt het gevaarlijk deze kusten te bereizen.
Schoolonderzoek. Meesters
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J.B. Timmerman.
Voetnoten 176 en 181.
J.A. Cramer. Over haar huwelijk (25 sept. 1844) met Cramer, zie Wed. C. Ruden (te Hila) a. Hb NZG,
29/12/1844, ARvdZ 43/3.
Genaamd Amsterdam.
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Dinsdag den 11o Februarij 1845 begaf ik mij naar de school. De onderwijzer L. Nanlohy1110
komt mij voor een man te zijn, die al bijzonder weinig geschiktheid en aanleg bezit voor
zijn vak. De goede man heeft waarschijnlijk geen de minste opleiding gehad, die dien naam
verdient. Geen wonder dus dat zijn werk hoogst gebrekkig is. Vroeger was hij negen jaren
werkzaam op een der Banda-Eilanden en genoot aldáár ƒ 26 koper; later op verzoek naar
Hila verplaatst, waar hij thans vier jaar werkzaam is, geniet hij slechts ƒ 8 koper ’s maands,
waar hij het moeijelijk genoeg heeft, om er als gehuwd persoon, die voor vrouw en kind
te zorgen heeft, te leven.
Geringe bezoldiging der meesters
De ellendige bezoldiging der inlandsche onderwijzers verpligt ons om veel te verschoonen
hetwelk anders ernstige teregtwijzing zoude verdienen. Wanneer men van elders weet dat
de meester niet zelden afwezig is en zijne school aan den andere meester, die niemand
anders dan een der oudste leerlingen is, of wel aan den Tuwah agama toevertrouwt, dan
kan men niet nalaten er den meester over te onderhouden. Maar wanneer de arme man ons
dan tegemoet vaert: ‘Tuwan suka parikhsa sadikit, habis bulan banjakh kalij awrang jang
kaseh hutang bernanti kita awrang tarima gadji. Banjakh kalij kita awrang tijada bawa
pulang sakeping ka rumah. Anakh² batarea lapar, haros jang kita awrang pergij mentjaharij
sedikit, kalau tida mawu makan apa?’ (Mijnheer gelief eens te bedenken: met het einde
der maand wachten de schuldeischers reeds, dat wij ons tractement ontvangen. Dikwijls
brengen wij geen enkele duit te huis. De kinderen schreeuwen van honger, zoodat wij wel
gedwongen zijn iets te gaan zoeken,www.cgfdejong.nl
zoo niet, wat zal men eten?) Geen wonder dus, dat
de goede man ons het zwijgen oplegt en men niet kan nalaten inderdaad met velen hunner
medelijden te hebben. Alle pogingen, die er tot dus ver in het werk werden gesteld om den
toestand der inlandsche onderwijzers te verbeteren, hebben op het strenge stelsel van
bezuiniging schipbreuk geleden.1111 Des te hartelijker wensch ik dus, dat de proeven die
er thans met de invoering der cochenille-teelt worden genomen met eenen gunstigen uitslag
mogen bekroond worden.1112 Het is inderdaad zeer jammer, dat de Hooge Regeering de
behoefte der inlandsche onderwijzers zoo weinig kent of althans niet ter harte neemt,
anders ware er zeker wel iets op te vinden. Zoo zijn er bijv. thans voor deze eilanden vier
predikanten te goed gedaan.1113 Gesteld eens dat men dit getal op drie terug bragt en het
tractement van den vierden à ƒ 350 ’s maands (a zilver dus ƒ 373 ruim) onder de 24
onderwijzers van dit eiland, die door het Gouvernement worden bezoldigd, (want 5

1110

1111

1112
1113

L. Nanlohy begon zijn loopbaan als inlands onderwijzer op Rozengain gedurende negen jaar; 1839
verlof te Saparua; vanaf 1841 was hij onderwijzer te Hila, waarna te Boano. Aldaar omstreeks 1853
gepensioneerd, waarop hij naar Ambon terugkeerde. In 1858 werd hij door de kerkeraad gekozen tot
diaken van het Maleise deel der gemeente. KrA a. GdME, 13/4/1858, nr 18, AA 1534.
Afgezien van incidentele verhogingen van traktement op grond van aantal dienstjaren of prestaties,
werd pas in 1856, op voorstel van Buddingh (document 159), een verbetering in de salarispositie der
schoolmeesters aangebracht. Voorheen mocht men het volgens Roskott de schoolmeesters niet kwalijk
nemen als ze onder schooltijd andere dingen deden om geld bij te verdienen of als ze de schooljeugd
in hun eigen tuinen lieten werken, na deze laatste verhoging werd dat echter niet meer toegestaan. “Verslag
aangaande het onderwijs in de inlandsche Christen gemeenten der Residentie Amboina en onderhoorigheden over het jaar 1856. Opgemaakt door den schoolopziener B.N.J. Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5.
Zie voetnoot 844.
Zie voetnoot 919.
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negorijen worden hier door ’t Genootschap van eenen onderwijzer voorzien1114) verdeelde,
dan zoude elk hunner behalve het gewoon tractement eene toelage kunnen genieten van
ƒ 15 ’s maands, en dus een heel aardig bestaan hebben. Het lijdt geen twijfel, dat 3
predikanten, met 24 goede onderwijzers, die zich geheel en al aan hunnen pligt kunnen
toewijden en onder naauwlettend toezigt staan, veel meer in het belang der goede zaak
kunnen uitwerken, dan vier predikanten met 24 onderwijzers, van welke men onmogelijk
kan verlangen en verwachten, dat zij eeniglijk voor hunne betrekking leven en arbeiden.
Niet dat ik hiermede zeggen wil, dat vier predikanten hier geen werk zouden vinden,
integendeel ware het te wenschen, dat dit getal nog steeds vermeerderd konde worden.
Alleenlijk wil ik er maar mede aantoonen, op wat wijze men het beste voor de inlandsche
gemeente zoude zorgen, wanneer men zich noodzakelijk moet behelpen met de middelen,
die men heeft. Voor de scholen op de buitenetablissementen zoude er wel iets op te vinden
zijn om aldáár insgelijks het lot der inlandsche onderwijzers te verbeteren.

Staat der gemeente
De christen-gemeente te Hila bestaat eeniglijk uit burgers, ten getale van slechts 116 zielen,
waarvan 27 ledematen en 51 volwassenen, die nog geen belijdenis hadden afgelegd. Een
aantal kinderen van bijna 4 jaren en daar beneden waren nog niet gedoopt, want sedert
1841 bleef de gemeente van de gewone jaarlijksche kerkelijke bezoeken verstoken. Dat
men in gemeenten, die zoo schandelijk verwaarloosd worden, waar een onnoozele schoolmeester, die dag aan dag zijn werk,www.cgfdejong.nl
zoo in de school als in gemeente, niet dan zuchtende
kan verrigten, de eenige vraagbaak is, de éénige die zich ambtshalve aan de gemeente mag
laten gelegen liggen, dat men in zulke gemeenten, naar den mensch gesproken, geen de
minste christelijke kennis, christelijke grondbeginselen en deugden kan verwachten, behoef
ik niet te zeggen. De godsdienstige zamenkomsten worden er dan ook maar spaarzaam
bijgewoond en men mag gerust zeggen dat het christendom in zoodanige negorijen in niets
meer dan den naam bestaat. De kerkelijke bezoeken, gesteld ook dat die geregeld plaats
hebben, zullen te dezen aanzien weinig verbetering aanbrengen, alhoewel het zeer te wenschen ware dat zulks niet werd nagelaten, al diende het dan ook eeniglijk om de bestaande
vormen in stand te houden.
De inlandsche christenen toch denken het niet slechts, maar meer dan eens heeft men het
mij ronduit gezegd dat Tuwan Kompanija zich niet meer aan hen gelegen liet liggen.

Staat der school
In de school te Hila vond ik slechts 13 kinderen schoon er volgens de lijst 18 moeten zijn.
Men zeide mij echter dat de 5 afwezigen ziek waren. Na mijne bovengemaakte aanmerkingen aangaande den onderwijzer behoef ik niet meer te zeggen dat de school in eenen
hoogst ongunstigen toestand is. Hoe toch zal men gegrond en oordeelkundig onderwijs
1114

Het aantal al of niet tijdelijk door het genootschap (mede) gefinancierde scholen wisselde al naar gelang
noodzaak en behoefte, doch heeft nooit meer dat tien bedragen. Dat waren in 1845 de scholen te Soa
Ema, Galala, Lata, Waiheru en Poka, alle burgerscholen in de buurt van Ambon. Andere scholen die
op enig moment door het genootschap gefinancierd werden, waren die te Alang, Waai, Waisamu, Lokki
en Hila. De onderwijzer van het Weeshuis kwam voor rekening van de diaconie. In 1864 werden alle
genootschapsscholen aan het gouvernement overgedragen, zie document 94; zie ook B.N.J. Roskott,
“Aantekeeningen gehouden gedurende eene school-inspectie op het gebergte van Leijtimor”, feb. 1846,
ARvdZ 34/5.
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verwachten bij eenen onderwijzer, die hetzelve niet eens bij naam kent. Met uitzondering
van twéé der oudste leerlingen, die nog al tamelijk vlug lazen, schoon zonder het te
begrijpen, vond ik er niets dat eenige opmerkingen verdient. Ik ging later den onderwijzer
in zijn huis bezoeken en trachtte hem dáár het gebrekkige van zijnen arbeid onder het oog
te brengen.
Volgens gewoonte van den inlander stemde hij mij alle mijne aanmerkingen toe, maar ik
betwijfel zeer of het van eenig gevolg zulle zijn. Ook verzocht de man mij zoo nadrukkelijk
om hem ter verplaatsing naar eenige andere negorij aan de Subcommissie vóór te dragen,
dat ik er niet van tusschen kon hem te dezen aanzien eenigzins gerust te stellen. Weshalve
ik dan ook deze gelegenheid te baat neem hem tot dat einde aan de Subcommissie voor
te dragen. Waarbij men echter zoo mogelijk in het oog zoude kunnen houden dat hij in de
nabijheid van Ambon in eene min talrijke school worde geplaatst, eensdeels opdat de
Subcommissie een waakzaam oog op hem kunne houden en vooral ook opdat hij van het
maandelijksche onderwijs kunne gebruik maken.1115
Den 13 Februarij c.c. 7 uur des morgens vervolgde ik van Hila uit mijne reis langs de kust
van Hitoe.

Wegen
De wegen, schoon vrij wel onderhouden, zijn hier en dáár zeer ongemakkelijk en loopen
meestal langs den uitersten voet der bergen, wier hooge toppen niet zelden loodregt boven
www.cgfdejong.nl
het hoofd des reizigers hangen. Gedurende
den stillen tijd wordt deze reis daarom ook
meestal over zee gedaan, hetwelk wegens de thans heerschende noordelijke en noordweste
winden onmogelijk is.
Intusschen strekt het wijlen den Assist. Resident Paape tot geene geringe verdienste, dat
hij zijn gezag genoeg heeft weten te handhaven om deze uitgestrekte landwegen door de
anders wegens hunne verregaande traagheid beruchte mahomedaansche bevolking te doen
aanleggen. Vroeger toch was deze reis gedurende een aanmerkelijk deel des jaars niet te
doen en thans bestaat er geen de minste moeite om dezelve gedurende elk seisoen gemakkelijk af te leggen. Men passeert de volgende negorijen, van Hila naar Ceith één uur
afstands, van dáár naar Lima 2 uur, van Lima naar Oering twee uur, van dáár naar Assiloeloe één half uur, van Assiloeloe naar Lariekie anderhalf uur, dus de geheele afstand van
Hila naar Lariekie over land zeven uur.
De meeste dezer negorijen zijn vrij wel aangelegd en de levende paggers van kadihoe en
baluntas hebben een vrij wat vriendelijker aanzien dan de paggers van gabba² die men
elders vindt. Het negorij’s huis te Assiloeloe is vooral met smaak gebouwd en zou zelfs
te Ambon eene goede vertooning maken.
Tusschen Assiloeloe en Lariekie leidt de landweg langs eene vrij moeijelijke plaats. Nadat
men namelijk de negorij heeft verlaten, gaat het aanvankelijk berg opwaarts totdat men
eindelijk voor eene loodregte rotswand stuit, van de welke men in eene ongemetene diepte
nederziet. Langs dezelve heeft men een kronkelend voetpad met niet weinig moeite
uitgehouwen, hetwelk allengskens strandwaarts leidt totdat men weer den voet der opeengestapelde steile onbeklimbare bergen bereikt, welke laatste vooral hier een woest aanzien
hebben.

1115

Bedoeld is de maandelijkse bijeenkomsten die Roskott te zijnen huize met een aantal onderwijzers
hield. Zie document 120.
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2. Lariki
Omstreeks twee uur in den namiddag arriveerde ik te Lariekie, waar ik bij den posthouder
Dias1116 vriendelijk werd geherbergd.
Staat der school
Den volgenden dag 14 Februarij begaf ik mij naar de school waar ik onder den onkundigen
meester David Leihitu slechts een 12 tal gebrekkig onderwezene kinderen vond.
De kleine christen gemeente alhier bestaat uit 87 zielen, waaronder 25 schoolkinderen.
Wegens ziekte, vooral koortsen, die in deze maanden veelal heerschen, waren de meeste
kinderen buiten staat om de school te bezoeken. Schoolmeesters, gelijk deze Leihitu,
kunnen weliswaar in negorijen gelijk Lariekie weinig kwaad aanrigten, maar het is aan den
anderen kant toch jammer dat men aan zoodanige stumpers eenige gemeente, hoe gering
dan ook, moet toevertrouwen. De man is nog in de kracht zijner jaren en kan dus niet
gepensioneerd worden. Hem afdanken gaat ook niet, dit ware voor den man inderdaad te
hard en niet verdiend. Immers dat hij zonder eenige noemenswaardige opleiding een
stumper is en geen denkbeeld van oordeelkundig onderwijs heeft, noch geschiktheid bezit
om zijne gemeente in de godsdienstoefeningen vóór te gaan, is hem niet ten kwade te
duiden. Jammer maar dat men zulke sujetten heeft aangesteld, schoon men hierbij ook al
meer in aanmerking dient te nemen dat de Subcommissie vóór de oprigting van het Institut
ook al dikwerf nemen moest wat er voor den oogenblik te krijgen was.
www.cgfdejong.nl
Staat der gemeente
Intusschen hoorde ik tot mijne smart dat de gemeente er dan ook al hoogst gebrekkig van
de godsdienstoefeningen gebruik maakt. Van de 50 volwassene personen, waaronder 21
ledematen, komen er zelden meer dan 3 op zijn hoogst 6 ter kerk, volgens getuigenis van
den meester zelven. Kan men de zaak in dien toestand laten? Neen zeker niet. Wat is er
tegen in het werk te stellen? Dwangmiddelen? Neen, zij zijn de ongerijmdheid zelve.
Godsdienst kan en mag geen zaak van dwang zijn. Doch loop ik mij zelven niet vooruit
daar ik toch straks op dit onderwerp hoop terug te komen. Het blokhuis te Lariekie1117 had
door de aardbevingen in 1835 zoo geweldig geleden dat men voor ongelukken beducht
moest zijn. Het Gouvernement, niet gezind om de aanzienlijke onkosten te dragen die met
eene totale reparatie zouden verbonden zijn geweest, heeft het zelve ter hoogte van c.c.
16 voet laten afbreken, zoodat men nu eigenlijk niet meer kan zeggen wat het is en waartoe
het moet dienen.
Niet van buitenwerken voorzien, die dien naam verdienen, zou het noodzakelijk voor den
eersten aanval bezwijken, die deze of gene stoute zeeroover, die hier van tijd tot tijd de
omstreken verontrusten, zou uitvoeren, te meer omdat de gehele bezetting niet meer dan
een man of acht zal bedragen. Zoo gaat het hier allengskens achteruit en men zou het het
tegenwoordige Ambon niet meer aanzien dat het ééns het steunpunt was der Nederlanders
in deze gewesten.

1116

1117

A. Dias; 1824-1827 tweede commies ter gouvernementssecretarie te Ambon; 1830 commies bij de
pakhuizen te Banda; 1834-1838 wnd opziener op Buru; 1842-1843 commies te Larike; 1844 commies
te Saparua, tevens fungd. secretaris en fiscaal bij de Gewone Landraad; 1845-1854 commies te Larike.
Genaamd Rotterdam.
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3. Allang
Den 15 Februarij ging ik reeds vroegtijdig op reis naar de christen-negorij Allang, passeerde de mahomedaansche negorij Wakasihoe en kwam omstreeks half 8 uur na eenen togt
van ruim 2 uur te Allang aan. Daar mij in deze volkrijke negorij een drukke dag wachtte,
begaf ik mij al dadelijk aan het werk. De school alhier bevat een getal van 209 kinderen,
waaronder 100 jongens en 109 meisjes.
Staat der school
De 4de of laagste klasse alléén bevattende 87 kinderen, van de welke velen nog de letters
niet kenden, de 3o klasse bevattende 47 kinderen, spellen vrij gebrekkig zoodat ik er niet
van tusschen konde er den onderwijzer D.J. Manupassa er naderhand over te onderhouden.
Jammer inderdaad, dat onze inlandsche scholen niet onder een meer naauwlettend toezigt
kunnen geplaatst worden, zodat derzelve belangen met meerdere zorg kunnen worden
nagegaan. Eene school van ruim 200 kinderen voor éénen onderwijzer ... die daarenboven
nog zijne katechisanten heeft en met de zorg voor de talrijke gemeente is belast.
Een tweede onderwijzer noodig
Waarlijk zonder een nader onderzoek mag men bijkans a priori vaststellen, dat het onderwijs gebrekkig moet zijn. Ik maak dan ook gereedelijk van deze gelegenheid gebruik om
de Subcommissie van onderwijs dringend te verzoeken om voor de negorij Allang een
tweeden onderwijzer beschikbaar te stellen. De regent, van den welken ik nogal gunstige
www.cgfdejong.nl
gedachten meen te mogen koesteren,
was hiervan ook zoo zeer overtuigd, of hield zich
althans zóó, dat hij dadelijk aanbood eene 2o school te bouwen, wanneer het Gouvernement
een tweeden onderwijzer wilde beschikbaar stellen.1118
Nadat ik mij tot c.c. één uur des middags in de school had bezig gehouden, gingen wij in
den haast ons middagmaal gebruiken en begaven ons daarna terstond weer naar de school,
waar ik tot des avonds toe overvloedig werk vond in het onderzoek der tweede en éérste
klasse.
De tweede klasse leest nog vrij gebrekkig en verstaat van het gelezene weinig of niets.
Echter kenden de meeste kinderen het Onze Vader, de 10 Geboden en eenige andere
formulier gebeden vrij vlug van buiten. Ik vermaande den onderwijzer toch vooral te
zorgen dat de kinderen van jongs af aan leerden verstaan wat zij lezen, en de meeste zorg
te besteden om er dat ongelukkige machinalismus uit te krijgen, het welk de kinderen in
rijpere jaren bijna onvatbaar maakt om hunnen geest te beschaven, ja om de eenvoudigste
leerreden in den zamenhang te verstaan. De kinderen der eerste klasse, 30 in getal, lezen
vrij wel, kennen de 3 eerste hoofdstukken uit Brink van buiten, doch verstaan evenmin wat
zij lezen als de derde klasse.
Te Allang was het onderwijs in het rekenen geheel en al verzuimd, zelfs de tafel van
vermenigvuldiging kende men niet, met de zangkunde stond het even gebrekkig, de meeste
gevorderde leerlingen weten de ééne noot niet van de andere te onderscheiden.
Gebrek aan schoolbehoeften
Het bevreemde mij dat ik in deze school geen enkel schrijfbord vond. De regent beloofde
mij er dadelijk één te laten maken. Ook mag ik niet nalaten der Subcommissie op te merken
dat de scholen te Hila, Lariekie en Allang gedurende de twee laatste jaren geen papier en
1118

Die tweede school en tweede onderwijzer (M. Sallane) kwamen er binnen enkele jaren. Zie document
146.
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pennen hebben ontvangen. Het is noodzakelijk dat hierin zoo spoedig mogelijk worde
voorzien. Voorts zou het wenschelijk zijn dat in de gewone distributies van schoolbehoeften met meer naauwkeurigheid werd te werk gegaan, want als men gelieft op te merken
dat de talrijke school te Allang slechts in het bezit was van 5 Oude en 16 N: Testamenten,
10 spelboekjes, even zooveel leesboekjes enz: dan zal men gaarne erkennen, dat dit alléén
genoeg is om deze school achteruit te zetten.
Zondag den 16 Februarij. Dezen ochtend ging ik met den regent naar de kerk. Dezelve is
op eene kleine hoogte aan het strand gebouwd en begint er vrij vervallen uit te zien.
Godsdienstoefening
De onstuimige zee van Tandjong Allang is berucht en reeds menig vaartuig leed hier
schipbreuk. Geen wonder derhalve dat men gedurende sommige tijden van het jaar in de
kerk te Allang geen woord verstaat van al hetgeen er gelezen of gesproken wordt. De
meester verzekerde mij zelfs dat er des Zondags altijd een paar Tuwah agama’s naast hem
moesten staan om bij het aflezen van den opgegeven psalm de gemeente hiermede nader
bekend te maken, aangezien de meester zoo sterk niet kan spreken dat de gemeente hem,
door het gebulder der zee die op de ontzettende rotsmassa’s in dezen omtrek breekt, zou
kunnen verstaan. De voorafspraak van den meester, zijn eigen werk, beviel mij wel,
redelijk maleisch, gezonde taal.
Maleische leerredenen
De voorlezing der leerreede bevielwww.cgfdejong.nl
mij minder. Het was een door vader Kam vertaalde
leerreede van G. Beerder.1119 In het oorspronkelijk voorzeker een voortreffelijk werk, in
den besten geest geschreven, maar hetwelk bij de vertaling ontzettend heeft verloren,
vooral ook wegens den gebrekkigen druk waarbij de zin- en scheiteekens of verkeerd zijn
geplaatst of ten eene maal zijn weggelaten, hetwelk het lezen onaangenaam en moeijelijk
maakt. Daarenboven zijn de behandelde onderwerpen te hoog voor onze hoogst eenvoudige
inlandsche christenen, die vooralsnog onvatbaar en ongeschikt zijn voor vaste spijzen maar
met melk moeten gevoed worden.1120 Geschiedkundige onderwerpen, de eerste waarheden
des Evangelie’s zouden meer voor hen geschikt zijn dan b:v: eene leerrede over de
Heiligmaking die voor den gevorderden christen alléén verstaanbaar is. Dit neemt echter
niet weg, dat het werk van vader Kam in de hand van een kundigen onderwijzer, onder
gunstige omstandigheden, hoogst nuttig kan zijn en dus een belangrijke aanwinst voor ons
maleisch godsdienstonderwijs is, en om het als zoodanig meer en meer te beschouwen en
te gebruiken lees ik om de veertien dagen eene leerrede uit hetzelve, met mijne kweekelingen.
Meesters, voorgangers bij de godsdienstoefening
Het hinderde mij geweldig dat bij de gemeente te Allang zoo weinig eerbied, zoo weinig
aandacht heerschte. Men praatte, men kauwde pinang en gaf op alles acht behalve op de
leerrede die de meester voorlas. Na den kerktijd deelde ik mijne opmerking deswege mede
aan den meester en den regent. Schouderophaling was hun antwoord. Doch wie begrijpt
niet, dat de oorzaken hier veel dieper liggen, dat er een grondig onderwijs, belangstellende
zorg, naauwlettend toezigt noodig zijn, om in de gemeente te Allang deze zoo zeer
gewenschte, zoo hoogst noodzakelijke verbetering te weeg te brengen. Maar wie zal dat
1119
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bewerkstelligen, wie deze christen-gemeente, uit bijna 900 zielen bestaande, uit haren
doodslaap opwekken? Eene bevolking die gelijk als te Lilibooij en Hatoe onderling niets
anders spreken, velen zelfs niets anders verstaan, dan hare bahasa tanah en hierdoor eene
uitzondering maken op de geheele overige christen-bevolking van Amboina. Eene bevolking, die van oudsher wegens bijgeloof en overgeërfde heidensche gewoonten bij elken
Amboinees bekend staat. De inlandsche meester? Neen, nimmer geloove men dat. Te zeer
toch is deze van den regent en gedeeltelijk ook van de negorij afhankelijk, dan dat hij
zoodanige hervorming en verbetering tot stand zou kunnen brengen, hoe vele geschiktheid
hij ook moge bezitten. Geschiktheid? O! ja, er zijn inlandsche onderwijzers die inderdaad
achting verdienen wegens de kunde die zij zich hebben verworven, vooral wanneer men
hunne doorgaans verwaarloosde jeugd en geringe middelen ter hunner opleiding en
voorlichting in aanmerking neemt. Doch die zijn waarlijk dun gezaaid. Zij die in het Institut
hunne opleiding genoten, onderscheiden zich inderdaad zeer gunstig: en zelfs vreemdelingen onderscheiden al terstond zoodanige scholen wier onderwijzers eene meer zorgvuldige
opleiding genoten. Wie intusschen kent den tragen inlander niet? Zijne lusteloosheid om
met de verworvene kundigheden in eenen goeden geest te woekeren, maakt het grootere
getal ongeschikt om zonder naauwlettend toezigt en gedurige aansporing op zichzelven
te kunnen staan, vooral wanneer derzelver christendom meer sleur en gewoonte dan wel
het werk des harten is. Alleen onder behoorlijk toezigt en verstandige leiding is met onze
inlandsche meesters alles te doen. Vinden zij in eenen leeraar of zendeling hun belangstellend hoofd en steun, dan mag men zich van hen de beste diensten belooven.
www.cgfdejong.nl
Maar aan zoodanige steun, aan zoodanig
toezigt mangelt het juist en daarom ook zijn de
Ambonsche christen-gemeenten in eenen allertreurigsten toestand en zoo er niet ernstig
handen aan het werk worden geslagen mag men met grond weinig beters van het opkomende geslacht verwachten.
Staat der gemeente
De christen-negorijen Allang, Lilibooi en Hatoe, wier bevolking voor meer dan twéé
eeuwen reeds het christendom hadden omhelsd, bestaan op dezen oogenblik uit domme,
bijgeloovige en niet weinig ondeugende en slechte menschen, en na verloop van vele jaren
zullen zij geene schrede voorwaarts zijn gegaan, in christelijke beginselen, in christelijke
beschaving en deugd, wanneer men niet krachtdadige middelen in het werk stelt om dien
stroom van allerlei ongeregtigheid tegen te gaan. Mogt men dit toch leeren inzien en zich
eens eindelijk de zoo schandelijk verwaarloosde inlandsche gemeenten aantrekken, dan
en ook dan alleen zou men met eenigen grond eene gunstige verandering van zaken kunnen
verwachten. Kan men dat niet, verbieden de middelen, over de welke men voor ’t moment
kan beschikken, om tot zoodanigen maatregel over te gaan, moet men zich bij den inlandschen meester blijven bepalen, dan zal men misschien de oude vormen kunnen in stand
houden, maar men lastere dan ook den inlandschen christen, den Christus-mensch (gelijk
de spottende Europeaan hem noemt) niet wanneer hij blijft wat hij grootendeels is, dom,
bijgeloovig, zedeloos en, wanneer zijne driften door den eersten den besten raddraaijer
zijn gaande gemaakt, gevaarlijk voor de openbare rust.
Een zendeling er wenschelijk
Maar konde er zich nu te Allang een leeraar of zendeling vestigen, een man die met
verstandigen ijver en hartelijkheid zich uitsluitend het lot dier drie of vier gemeenten
(Lariekie hieronder begrepen) aantrok, en bijgestaan door even goed gezinde meesters,
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dan voorzeker konde binnen korten tijd ongemeen veel worden uitgewerkt. En daarenboven
zou er dan ook gelegenheid zijn om insgelijks op bevordering van nijverheid, op het
materieel bestaan van den inboorling te werken. De grond in den omtrek van Allang en
Lilibooij is goed en vruchtbaar, maar omdat die hoog gelegen is, komt er de sago niet voort
zoodat dit voornaamste levensartikel der Amboinezen van elders moet worden aangekocht.
Te ver van Amboina (de hoofdplaats) verwijderd om hunne vruchten en andere kleinigheden, gelijk de bergnegorijen van Lijtimor, naar de markt te kunnen brengen, vinden zij ook
daarin geen middel van bestaan zoodat ze behalve de nagelgelden en de houtwerken die
ze te Amboina aan particulieren verkoopen, geene noemenswaardige inkomsten hebben.
Hoe geheel anders zou dit zijn, wanneer een zorgend zendeling hen met den ploeg, de
veefokkerij, noten of kakaucultuur of iets dergelijks bekend maakte. Moeite en opofferingen, ja voorzeker zouden die er aanvankelijk mede gepaard gaan. Doch wanneer men eene
goede zaak wil bevorderen, moet men niet te angstvallig vragen wat het zal kosten.
Des avonds onderhield ik mij met den regent over den toestand zijner negorij, en de goede
man maakte geene zwarigheid gulhartig te erkennen dat zij ten aanzien van beschaving en
godsdienst zeer ten achteren was en vooral het Oude Testament voor hen allen, zonder
uitzondering, een gesloten boek was.
Bijbellezing
Ik achtte het van mijnen pligt den man dienaangaande, ernstig maar minzaam, de zware
verpligting onder het oog te brengen, door hem te zeggen dat ook hij, even goed als zijn
www.cgfdejong.nl
meester, voor het ligchamelijk en geestelijk
welzijn van de vele zielen, aan zijne zorgen
toevertrouwd, verantwoordelijk was, dat de meester alléén, zonder zijnen krachtdadigen
bijstand en goed voorbeeld niets zou kunnen uitvoeren. Kort om: onze zamenspraak
eindigde met de belofte van zijne zijde dat hij zich des Zondags avonds of op eenig ander
geschikt uur met zijne awrang tuwah’s, kapala so’a’s, en Tuwah agama’s onder de leiding
van den meester zoude vereenigen tot eene bijbellezing, en dat successievelijk die gemeenteleden die zich goed gedragen en daartoe lust betoonen, daarbij zouden worden toegelaten,
ten einde zoodoende eenen gelukkigen naijver te verwekken en een goed zedelijk gedrag
op prijs te doen stellen. Terwijl ik mij van mijne zijde verbond om hun van eenige bijbels
te voorzien, als zijnde daartoe door het Nederlandsche bijbel genootschap in staat gesteld.
Ik betwijfel weliswaar zeer dat zoodanige onderlinge bijbeloefening met lust zal worden
begonnen en met ijver voortgezet, maar het is noodig dat er proeven worden in het werk
gesteld, en mogt het onverhoopt gelukken dan zouden er met andere negorijen dergelijke
pogingen in het werk kunnen worden gesteld. Aanvankelijk echter heb ik mij te dezen
aanzien tot Allang bepaald omdat ik nogal eene goede meening van den regent dier negorij
heb opgevat.
Regenten op Amboina
Anders is het met vele regenten op Amboina inderdaad al heel ellendig gesteld, en men
mag gerust den tragen voortgang van de zoo zeer gewenschte christelijke beschaving
daaraan gedeeltelijk toeschrijven. Dikwijls reeds heb ik getracht hierop opmerkzaam te
maken. Zeer is het te wenschen dat de regering op middelen moge bedacht zijn om in dezen
eene gewenschte verbetering tot stand te brengen. Een regent toch die zelven onwetend
en dom is, zal niet dan met leede oogen zien dat deze en geene zijner ondergeschikten zich
meerdere kunde verwerve dan hij zelve bezit. Naauwelijks kan hij dit in zijnen meester
verdragen, en uit beginsel dus zal hij zich zoo veel mogelijk tegen een grondig onderwijs,
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tegen alles wat naar verbetering, naar verlichting zweemt, feitelijk verzetten. Niet zelden
leeft de regent met den negorij’s meester in onmin en het eerste gevolg daarvan is dat hij
dezen op alle mogelijke wijze het leven tracht bitter te maken niet alléén, maar ook houdt
hij als dan zijne eigene kinderen te huis. De regenten zoon, bestemd om eenmaal den vader
op te volgen, groeit dan in alle domheid en ondeugd op en komt eindelijk aan het bestuur.
Nu kan hij elke booze drift den vrijen teugel vieren en sticht inderdaad ongelooflijk veel
onheil. Al heel bont moet hij het maken, alvorens zijne kwade praktijken aan het licht
komen. Het negorij-volk weet maar al te wel dat de regent menig middel ter zijner beschikking heeft om het hun betaald te zetten, zoo zij onvoorzigtig genoeg mogten zijn om den
regent te verklappen. Ook geven zij zich zelven veelal aan te veel losbandigheid toe om
in die van hunnen regent zooveel kwaads te zien.
Wie is nu de man die zooveel ondeugd moet beteugelen? De meester? Ja maar men
bedenke de afhankelijkheid van den meester, zijne sobere bezoldiging. Voor zeker, menig
meer ijverig, meer verlicht persoon zoude onder dezelfde omstandigheden verkeerende
den moed verliezen. Wil men dus gelukkiger vruchten zien van de menigvuldige pogingen
die er in het belang van christelijke beschaving en verlichting in het werk worden gesteld,
dan is het wel in de eerste plaats noodig dat de zonen der inlandsche regenten met meerdere
zorg worden onderwezen en vooral prijs leeren stellen op christelijke beschaving en deugd.
Het is waar, eenige inlandsche regenten zenden hunne kinderen naar de Gouvernements
lagere school, maar het is de vraag of dat wel de weg is om het beoogde doel te bereiken.
Of het onder de tegenwoordige omstandigheden zelfs wel staatkundig is om zulks te
gedoogen. Althans bij de oprigtingwww.cgfdejong.nl
van ons Institut heeft men uit politieke bedenkingen
en als maatregel van voorzigtigheid wel degelijk de voorwaarde gemaakt, om op hetzelve
aardrijkskunde, algemeene geschiedenis noch natuurlijke historie te onderwijzen.1121 Doch
zonder nu de misschien al te ver getrokken voorzigtigheid te willen bedillen, verdient het
nogthans opmerking dat men later elk inlandsch kind, onverschillig wie, tot het onderwijs
op de lagere school toelaat.
4. Lilibooi
Maandag den 17o Februarij vervolgde ik mijne reis naar Lilibooi, waar ik een mijner
gewezene leerlingen Simon Saptenno1122 als onderwijzer aantrof.
De negorij Lilibooi heeft eene bevolking van 625 zielen, waaronder 126 ledematen der
gemeente, 260 zoogenaamde masing masing (personen, die nog geen ledematen zijn), 146
schoolkinderen, behalve 93 kleinen, beneden de zes jaar.
Staat der school
De school was volgens voorschrift verdeeld in vier klassen. De 43 kinderen der eerste
klasse hadden vrij goede vorderingen gemaakt in het lezen, schrijven, rekenen en zingen,
en het hun nog zeer onlangs ter hand gestelde vragenboekje van Brink kenden velen
derzelve, tot mijne verwondering, van het begin tot het einde reeds van buiten. Ook de
tweede klasse had goede vorderingen gemaakt, minder was ik tevreden over de derde en
laagste klasse, bij de welke ik duidelijk kon bespeuren dat de meester dezelve grootendeels
aan zijne Tuwah agama had toevertrouwd.
Het geheel echter verdiende goedkeuring, zoodat ik hier eens eindelijk het genoegen had
den meester mijne tevredenheid te kunnen betuigen, weshalve het mij ook niet verdroot
1121
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mij van des morgens c.c. 8 uur tot des avonds zes bijna zonder tusschenpoos met de
kinderen onledig te houden. Ik heb het altijd van belang geacht dat de schoolexamens niet
te oppervlakkig, niet te vlugtig plaats hebben, omdat men daardoor zoo ligt gevaar loopt
om den meester en zijn werk verkeerd te beoordeelen.
De negorij-kinderen, die zelden eenen Europeaan zien, zijn in de eerste twee uren meestal
niet op hun gemak en te zeer beteuterd dan dat zij de eenvoudigste vragen behoorlijk
zouden kunnen beantwoorden. Dit wordt allengskens beter en niet zelden verlaat men de
school zeer voldaan, van dewelke men aanvankelijk niet zooveel meende te mogen
verwachten. Dit was bijzonder het geval te Lilibooi en vandáár dat de avond ons ongemerkt
bij ons werk overviel.
De ouders en andere ingezetenen der negorij wonen uit nieuwgierigheid of belangstelling
het onderzoek der kinderen meestal getrouw bij en het is voorzeker geen geringe voldoening voor de onderwijzer, wanneer hij gegronde goedkeuring op zijnen arbeid mag
verwerven zoodat men er niet van tusschen kan, zich tot zoodanig onderzoek den noodigen
tijd te gunnen, hoe onaangenaam en vervelend deze arbeid dan ook op den duur moge zijn.
De onderwijzer verzocht dringend om eenige verhooging van tractement, welk verzoek
de Pattij met belangstelling ondersteunde.
Hij telt 7 jaren dienst en heeft slechts 8 gulden dewelke hij tot ƒ 10 wenscht verhoogd te
zien. Ik kan er niet van tusschen dit verzoek langs dezen weg aan de Subcommissie kenbaar
te maken en het insgelijks op grond van al het boven gezegde te ondersteunen.
De kust is na aanhoudende inspanning bijzonder aangenaam en verkwikkend. Dit onderwww.cgfdejong.nl
vond ik vooral te Lilibooi. Eene wandeling
naar den nageltuin was bij het verkwikkend
maanlicht en het heerlijkste weder inderdaad voor ligchaam en geest weldadig. Na het
avondeten deed ik mijn best om den ouden hoogst eenvoudigen pattij aan het vertellen te
krijgen van dolo dolo wakhtu (van den overouden tijd), omdat men dan in de gelegenheid
is zoo ongemerkt hunne denkwijze te leeren kennen. Doch dit wilde voor ditmaal niet
gelukken. Van den onderwijzer wetende, dat de regent noch de njora pattij zelden of nooit
in de kerk komen, zoo nam ik den volgenden morgen den ouden man met mij naar de kerk,
onder voorwendsel dat hij mij aldaar nog zou aanwijzen hoe de Islammers van de noordkust gedurende den prang Hitoe hunnen nijd en euvelmoed hadden bot gevierd. Na dat ik
hem het laakbare van zijn gedrag ernstig maar vriendelijk had onder het oog gebragt,
beloofde hij mij dat hij van nu voortaan van gedrag zoude veranderen en vlijtig ter kerk
komen. De tijd zal moeten leeren of hij zijn woord houdt. Maar van hoeveel belang zoude
het ook te dezen aanzien zijn wanneer een zendeling, die om de veertien dagen of drie
weken, gedurende eenige dagen in zoodaanige negorij zich ophield, op de negorij’s
hoofden een waakzaam oog konde houden. Hoe zouden de scholen bloeijen en de gemeenten opgebouwd kunnen worden en wat zou er eindelijk ook hier niet al ter bevordering van
nijverheid kunnen worden uitgewerkt! Schatten van onberekenbare waarde liggen in de
vruchtbare maar tot dus ver woeste landen verborgen. Het kommervol bestaan van den
armen inlander zoude zoo gemakkelijk in ruimen overvloed verkeerd kunnen worden, zoo
men aanvankelijk maar over eenige middelen mogt kunnen beschikken en ondersteuning
vond bij ons welwillend Gouvernement.
5. Hatoe
Maandag 18 Februarij. Heden ochtend vertrok ik per orambaai naar de negorij Hatoe. Deze
negorij telt slechts 225 zielen, waaronder 60 ledematen, 78 onaangenomenen, 78 schoolkinderen, behalve eenige weinige jonge kinderen.
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De meester
De onderwijzer Korputij,1123 misschien naar zijn vermogen een ijverig mannetje, behoort
echter helaas ook onder het groot getal die om zoo te zeggen uit het bosch zijn weggehaald
en zonder eenige noemenswaardige opleiding tot meesters zijn gefabriceerd. Geen wonder
dus, dat ik, zoo weinig ik mij ook van zijne school voorstelde, nog altijd minder vond.
Alhoewel het blijkbaar genoeg was dat de goede man naar zijn meest vermogen gewerkt
had, maar helaas! zonder methode, zonder plan, weshalve de arme kinderen mij bij elke
vraag beteuterd en bedremmeld aanstaarden.
Staat der school
Ten bewijze echter dat er moeite genoeg aan de kinderen was besteed, moet ik aantekenen
dat ook hier zes der oudste meisjes het vragenboekje van Brink van het begin tot het einde
prompt van buiten kenden. Dat ze er echter luttel van begrepen behoef ik naauwelijks te
zeggen. Met het O: Testament waren ze ten eene maal onbekend en aangaande het Nieuwe
werden vele der eenvoudigste vragen onbeantwoord gelaten.
Het lezen der 1o en 2o klasse zoude beter gegaan zijn, wanneer ze zich niet zoo zeer aan
dien ouden drammerigen toon, zonder op zin- of scheiteekens het minste te letten, hadden
gewend. Het rekenen bepaalde zich bij de tafel van vermenigvuldiging en de zangkunde
bij het kennen der gewone noten. Kortom, men mag bij den tegenwoordigen staat van
zaken niet het minste verwachten ter bevordering van beschaving en deugd van scholen
gelijk die te Hatoe onder onderwijzers gelijk Korputij.
www.cgfdejong.nl
Bezoek eens zendelings wenschelijk
Konde ook hier elke maand de zendeling eenige dagen werkzaam zijn en het geheel onder
zijn verstandig naauwlettend toezigt staan, dan ware dit voor de gemeente en de school
een groote zegen en ook de meester, die trouwens (ondanks zijn kinderachtig bijgeloof,
van het welke ik gedurende mijn verblijf ten zijnent nog een treffend blijk zag) een goeden
wil schijnt te hebben, zoude tot een nuttig werktuig kunnen gevormd worden. Maar moeten
integendeel ook hier de zaken blijven gelijk ze zijn, dan is er niet het minste van deze
negorijen te hopen en men mag zich gelukkig achten wanneer men door eene jaarlijksche
bezoekreis enz. de oude vormen in stand houdt. De gezagvoerende Orang kaja is een
stumpertje van wien ik noch kwaad noch goed weet te zeggen. Ik geloof echter niet dat
zijn invloed op het volk veel heeft te beteekenen. Ik leerde er een zekeren orang tuwah
parentah kennen die mij voorkomt meer invloed te hebben dan de awrang kaja zelven.
Korputij was nu reeds 8 jaren te Hatoe en telt in het geheel 13 jaren dienst, heeft eene
vrouw en twéé kinderen te onderhouden, en niet meer dan ƒ 8 tractement.
6. Amahoesoe. Staat der school
Den volgenden morgen begaf ik mij reeds vroegtijdig op reis naar Amahoesoe. Gedurende
den oversteek naar Lijtimor had ik vrij goed weer, zoodat ik te 8 uur reeds te Amahoesoe
was. Terstond begaf ik mij hier weer aan het werk onder een getal van 94 schoolkinderen,
waaronder 34 burgerkinderen, onder den onderwijzer Nanlohij.1124 Al dadelijk bleek mij
bij het onderzoek der 1o klasse, dat Nanlohy aan zijne school veel zorg had besteed en
nadat ik mij hier tot des namiddags 4 uur onafgebroken, zelfs zonder dat ik mij den tijd
had gegund van iets te nuttigen en niettegenstaande de njora Guruw bode op bode zond,
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had bezig gehouden, erlangde ik de overtuiging dat de school te Amahoesoe onder de beste
van Ambon en Nanlohij tot de ijverigste onderwijzers behoort. Goede orde, zindelijkheid
en oordeelkundig onderwijs kenmerkten zich overal, zoodat ik het mij ten aangenamen
pligt maak dezen man aan de bijzondere welwillendheid der Subcommissie aan te bevelen
en hem zijn verzoek om vermeerdering van tractement, zoo eenigzins mogelijk, toe te
staan. Nog dien zelfden avond begaf ik mij naar Amboina terug en gevoelde weldra dat
ik de aanhoudende inspanning met eene koorts zoude moeten boeten, die echter gelukkig
van geene gevolgen was.
Den 10 Maart 1845. Heden ochtend begaf ik mij weer op reis ten einde mijne bezoekreis
te vervolgen, naar de negorijen Passo, Soeli, Tial Saranij1125 en Waaij. Aangezien ik deze
reis met hetzelfde doel in 1843 reeds deed en uitvoerig heb beschreven,1126 zal ik nu wel
kunnen volstaan met het een en ander dienaangaande aan te stippen en alleen het noodige
berigt aangaande de scholen mede te deelen.
7. Passo
Passo. Ik vond in deze school slechts 49 kinderen, schoon er volgens de lijst 59 moesten
zijn. Van de 55 burger-kinderen waren er slechts 14 present. De meester1127 en pattij beiden
beklaagden zich zeer over de verregaande onverschilligheid der burgers ten aanzien hunner
kinderen en alles wat de kerk en godsdienst betreft. De verregaandste domheid schijnt
onder deze volksklasse te heerschen en neemt meer en meer toe.
www.cgfdejong.nl
Burgers
De ouders in bijgeloof en allerlei ondeugden verzonken stellen te weinig prijs op christelijk
onderwijs dan dat zij uit eigen beweging hunne kinderen ter school zouden willen zenden.
De regent heeft hun niets te bevelen en hunne respectieve hoofden hebben te weinig
invloed of laten er zich niets aan gelegen liggen om met hun gezag tusschen beiden te
komen. Wat toch moet er eenmaal worden van deze volksklasse die op Ambon nu reeds
zoo veel invloed heeft en het meer en meer schijnt te winnen? Die zelfs het Gouvernement
reden heeft met omzigtigheid te behandelen. Wat kan men zich hatelijker voorstellen dan
een dom en baldadig gepeupel, dat zijne magt kent en getoond heeft er gebruik van te
kunnen maken. Van hoeveel belang is het dus eene volksklasse, die een aanzienlijk
gedeelte der bevolking van dit en de naburige eilanden uitmaakt, met zorg op te voeden,
door eenen zedelijken band, door christelijke beschaving aan het betere deel der natie te
verbinden. Immers geene verstandige zal het, na den volksaard dezer gewesten te hebben
leeren kennen, willen staande houden dat men het gepeupel niet te wijs moet maken ten
einde het des te gemakkelijker geleid worde. Hier intusschen is het de plaats niet om
daarover uit te wijden en daarom voeg ik er nog eeniglijk mijn dringend verzoek bij, aan
de Subcommissie, om zich het lot der zoo zeer verwaarloosde burgers aan te trekken. Men
beschouwe en behandele hen aanvankelijk als baldadige volwassene kinderen die desnoods,
wanneer minzame toespraak en vermaningen niet meer baten, door strengere middelen tot
hunnen pligt moeten gebragt worden.

1125
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Tial Saranij – Christelijk Tial, naast het door islamieten bewoonde andere deel van de negorij Tial,
Tial Islam of Tial Moor.
Dat verslag is niet aangetroffen.
S.J. Kaijadoe.
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De onderwijzer te Passo, S. Kaijadoe, is een kundig jongeman, waarvan zijne school dan
ook getuigenis draagt.
Staat der school
Het onderwijs, dat meerdere kunde en zorg in den onderwijzer veronderstelt, gelijk
zangkunde, rekenen, bijbelsche geschiedenis, beginselen der aardrijkskunde enz. (alhoewel
dit laatste bijna uitsluitend op Palestina betrekking heeft en daarom altijd met de Bijbelsche
geschiedenis in verband wordt gebragt1128) vond ik dan ook zóó dat ik er niets op had aan
te merken. Het schrift der kinderen, waaronder elf op papier en de anderen op de gebruikelijke papan tulis was vrij wel. Moet echter alweer doen opmerken dat de gewone distributies van schrijfbehoeften voor het gepasseerde jaar ook hier niet hadden plaats gevonden.
De eerste klasse kende het vragenboekje van Brink tot het 9o hoofdstuk en de daarop
volgende slechts tot hoofd 3. Het minste was ik hier voldaan over de 3o en 4-de klasse. Het
kwam mij voor dat dezelve ten koste der beide hoogste klassen verwaarloosd waren en dus
den onderwijzer daarop opmerkzaam maakte. De onderwijzer schijnt voor ’t overige het
gewigt zijner betrekking te gevoelen en niet zonder indrukken te zijn. Hij is circa 2½ jaar
in dienst, heeft ƒ 6 tractement en verzocht met zoo vele zijner medearbeiders eenige
verhooging.
8. Soeli. Staat der school
Den 12 Maart was ik te Soeli, waar ik slechts 69 kinderen in de school vond, schoon er
www.cgfdejong.nl
volgens de schoollijst 112 behoorden
te zijn. De school te Soeli is op dezen oogenblik in
eenen ellendigen staat. Daarbij was ongelukkiglijk de meester1129 ernstig ziek zoodat ik
wel zag dat in deze school de grootste ordeloosheid heerschte, maar niet wel slaagde om
te ontdekken waar het kwaad schuilde. Na vier à vijf niet zeer aangename uren in de school
te hebben doorgebragt, ging ik dadelijk den meester in zijn huis opzoeken om hem, zoo
zijne ziekte er mij niet van terughield mijne ontevredenheid te betuigen. De goede man
liet mij intusschen niet uitspreken, maar reikte mij zijne aanteekeningen toe met verzoek
om die eens vooraf in te zien, erbij voegende dat ik weldra zou ontdekken waaraan de
slechte staat zijner school was toe te schrijven. Uit deze aanteekeningen bemerkte ik dan
ook tot mijne niet geringe bevreemding, dat er dikwerf van de 112 kinderen slechts een
getal van 9 tot 20 opkwamen en het gewone getal niet boven de 30 beliep. Geen wonder
dus dat ik mij over zoo veel onkunde en wanorde den geheelen dag had moeten ergeren.
Bij mijn onderzoek betuigde de regent dat de kinderen inderdaad heel slecht opkwamen
en op mijne vraag waarom hij dan, als hoofd der negorij, niet zorgde om de door het
Gouvernement verordende middelen in het werk te stellen om de weerbarstigen tot hunnen
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Sedert 1849 hadden de scholen de beschikking over Roskott’s gedrukte beschrijving van Palestina,
getiteld Ilmu zamin jang mengadjar kaadaan tanah Kanan. Terator guna sakalijen midras² malajuw
awleh B.N.J. Roskott. Pengadjar midras besar di Ambon. Tertara atas titah dan balandja deri pada
perhimponan Utusan Wolandawij di Rotterdam, tahon 1849. Waarschijnlijk gedrukt te Ambon. In
manuscript werd deze tekst onder dezelfde titel sinds 1836 op de scholen gebruikt, B.N.J. Roskott a.B.
Ledeboer, 11/2/1836; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 9/1/1837, beide in ARvdZ 34/5. Uit een verslag uit
1854 blijkt dat de kaart van Palestina op vrijwel alle volksscholen gebruikt werd en “uitnemend” voldeed.
Een uitvoerige handleiding hierbij van de hand van Roskott lag op dat moment voor de pers gereed.
Deze werd evenwel nooit uitgegeven, omdat het NZG er niet de fondsen voor beschikbaar stelde. B.N.J.
Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche Christen-Scholen op
het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia”, jan.
1855, ARvdZ 34/5.
J. Latuheru.
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pligt te brengen, kreeg ik een ontwijkend antwoord dat zoo veel moest beteekenen dat de
awrang Soeli djahat waren.
Ondanks dit alles meende ik in den nieuwen gezaghebber goede hoedanigheden op te
merken en zoo de man maar behoorlijk gehandhaafd wordt, kan er misschien een goed
regent van worden. De heerschende wanorde intusschen is naar ’t moment misschien enkel
daaraan toe te schrijven dat de negorij binnen weinig tijds wegens de aanhoudende
ziekelijkheid van den ouden Pattij en het overlijden van zijnen opvolger drie maal van
regent is veranderd, en daarbij zal het dan aan allerlei kuiperijen hier evenmin als op zoo
vele andere plaatsen niet mangelen. Ik kan dus alleenlijk maar zeggen dat de school te Soeli
in eenen vrij slechten staat is, zonder den meester direct van traagheid te willen beschuldigen. Om hem echter op zijn verzoek verhooging van tractement toe te staan, zou ik voor
’t oogenblik minder doelmatig achten, omdat hij in geen geval van schuld is vrij te spreken.
Want ware het hem ernst geweest om zijne school in betere orde te zien, dan had hij, zoo
hij al bij den gezaghebber dan wel bij den magistraat geen gehoor had gevonden, zich bij
de Subcommissie zelven kunnen vervoegen. Doch dit heeft hij verzuimd en behoort hem
onder het oog gebragt te worden. Ook zou het wenschelijk zijn dat de tegenwoordige
gezaghebber werd aangespoord om te zorgen dat de kinderen geregeld ter school kwamen.
9. Tial. Staat der school
Den 13 Maart. Dezen morgen begaf ik mij reeds vroegtijdig op weg naar Tial, vergezeld
door den gezaghebber van Soeli, voor den welken ik meer en meer eenige achting heb
www.cgfdejong.nl
opgevat. Volgens de schoollijst moesten
hier 15 kinderen zijn, vond er echter slechts 11,
de anderen konden wegens ziekte, zeide men, niet komen. Toen ik in 1843 deze negorij
bezocht, vond ik dit schooltje onder den naar Saparoea verplaatsten onderwijzer Florisz,1130
in eenen zeer bloeijenden toestand, zelfs zóó dat de uitstekende vlugheid der kinderen in
elk vak van het onderwijs als een bewijs konde aangevoerd worden dat er van onze
inlandsche scholen alles goeds mogt verwacht worden, zoo slechts de onderwijzer niet met
een te groot getal kinderen werd bezwaard en voor ’t overige zijnen pligt kende en wilde.
Voor dit maal echter was ik over Tial minder tevreden, alhoewel ik juist niet wil zeggen
dat de kinderen, bij andere negorijen vergeleken, ten achteren waren. Aangezien echter
de onderwijzer1131 zijne zorg maar aan zoo weinigen heeft te besteden, behoorden ze
meerdere vorderingen gemaakt te hebben. Slechts het 1o en 2o Hoofdstuk van Brink hadden
ze van buiten geleerd, begrepen hier echter meer van dan ik had verwacht. Ook het lezen
der vier oudste kinderen ging tamelijk wel, maar het geheel toch had beter kunnen zijn.
De onderwijzer Sewalette had vroeger in ons Weeshuis ƒ 20 ’s maands. Op zijn eigen
verzoek echter is hij naar Tial verplaatst, waar hij thans ƒ 6 geniet en thans dringende om
eenige verhooging verzoekt. De goede man heeft in het ellendige Tial onder den nog
ellendigeren Orang kaja, met wien hij in openbare oneenigheid leeft, een kommerlijk
bestaan en verdient dus eenige consideratie.
10. Waaij. Staat der school
Waaij 14 Maart. Heden ochtend begaf ik mij van Soeli uit, waar ik den nacht liever dan
te Tial had doorgebragt, op reis naar Waaij. De goede gezaghebber verkoos mij, mijns
ondanks, te vergezellen. Omstreeks 9 uur des voor den middags arriveerden wij reeds te
Waaij. Hier vond ik onzen zeer geachten Broeder Bär reeds op mij wachtende. Weldra
1130
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S. Florisz, ook Vloriesz.
E. Sewalette.
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echter begaven wij ons hier aan het werk, want om de talrijke school alhier behoorlijk na
te gaan, had ik dezen en den volgenden dag meer dan noodig.
Waaij is met Allang en Hoetoemoerie eene der grootste christen-negorijen van Ambon en
voor zeker de zindelijkste en aangenaamste van die allen, bevat 872 zielen, waaronder 144
burgers. Volgens de schoollijst konden er behalve de 36 burgers kinderen 248 negorij
kinderen present zijn. Ik vond er intusschen slechts 123. De anderen waren wegens de thans
heerschende koortsen en boba afwezig (boba is eene besmettelijke huidziekte, die zich
veelal aan handen en voeten of het aangezigt vertoont.)
Bij het onderzoek der 4o en 3o klasse vond ik nog al vele kinderen die vrij verwaarloosd
waren. Bij nader onderzoek bleek mij intusschen dat ook in deze negorij de kinderen niet
zeer geregeld ter school kwamen. De 2o klasse voldeed evenmin aan mijne verwachting.
De kinderen lazen wel is waar vrij vlug doch scheenen er al heel weinig van te verstaan.
Dit was de schuld van den onderwijzer,1132 die verzuimd had de kinderen over het gelezene
te ondervragen. Toen ik den meester opdroeg dit in mijne tegenwoordigheid te doen, bleek
mij dit ten duidelijkste; óók dat hij weinig tact heeft om met jongere kinderen behoorlijk
om te gaan.
De onderwijzer van de Pas1133 overtreft hem wel daarin verre. De meeste leerlingen der
1o klasse hadden betere vorderingen gemaakt en wel vooral drie jongens muntten bijzonder
uit. Bij nader onderzoek bleek mij dan ook dat deze drie van het onderwijs, het welk de
zendeling-leeraar Bär aan eenige jonge lieden dezer negorij geeft, getrouw gebruik maken.
Ook deze jonge lieden alléén hadden tamelijk vorderingen gemaakt in het rekenen en
wisten van de kaart van Palestina, diewww.cgfdejong.nl
de kweekelingen van het Institut hebben afgeteekend
en in hunne school ingevoerd, vrij wel gebruik te maken bij de behandeling der Bijbelsche
geschiedenis. En over het algemeen was het blijkbaar dat de eerste klasse, misschien ten
koste der kleinere schoolkinderen die dan doorgaans aan eenen Tuwah agama worden toevertrouwd, vrij wel was onderwezen. Meerdere zorg was er over ’t algemeen aan het
schrijven besteed. Hierin kan de school te Waaij met de beste van Ambon wedijveren.
Evenwel bestond er gebrek aan schrijfbehoeften en ik acht het mijnen pligt hierop andermaal opmerkzaam te maken. Den onderwijzer J. Hukom scheen het hier niet bijzonder te
bevallen en zou zich gaarne verplaatst zien. Ik beloofde hem der Subcommissie zijn
verzoek voor te dragen.
Bär
Nadat ik mij dus Vrijdag en Zaterdag met de school had onledig gehouden, ging ik des
Zondags ochtends onder het gehoor van den Zendeling Leeraar Bär ter kerk. Een groot
voorregt voorzeker bezit deze negorij in den braven en beproefden Zendeling. Een man
die zich geheel en al aan het zedelijke en ligchamelijk welzijn zijner hem liefhebbende
gemeente toewijdt. Het is hem niet genoeg dat hij elken Zondag tweemaal behalve nog eens
in de week optreedt, óók ontvangt hij dag aan dag zijne onderwijzelingen bij zich aan huis.
Zoo wel de jongelieden als de ouden van dagen deelen in zijne belangstellende zorg. Er
heerscht dan óók bij de openbare godsdienstoefeningen eerbiedigen aandacht en de oude
man, van liefde tot den Heer doordrongen, spreekt bij velen uit het hart tot het hart. Met
goedvinden van den kerkenraad te Amboina bedient hij als leeraar ook de gemeente te
Soelie en te Tial Saranie, tot welk einde hij elke maand, wanneer weder en omstandigheden
zulks toelaten, een reisje moet doen, hetwelk voor een man op zijne jaren nogal lastig is.
1132
1133

J. Hukom.
S.J. Kaijadoe, zie boven onder “7. Passo”.
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Mogten de negorijen Allang, Kilang en Hoetoemoerie zich ook in zoodanige vroome en
verlichte Zendelingen verheugen, die dan tevens hunne zorgen tot de nabij gelegen
negorijen uitstrekken, dan zoude men met grond binnen weinige jaren gunstige veranderingen ten aanzien van christendom en christelijke beschaving kunnen verwachten. Ook
is dit mijns erachtens het eenige middel om dit zoo lang beoogde doel eenmaal te bereiken,
weshalve ik dan ook de vrijheid neem Heeren Directeuren van het Nederlandsche Zendeling Genootschap hierop bijzonder opmerkzaam te maken.
Dinsdag den 8o Maart nam ik, na eenige aangename dagen bij Br Bär doorgebragt te
hebben, de terugreis aan naar Ambon, waar ik met mijne famille, die mij reeds aan de Pas
kwam ontmoeten, des avonds in welstand arriveerde.
Kort overzigt der in dit rapport voorkomende negorijen
Naam der
Negorij

Naam van
den onderwijzer

Getal
ledematen

Getal der
onaangenomen

Getal
schoolkinderen

Getal
kleinere
kinderen

Getal
zielen

27

51

18

20

116

25

12

87

Hila

L. Nanlohij1134

Lariekie

D. Leihitoe

Allang

D.J. Manupassa

268

214

209

154

845

Lilibooij

S.J. Saptenno

126

260

146

93

625

Hatoe

J.S. Korputij

60

78

78

9

225

Amahoesoe

L.J. Nanlohij

111

158

96

78

443

Passo

S.J. Kaijadoe

-

-

59

-

-

Soelij

J. Latuheru

156

131

112

97

496

Tial Saranej

E. Sewalette

28

15

15

5

63

Waaij

J. Hukom

241

230

284

117

872

21
29
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Aanmerkingen
Deze opgave is getrokken uit de door de meesters opgegevene staten. Men ziet echter
dadelijk dat in dezelve geen verhouding is. B.v. het getal zielen en getal kleinere kinderen
te Hila vergeleken met dat van Hatoe duidt een te groot verschil aan om voor echt aangenomen te kunnen worden. Het getal zielen te Passo zou nagenoeg nog eens zoo veel bedragen
wanneer de burgers worden mede geteld, hetwelk volgens den ingedienden staat nog thans
niet het geval schijnt te zijn. Te Hila en Lariekie vindt men eeniglijk burgers, te Allang,
Lilibooi en Hatoe weinig of geene, terwijl daarentegen te Amahoesoe meer dan de helft
1134

Zie voetnoot 1110.
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der bevolking uit burgers bestaat. Wanneer dus de Subcommissie belang mogt stellen in
eene meer naauwkeurige opgave, zoude het noodig zijn dat de negorij’s hoofden dienaangaande opzettelijk werden aangeschreven.

Hila
De onderwijzer L. Nanlohij wenscht verplaatst te worden; is ongeschikt om in eene groote
gemeente werkzaam te zijn, heeft thans ƒ 8 tractement. Ingeval de Subcommissie zijn
verzoek gelieft aan te nemen, zal het goed zijn hem eene kleine school te geven in de
nabijheid van Ambon of Haroekoe, opdat hij van het maandelijksch onderwijs kunne
gebruik maken en vooral onder belangstellend toezigt sta.
Lariekie
Het onderwijs te Lariekie is bij uitstek gebrekkig. De onderwijzer David Leijhitu hoogst
onkundig en ongeschikt voor zijnen post. Hij verlangt verplaatst te worden. Hieraan
voldaan kunnende worden, zal het noodig zijn hetzelfde ten zijnen aanzien in acht te nemen
als boven gezegd is van den meester te Hila.
Allang
Het onderwijs te Allang, schoon veel te wenschen overlatende, is nog al tamelijk. Voor
de school aldáár behoort onverwijld eenen tweeden onderwijzer te goed te worden gedaan.
www.cgfdejong.nl
Mogt de kas der Subcommissie zulks
voor den oogenblik niet gedoogen, zoo zou welligt
het Nederlandsche Zendeling Genootschap hierin te hulpe kunnen komen. In dat geval
behoort de regent aangemoedigd te worden om onmiddellijk eene tweede school en onderwijzerswoning te bouwen. En mogten er al redenen bestaan om dit voor als nog uit te
stellen, dan is het nog thans noodig hem te doen gelasten om al dadelijk één of twéé
schrijfborden te doen vervaardigen, als bij een goed onderwijs onmisbaar, en voor den
onderwijzer, die er gebruik van weet te maken, van het hoogste gemak zijnde. In de hier
heerschende behoefte aan schoolboekjes behoort dadelijk te worden voorzien. De onderwijzer Manupassa1135 heeft ƒ 12 gulden, kan dus niet worden verhoogd, en schijnt dan ook
hier vrij wel tevreden te zijn.
Lilibooij
De onderwijzer Simon Saptenno in deze negorij verdient goedkeuring wegens de orde en
het oordeelkundig onderwijs in zijne school, teregtwijzing wegens het verwaarloozen der
3de en 4de klasse, die hij hoogstwaarschijnlijk aan zijnen Tuwah agama toevertrouwt zonder
er zich zelven wel veel mede te bemoeijen. Het gebrek aan spel- en leesboekjes is hier nog
grooter dan te Allang. De onderwijzer verzoekt zeer om eenige verhooging van tractement.
Wil men verdienste beloonen en niet enkel het getal dienstjaren in aanmerking nemen, dan
heb ik vrijheid het verzoek van Saptenno te ondersteunen. Hij telt 7 dienstjaren en heeft
thans ƒ 8 tractement, het welk hij met ƒ 2 wenscht verhoogd te zien. Hij leeft in goede
harmonie met den regent en betoont belangstelling voor zijne gemeente.
Hatoe

1135

D.J. Manupassa
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Het onderwijs te Hatoe is zeer gebrekkig, niettegenstaande ik geloof dat de meester J.S.
Korputij geen luiaard is. De man heeft geen denkbeeld van oordeelkundig onderwijs;
genoot geene opleiding en is dus bij vele anderen vergeleken zeer ten achteren. Hij is reeds
8 jaren te Hatoe werkzaam, telt in het geheel 13 jaren dienst en heeft tot dusver slechts ƒ
8 tractement. Uit consideratie, niet wegens verdienste, zoude men hem, zoo mogelijk,
eenige verhooging kunnen toeleggen al hoewel de man den moed niet had mij te dien
aanzien iets te verzoeken.
Amahoesoe
De school te Amahoesoe is eene der besten van Ambon. De onderwijzer heeft zich te dezen
aanzien onbepaalde goedkeuring verworven. Aan het verzoek van den onderwijzer
Nanlohij om verhooging behoort eerder dan aan dat van anderen voldaan te worden. Hij
heeft thans ƒ 8 tractement.
Passo
Ook in deze negorij is de school in eenen bloeijenden toestand. De meester1136 behartigt
blijkbaar zijnen pligt, zoowel ten aanzien der kinderen als der gemeente. Hij schijnt,
misschien meer dan vele anderen, den zwaren pligt die er vooral ook ten opzigte der laatste
op hem rust te gevoelen en er zich met ijver op toe te leggen om bij het gebrek van
genoegzaam herderlijk toezigt zijne gemeente op te bouwen. Het grootste gedeelte van
Caron’s leerredenen1137 had hij tot dat einde in gewoon maleisch overgebragt. Hij is nu c.c.
www.cgfdejong.nl
2½ jaar in dienst, heeft zes gulden en
verzoekt met zoo vele anderen om vermeerdering
van tractement.
Soelij
De school te Soelij is in eenen slechten staat en vereischt de krachtige tusschenkomst van
de Subcommissie. Ik durf den meester niet direct van pligt verzuim beschuldigen, geloof
nogthans niet dat het geraden zij hem zijn verzoek om vermeerdering van tractement toe
te staan. Men gelieve voorts het gezegde op bladzijde 28 hieromtrent na te lezen.1138
Tial
Een schooltje van weinig beteekenis. De meester leeft met den regent in openbare onmin.
Deze laatste schijnt een vrij ergerlijk leven te leiden. Hij heeft een ongunstig uiterlijk en
geen onderwijzer, die hem in zijne buitenspoorigheden ter hand wil gaan, kan het lang bij
hem uithouden. Het zou eene weldaad voor deze negorij zijn zoo er een regtschapen man,
die de kunst verstaat om zich gewillig te doen gehoorzamen, in zijne plaats konde worden
aangesteld. Jammer maar dat het ons aan zoodanige sujetten mangelt. Het is zeer mogelijk
dat de onderwijzer Sewalette aan den ongunstigen staat zijner school (aan die zijner
gemeente is hij het zeker niet) zoo veel schuld niet heeft, maar ik zou hem evenwel voor
verhooging van tractement niet durven vóórdragen, schoon de man met zijn talrijk huisgezin van ƒ 6 ’s maands kommerlijk genoeg leeft. Ik geloof dat het hem begint te berouwen
dat hij zijnen vorigen post in het Weeshuis, waar hij ƒ 20 tractement had, zoo voorbarig
heeft verlaten. Doch die niet te raden is, is ook niet te helpen.
1136
1137
1138

S.J. Kaijadoe.
Zie voetnoot 29.
Pagina 28 van het originele document loopt van “het gepasseerde” op p. 504 tot en met “den geheelen”
op p. 505.

518

Document 127

Waaij
De kleinere kinderen zijn in deze school verwaarloosd. De eenigzins gevorderden komen
niet geregeld ter school en alléén de grootere kinderen hebben goede vorderingen gemaakt.
Eene 2de school is hier even zeer noodig, als te Allang. De onderwijzer J. Hukom verzocht
mij om hem ter verplaatsing voor te dragen. Hij vermeent door den regent verongelijkt te
zijn. Later heb ik van elders vernomen dat het geschil was bijgelegd. Hukom is niet
onbekwaam in zijn vak, heeft echter den tact niet om kleinere kinderen het onderwijs
aangenaam te maken.

Schoolbehoeften
Het is noodig dat de maleische scholen meer regelmatig van schoolbehoeften worden
voorzien. Overal had men gebrek aan papier en pennen en velen mangelde het aan de
noodige spel- en leesboekjes. Door de gewone papan tulis krijgen de kinderen eene stijve
hand, zullen echter moeijelijk afgeschaft kunnen worden. De behoefte aan papier zoude
hierdoor ongemeen vermeerderd worden. Het is noodig dat aan elken onderwijzer eene
zekere hoeveelheid krijt, ten einde bij het schrijfbord gebruikt te worden, worde verstrekt.
Leijen vindt men in geene school, ook zoude het te moeijelijk en kostbaar zijn om er hen
van te voorzien.
www.cgfdejong.nl
Maandelijksche
rapporten
De maandelijksche rapporten betrekkelijk de scholen worden tot dus ver bij den magistraat
ingediend. Eigenaardiger zoude het misschien zijn wanneer een de leden van de Subcommissie zich hiermede belastte omdat men dan heel spoedig zoude ontdekken, welke
regenten nalatig zijn om hunnen meester de noodige adsistentie te bieden, ten einde de
kinderen geregeld ter school te doen komen. Ook zoude het welligt nuttig zijn om de
oudere schoolkinderen slechts des voor de middags de school geregeld te doen bezoeken,
ten einde hen in de gelegenheid te stellen ook iets voor hunne meestal armoedige ouders
te doen. Ook zouden de onderwijzers als dan gelegenheid vinden de behoeften van hun
gezin eeniger mate te hulpe te komen. De kleinere kinderen zijn den ouders van geen nut
en komen derhalve onder toezigt van den Tuwah agama en ondermeester ter school, die
als dan voor hen meer als eene zoogenaamde bewaarschool wordt beschouwd. Doch deze
punten zijn meer voor mondelinge ontwikkeling geschikt en vooral het laatste zoude
aanvankelijk hier of dáár bij proefneming behooren ingevoerd te worden.

127. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 28 april
1845; ARvdZ 34/5.
[De predikanten Marnstra en Brumund zijn wegens ziekte vertrokken, zodat Van Davelaar
er thans alleen voor staat. De Nederduitse gemeente wordt derhalve gebrekkig verzorgd,
terwijl bezoeken aan de buitengemeenten niet mogelijk zijn. Roskott heeft de kerkeraad op
de hoogte gebracht van de verwaarloosde toestand der buitengemeenten die hij onlangs had
bezocht.1139 Zendeling Bär is uitgenodigd om die gemeenten opnieuw te bezoeken en voor

1139

Zie document 126.
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te gaan in de Maleise gemeente te Ambon-stad, hetgeen hij gaarne op zich heeft genomen.
Op dit moment is hij al tien dagen op reis.1140]

Als bijlage voor nevensgaand verslag mijner reizen,1141 voeg ik hierbij den ondervolgenden:
Staat van het Institut voor 1845.1142
Volgens den ingedienden staat voor het vorig jaar bestond het personeel des Instituts uit
de onder volgende kweekelingen:
1. B. Dias, 2. J.A. Siwalette, 3. M.A. Nussaalij, 4. M.J. Nanlohij, 5. W.J. Makatita, 6. J.L.
Wattimena, 7. J.P. Ruhulesin, 8. E.J. Picaulij, 9. E.L. Nunumete, 10 J.H. Pattiwail, 11. J.A.
Sahertian, 12. S.M. Hukom, 13. J.B. Saremanella, 14. T.L. Manusama, 15. J.A. Putinella,
16. D.J. Haurissa, 17. E.M. Korputij, en 18. P. Lewakabessij.
Van deze achttien kweekelingen traden successievelijk in dienst de onder volgende:
1. B. Dias, als waarnemend onderwijzer voor de negorij Galala, ter vervanging van P.
Ririhena, die in de plaats van J. Risakotta naar Soä Ema werd overgeplaatst, aangezien
deze laatst genoemde in de maand Augustus a.j. naar Menado vertrok.
2. J.A. Siwalette werd tot onderwijzer benoemd voor rekening van het Gouvernement.
3. M.A. Nusaalij vergezelde Br Jellesma naar Wahaaij.
4. M.J. Nanlohy vertrok naar Timor Koepang, op verzoek van Br Heijmering aldáár.
5. W.J. Makatita insgelijks naar Koepang.
6. J.L. Watimena als waarnemend onderwijzer voor rekening van het Genootschap naar
Poka, aangezien onze onderwijzer aldaar, J. de Costa, op zijn verzoek in dienst van het
www.cgfdejong.nl
Gouvernement overging.
7. E.L. Nunumete vertrok voor rekening van het Gouvernement naar de Aroe-Eilanden.
8. J.H. Pattiwail insgelijks naar de Aroe-Eilanden.
9. J.A. Sahertian insgelijks naar de Aroe-Eilanden.
10. T.L. Manusama insgelijks naar de Aroe-Eilanden.
11. P. Lewakabessij stierf den 23 November 1843, werd vervangen door J. de Queljoe,
die later tot regent te Kilang werd aangesteld.
Uit deze opgave blijkt dus dat er sedert het laatst voorgaande verslag tien kweekelingen
het Institut verlieten, wier plaatsen dadelijk werden aangevuld door een even groot aantal
adspiranten gelijk deze staat nader aanwijst.
Nr

Namen der
kweekelingen

Namen der
resp: vaders
derzelve

1

J.P. Ruhulesin

P. Ruhulesin

Harija

2

E.J. Picaulij

J. Picaulij

3

S.M. Hukom

P. Hukom

1140
1141
1142

Geboorteplaats

Eiland

Beroep
der vaders

Aanmerkingen

Saparoea

Negorijman

geene

Ameth

Noussalawut

Onderwijzer

,,

Oma

Haroekoe

Oudste

,,

Reisverslag in J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/5/1845, ARvdZ 18/1.
Zie document 126.
Bedoeld is waarschijnlijk 1844.
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4

J.B. Sarmanella

E. Sarmanella

Passo

Ambon

Oudste

,,

5

J.A. Putinella

M. Putinella

Soelij

Ambon

Oudste

,,

6

D.J. Haurissa

J. Haurissa

Walahija

Noussalawut

Onderwijzer

,,

7

E.M. Korputij

J. Korputij

Rumahkaai

Ceram

Regent

,,

8

B. Tanamal

J. Tanamal

Aboeboe

Noussalawut

Regent

,,

9

S. Pattij

J. Pattij

Passo

Ambon

Burger

,,

10

J. Picaulij

W. Picaulij

Ameth

Noussalawut

Oudste

,,

11

E. Korputij

E. Korputij

Rumahkaai

Ceram

Regent

,,

12

J. Hatarija

H. Hatarija

Haroekoe

Haroekoe

Burger

,,

13

P. Nanlesij

F. Nanlesij www.cgfdejong.nl
Sirisorij
Saparoea

Negorijman

,,

14

M. Hitiaubessij

L. Hitiaubessij

Titawaaij

Saparoea

Negorijman

,,

15

E. Beawaruw

F. Beawaruw

Waaij

Ambon

Burger

,,

16

L. Polnaja

J. Polnaja

Porto

Saparoea

Negorijman

,,

17

B. Lansamputij

D. Lansamputij

Soelie

Ambon

Oudste

,,

18

J. Polnaja

F. Polnaja

Booi

Saparoea

Negorijman

,,

Bijzonderheden aangaande het Institut heb ik UHEw. voorts niet mede te deelen. De
nevensgaande wijst aan hoevele kweekelingen sedert de oprigting van het Institut werden
aangesteld. Wij werkten meestal met opgewektheid en de Heer zegende onze pogingen.
Hebben wij over iets te klagen dan zoude het in de eerste plaats moeten zijn over onze
weinige dankbaarheid voor de vele vele weldaden, die de Heer ons schenkt.1143
1143

Roskott had het aantal kwekelingen in zijn Instituut enkele jaren eerder uitgebreid van twaalf tot achttien.
In 1846 berichtte hij de volgende mutaties gedurende het voorafgaande jaar: vijf personen hadden het
Instituut verlaten: J.P. Ruhulesin was benoemd tot omlopend onderwijzer op Haruku voor rekening
van het gouvernement; S.M. Hukom was benoemd tot omlopend onderwijzer op Ambon voor rekening
van het gouvernement; J.B. Sarmanella was toegevoegd aan zendeling Jellesma te Wahai voor rekening
van het NZG; J.A. Putinella was benoemd in de negorij Waisamu op Ceram in de plaats van P. Ririhena,
die in juni 1845 aldaar was overleden; M. Sallane, een “kundige” jongeman, die niet op de personeelslijsten
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Werd Ambon dit jaar, vooral gedurende de laatst verloopene maanden bezocht, wij te
Batoe-mejra bleven doorgaans verschoond. Niet gelijk in vorige jaren behoefden wij dit
jaar ons onderwijs voor korteren of langeren tijd te staken wegens ziekte of zat ik met drie,
vier kweekelingen in de school terwijl de anderen op de zijweg ziek lagen. Maar ook hier,
gelijk meestal, hielp de Heer middelijk. Toen ik op mijn bezoekreis te huis kwam vond
ik niet minder dan tien kweekelingen ziek aan de koorts. Gelukkiglijk had ik kort van te
voren, door de zorg van U, mijne Bestuurderen! eene aanzienlijke quantiteit medicijnen,
vooral die kostelijke Sulph: Chinine ontvangen. Door de ondervinding geleerd, deelde ik
met stoute hand medicijnen uit en had het genoegen al de kweekelingen tot den laatsten
toe binnen weinige dagen volkomen hersteld te zien. Terwijl ik UHEw. dan bij dezen
andermaal mijnen dank betuig voor uwe vriendelijke zorg ook in dit opzigt, zult UHEw.
het mij wel niet als onbescheidenheid aanrekenen wanneer ik UHEw. opnieuw om deze
zelfde medicijnen verzoek. Hoe ruim ook uwe bezending was, behoef ik UHEw. evenwel
niet te zeggen dat in eene huishouding gelijk de onze, in een land waar koorts aan de orde
van den dag is, heel wat gebruikt wordt. Zelfs toen in de maand Februarij ’s lands Apotheek was uitgeput, heb ik den Chirurg Majoor ten dienste van het hospitaal mogen
bijspringen met Sulph: Chinine, die mij echter later behoorlijk is gerestitueerd. Daarom
dan, mijne Heeren! verzoek ik U mij wederom, en voor den vervolge elk jaar, eene zekere
hoeveelheid Sulph: Chinine toe te zenden. – – –
www.cgfdejong.nl
128. Extract uit het Register der Besluiten
van de President van de Raad, wnd Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, jhr J.C. Reijnst,1144 Buitenzorg, 23 mei 1845, nr 1;
AA 1069.
Gelezen enz:
De Raad van Indië gehoord
Is Goedgevonden en Verstaan:
Te bepalen, dat de benoemingen van ouderlingen en diakenen en andere kerkelijke
beambten in alle gemeenten buiten Java, voortdurend zullen worden onderworpen aan de
goedkeuring van de respectieve Gouverneurs en Residenten.
Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Indië tot informatie en Extract
verleend aan het Bestuur over de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië, de Gouverneur van Makasser en al de andere plaatselijke autoriteiten op de buitenbezittingen, tot
informatie en narigt.

1144

van het Instituut voorkwam daar Roskott hem voor eigen rekening in dienst had, was aangesteld als
onderwijzer te Alang voor rekening van het genootschap. Roskott verwachtte dat het aantal benoemingen
nu geleidelijk zou afnemen, daar de meeste oude en onbekwame onderwijzers inmiddels overleden
of gepensioneerd waren. Thans stonden aan het hoofd der meeste scholen jongere onderwijzers die
op het Instituut opgeleid waren. Doch daar de eerstvolgende benoemingen overwegend op de Zuidoosteren Zuidwester-Eilanden zouden plaatsvinden, zou nog steeds een aantal kwekelingen nodig zijn.
Desondanks dacht Roskott hun aantal geleidelijk te verminderen tot veertien of eventueel twaalf. B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 2/4/1846, ARvdZ 34/5. Doch dit kreeg niet de goedkeuring van het NZGHoofdbestuur, dat wees op de grote behoefte aan onderwijzers elders in het gouvernement der Molukken.
In de jaren vijftig bedroeg het aantal kwekelingen 40. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 6/8/1860, ARvdZ
34/5.
Jhr Jan Cornelis Reijnst; 1798-1871; 1844-1845 wnd GG van Ned.-Indië na het overlijden van GG
P. Merkus.
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129. Dagverhaal van zendeling J.E. Jellesma van november 1844 tot ultimo juni 1845,
Wahai (Ceram), 3 juli 1845; ARvdZ 64/3/3.
–––
1845. 31 Jan: Reis naar Isel.
In den loop dezer maand heb ik een klein reisje gedaan naar de Alvoeren ten ZO van
Wahaaij. Den 20 dezer ging ik op reis, vergezeld van den Meester,1145 een paar menschen,
die kleederen en reiskost droegen en een Mohammedaan1146 van de negerij Hatiling, die
zich Hoofd of Kapitein van een deel Alvoeren noemt. De laatstgenoemde diende mij ten
wegwijzer en tolk, terwijl ik tevens gebruik zocht te maken van zijnen invloed op de
Alvoeren.
Daar ik te weinig bekend was met den toestand der Alvoeren en niet wist wat ik onder hen
zou kunnen uitwerken, kon ik vooraf niet bepalen op welke en hoedanige wijze ik mijne
pogingen zou aanwenden. De Kapitein had reeds uit mijne vroegere gesprekken met hem
gemerkt dat het mij aangenaam zou zijn indien de Alvoeren zich langzamerhand aan het
strand wilden vestigen en hij gaf mij reeds bij mijne afreize te kennen, dat een deel der
Alvoeren, thans verstrooid langs de rivier Isel ver binnenslands wonende, misschien wel
waren over te halen zich aan de monding dier rivier te vestigen. Ik ontving dit berigt met
veel belangstelling en de Kapitein zulks ziende, dacht vervolgens dat nu het eenige doel
mijner reis was dit te beproeven. Daar mijne leidsman het als thans ondoenlijk opgaf verder
in het binnenland te komen, moest ik ditmaal afzien van mijne begeerte om vele negerijen
www.cgfdejong.nl
te bezoeken en eene poging tot vestiging
eener Alvoersche negerij aan den mond der Isel
was nu het eenige dat ik kon uitvoeren. Na van de uitwatering der Moël te land gereisd te
hebben, kwamen wij den 24 Januarij aan den Isel, naar gissing 12 uren van deszelfs
monding. Hier zijn slechts twee huizen, met ongeveer 40 bewoners, grootendeels familiebetrekkingen van den Kapitein; doch deze plaats schijnt een verzamelingspunt te zijn van
vele verstrooid wonende Alvoeren en is tevens eene rustplaats van verder wonende,
wanneer zij zich soms naar het strand begeven. Te Isel sprak de kapitein als opperhoofd
der Alvoeren en werd ook als zoodanig erkend. Terwijl wij hier vertoefden, zond hij om
den Radja van Makuala Inah en eene van den oorsprong des Isels, die dan ook na drie
dagen kwamen, ieder van eenen orang tuwah en anderen vergezeld. Makuala Inah moet
100 a 120 mannen bevatten en de bevolking omtrent de oorsprong der Isel moet duizenden
bedragen, die echter onder verscheidene Radjas behoort waarvan slechts één tegenwoordig
was. Nadat wij de vroeger aanwezigen voor de zaak gewonnen hadden, gelukte het ons
ook de Radjas hier toe over te halen. Ik zocht eerst hun vertrouwen te winnen en na
vervolgens een vredesverbond (dameij) met hen gemaakt en vele bezwaren weggenomen
te hebben, vroeg ik hun eindelijk bepaald of zij mijn voorstel aannamen of niet. Het
antwoord was toestemmend en om hen te meer aan mij te verbinden besloot ik met het
uitdeelen van eenige geschenken, ieder naar zijnen stand. Zoo ik hiermede was begonnen,
had ik zeker veel spoediger en gemakkelijker hen overgehaald, doch ik wilde liefst eerst
hunnen toestemming hebben om des te beter op hunne beloften te kunnen rekenen. De
Kapitein hielp niet mij weinig door zijne invloed, alzoo hij zelve zeer met de zaak was
ingenomen. “Hij wilde dus”, sprak hij, “zich aan de monding der rivier Isel vestigen, doch
was bang daar alleen te wonen wegens de zeerovers; wilden zij dan hem hooren, dan
moesten ook zij komen. Daar was goede gelegenheid voor tuinen te maken en daar ik hen
1145
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Melianus A. Nusalij.
Zijn naam was Toerafatta.
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hierin wilde helpen, beloofde hij zich hiervan veel goeds. Hij toch kende mij en wist dat
zij zich in mij niet zouden bedrogen vinden.”
De overeenkomst die wij met de Alvoeren maakten, komt op het volgende neder:
Wij hebben met elkander een verbond van vrede of vriendschap (dameij) gemaakt, en
zullen ons hieraan houden. Die zich aan ons onttrekt verliest alles wat onze overeenkomst
voordeelig of aangenaam mogt voortbrengen. Gaarne nemen wij anderen in ons verbond
op, zoo zij instemmen met de bepalingen die wij hebben gemaakt. De kinderen der
Alvoeren deelen mede in het verbond. Zoo de tuwan kulit putih (zendeling) of de Meester
vervangen wordt, heeft geene opvolger aanspraak op het regt van vriendschap, tenzij hij
reden geve van vertrouwen, gelijk de tegenwoordige.
Ons voornaamste doel is eene negerij te vestigen aan de monding der rivier Isel. Derzelver
naam zal zijn Damej (vrede) ter gedachtenis aan ons verbond en als leus onzer zamenwoning. Wij zullen daar zoo veel mogelijk goede tuinen aanleggen en, zoodra wij dit kunnen,
geschikte woningen bouwen. De een zal hierin de ander helpen. De zendeling zal behulpzaam zijn tot verkrijging der noodige zaailingen, gereedschappen en verdere onmisbare
zaken. Hij zal met den Meester goeden raad en onderwijs geven in het aankweeken van
vruchten, in den rijstbouw, de vischvangst, in het maken van praauwen, vischnetten en
andere nuttige voorwerpen. Hij zal ook het zijne bijdragen om hetgeen aangekweekt wordt
een goed vertier te bezorgen en wat ontbreken zal voor eenen billijken prijs aan te koopen.
De kinderen zullen bij den Meester ter school worden gegeven om de maleische taal, lezen,
www.cgfdejong.nl
schrijven en rekenen te leeren en tevens
onderwijs te ontvangen in het timmeren, den
tuinbouw en verdere nuttigen handenarbeid, terwijl ook de zedelijke opvoeding den
Meester wordt toevertrouwd.
De Alvoeren achten zich verpligt om den tuwan kulit putih, die hen dus helpen wil, zoo
veel mogelijk op een billijke wijs te voorzien van kokosnooten, vruchten, visch en verdere
benoodigdheden. Zij willen hem en ook den Meester behulpzaam zijn om een geschikt
woonhuis te bouwen, zoodanig als van hen billijkerwijs zou kunnen worden verlangd. Zij
verbinden zich voorts om bereidwillig alles te doen wat noodig mogt zijn, tot veiligheid
en aangenaam verblijf van de Zendeling en den Meester in de op te rigten negerij Damej.
Gedurende de eerste maanden zal de Zendeling moeten toestaan, dat de Alvoeren hunne
gewone levenswijze volgen. Hij zal het zich bijvoorbeeld laten welgevallen dat zij soms
slangen eten en den tjidako gebruiken. Zoodra er evenwel eene genoegzamen voorraad
is van hertenvleesch of visch, zullen de Alvoeren gaarne van de slangen afstand doen,
gelijk zij ook bereid zijn den tjidako door een beter deksel te verwisselen.
De eerste werkzaamheden aan de monding der rivier Isel zullen met 7 maanden beginnen.
Een deel der Alvoeren zullen zich dan aldaar vestigen, na zich vooraf voorzien te hebben
van eene goede voorraad sago. De andere zullen 3 maanden later volgen, zoo geen
bijzondere omstandigheden zulks ondoenlijk maken. Allen zal het vrijstaan een huis in het
gebergte te behouden om gemeenschap met andere Alvoeren te kunnen onderhouden. Hun
vast verblijf zal te Damej zijn.
De Meester zal, gelijk den Kapitein, over 7 maanden zijn vast verblijf aldaar nemen.
De Zendeling zal zich mede te dien tijd aldaar bevinden en vervolgens daar van tijd tot
tijd vertoeven naar mate zijne werkzaamheden zulks medebrengen.
Aldus gedaan te hebben wat in mijn vermogen was en mijns inziens de voorbereiding der
Alvoeren bevorderen kon, wil ik de uitkomst aan den Heer overlaten en Hem bidden om
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Zijnen zegen over mijne pogingen. Zoo de Alvoeren woord houden, zou de op te rigten
negerij Damej welligt andere bergbewooners tot zich kunnen trekken en mij dus in de
gelegenheid stellen om aan velen te kunnen verkondigen “vrede door het bloed des Kruisses”.1147
Ik heb op mijne reis geene overgroote moeijelijkheden gehad, het weder was zeer goed
en de zon drong niet door in het bosch. De weg liep langzaam naar boven, kronkelende
tusschen het geboomte. Een dag doorwaadden wij vijfmaal eene tamelijk stroomende rivier
met 3 à 4 voet water; den volgenden dag 6 à 7 malen, terwijl wij eenige duizende kleine
beekjes moesten doortrekken, waarvan een goed deel 1 à 2 voet water en even zoo veel
slijk bevattenden. Somtijds diende een omgevallen en half verrotten boom ons tot eenen
brug. Onze reiskost bestond uit scheepsbeschuit en gedroogd vlees, terwijl wij hier en daar
gelegenheid hadden poepesta (sagomeel met water aangemengd) te bekomen. Te Isel waren
eenige hoenders en kokosnoten voor ons bijeen gebragt. Wij sliepen den eersten nacht aan
den oever der rivier Moël, in en bij ons praauwtje; den tweeden in het huis van een
Mohamedaan, iets verder in het bosch en den derden in een Alvoersch huis halverwege
Isel. Op Isel bragten wij vier nachten door. De terugreis ging ook zeer goed, behalve dat
mijne leidsman door eenen slang werd gebeten, die, naar zijn zeggen, vergiftig was. Daar
ik met anderen een weinig vooruit was, liep ik op zijn geroep terstond terug en bond
oogenblikkelijk een band van boombast boven de wond om het been. Daarop liet ik hem
de wond goed uitdrukken en met buskruit inwrijven. Hierop naar den nabij zijnden rivier
gaande, liet ik hem de wond een weinig openen, eenige malen goed uitwasschen en telkens
met kruit inwrijven. Ook gaf ik hem www.cgfdejong.nl
een weinig jenever, die ik voor regen of gevatte koude
had medegebragt. Hij gevoelde kort hierop een kleine aandoening van koorts met een
weinig braken, hetwelk zich den volgenden dag herhaalde. Overigens hebben zich tot nog
toe geene schadelijke gevolgen vertoond.
Bij onze terugkomst wilde ik den Dokter van Wahaaij1148 laten komen, doch dit wilde hij
niet toelaten. Het zou voor mij een groot verlies zijn geweest, zoo deze Kapitein dientengevolge gestorven ware, daar ik van hem veel dienst kan hebben onder de Alvoeren en
geen ander zijne plaats bij mij kan of wil vervangen. Zelfs eene kleine ongesteldheid zou
mij hem welligt hebben doen verliezen, daar de Mohammedanen alhier, die hem, gelijk
al de Alvoeren, bang voor mij zoeken te maken, hem gewis zouden hebben doen gelooven
dat dit eene bezoeking Gods over hem was, omdat hij mij was behulpzaam geweest. Heil
mij, dat mijn Vorst en Zaligmaker hier over alles regeert! Wil Hij een’ Mohamm:, die tot
dus ver niets anders dan zijn eigen voordeel zoekt, tot Zijn doel gebruiken, dan kan geen
slangenbeet noch Mohammedanen vergift Hem dezen ontroven!
Febr: 23. Mogt het mij op mijnen reis naar Isel niet gelukken vandaar Wahi Rama te
bezoeken, zoo vond ik evenwel voor eenige dagen hiertoe gelegenheid. Met eenige
Alvoeren dier Negerij had ik reeds afgesproken om bij eene volgende gelegenheid met hen
naar hunne negerij te gaan, hetgeen dan ook geschiedde. Ik vertrok den 16 Febr: met den
Meester en genoemde Alvoeren naar Wahi Rama en kwam aldaar den avond van den
volgenden dag aan. De weg liep gedeeltelijk door het bosch en gedeeltelijk langs, liever
in de bedding der rivier Toloewaran. De reis viel ons moeijelijker dan vroeger naar Isel,
vooral daar wij de laatste helft, ruim 6 uren, steeds in de bedding der rivier liepen, waarin
de stroom zich gedurig heen en weder kronkelde, zoodat wij dezelve ieder uur 20 à 25
malen tot aan en over de knieën, soms zelfs tot over den middel, tegen eenen vrij sterken
1147
1148

“Vrede door het bloed des kruises” was het devies van het NZG.
De legerarts Bensinger.
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stroom moesten doortrekken, hetgeen mij te moeijelijker viel daar ik niet gelijk de anderen
blootsvoets de scherpe riviersteenen verdragen kon en dus schoenen moest gebruiken, die
steeds vol water, mij het gaan moeijelijk maakten. Wahi Rama is ruim 12 uren reizens van
Wahaaij en moet omtrent 130 mannen bevatten, die verdeeld zijn onder een’ Radja en
eenen Kapitein,1149 waarvan de eerste met de zijnen aan de Amola en de ander aan de
Toepoeha, omtrent 2 uren van daar gevestigd is. De huizen der Alvoeren zijn op palen
gebouwd en ieder derzelve bevat van 4 tot 6 familiën. Hunne tuinen verdienen niet dien
naam. Bij het aanleggen derzelve verbranden zij niet gelijk de strandbewoners het hout
en onkruid, maar laten het half omgekapt liggen. Zij zeggen dat Tuhan Allah boos wordt,
wanneer de rook van het verbranden ten hemel klimt en Hem raakt. Van pagars of heiningen weten zij niets, maar planten hunne ananassen en pisangboomen maar zoo wat onder
en tusschen het geboomte en laten voorts alles aan zichzelven over. De vrouwen kloppen
sago in de nabijheid; de mannen jagen; gezamenlijk brengen zij soms pisang, ananassen
en tabak naar Wahaaij. Men had mij hoop gegeven dat deze Alvoeren zich zouden laten
bewegen zich in de nabijheid van Wahaaij te vestigen, doch ik was niet in staat hen hiertoe
over te halen. De voorname reden hiervan was dat van eenige hunner, die vroeger dit
gewaagd hadden, in korten tijd tien gestorven waren. Ik blijf echter nog hoop voeden dat
zij zich ter eeniger tijd zullen laten bewegen. Als ik met hen sprak over Tuhan Allah, van
wien zij meer gebrekkige dan valsche begrippen hebben, luisterden zij zeer aandachtig en
de grootheid Zijner liefde, die ik hun voorstelde, scheen hen te treffen. Het zou misschien
kunnen gelukken te Wahi Rama een’ Meester te plaatsen doch ik heb hierover nog niet
gesproken, omdat ik eerst wilde zienwww.cgfdejong.nl
of zij zich niet eindelijk laten bewegen aan strand te
komen woonen. Daar Wahi Rama in twee deelen gesplitst is, welke twee uren van elkanderen zijn, kan één’ Meester aldaar niet veel verrigten, terwijl voor twee de bevolking te klein
is.1150 Bovendien is zulk eene afgelegene plaats voor eenen Meester allesbehalve aangenaam, terwijl er geene gelegenheid is om meerderen in den omtrek te plaatsen en mijne
werkzaamheden aldaar uit te breiden. Wahi Rama ligt geheel op zich zelven. Ten oosten
op 10 uren afstand is de negerij Makuala Inah, waarvan de Radja vroeger op Isel beloofd
heeft zich aan strand te zullen vestigen, waarom ik meende in zijne negerij thans geene
pogingen te moeten aanwenden. Ten Zuiden van Wahi Rama ligt op 5 à 6 dagreizens
afstand de eerste negerij Solomejna, werwaarts weinigen den weg weten die om 9 groote
en meer kleine bergen loopt en hoogst moeijelijk moet zijn. Men vermoedt dat de Alvoeren
van Solomejna soms aan de Zuidkust van Ceram naar zee komen. Ten Westen van Wahi
Rama heeft men tot op grooten afstand geene Alvoeren en de naastbijzijnde zijn nog
koppensnellers.
Ik heb dus te Wahi Rama niets belangrijks uitgevoerd. Het voornaamste is dat ik eenige
meerdere plaatselijke kennis heb opgedaan en bijna het onbepaald vertrouwen dezer
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Bedoeld zal zijn een hoofd met de titel malesi. De malesi waren de derde in rang in de dorpshiërarchie,
op de tweede plaats kwamen de makahitia, de hoofden van de gehuchten waaruit een amani (taal- en
verwantschapsgroep) bestond. De malesi was dorpswachter, sterrenwichelaar en voorvechter in de
strijd. Soms werd deze functionaris ook aangeduid met de titel kapitan. Zie T.J. Willer, “Instellingen
der Halfoeren van het landschap Wai Rama, behoorende tot het regentschap Hatililing, afdeeling Wahaai,
Ceram”, -/7/1847, AA 588 [fols. 2, 7].
De amani (taal- en verwantschapsgroep) Wai Rama bestond op dat moment uit 70 huisgezinnen (van
5 zielen elk) en 40 ongehuwde weerbare mannen, totaal 390 zielen. T.J. Willer, “Instellingen der Halfoeren
van het landschap Wai Rama, behoorende tot het regentschap Hatililing, afdeeling Wahaai, Ceram”,
-/7/1847, AA 588 [fol. 12].

526

Document 129

Alvoeren gewonnen. Ik kwam de 21 dezer gezond en wel te Wahaaij terug, geleid door
eenige Alvoeren.
Maart 9. Voor eenige dagen vernam ik van iemand van Saparuwa, die over Makriki naar
Wahaaij was gekomen, dat er aan de Zuidkust van Ceram Alvoeren waren die genegen
schenen het Christendom te willen omhelzen. Bijna had ik besloten met eenige Regenten,
die naar Makriki waren ontboden, de reis dwars over Ceram te doen, doch het bleek mij
bij nader onderzoek dat het getal der genoemde Alvoeren niet groot was en ik niet veel
op het ontvangen berigt kon rekenen. Ik hoop echter bij mijne voorgenomene reis naar
Nonjali en Kawa gelegenheid te vinden deze Alvoeren eens te bezoeken.
Heden kwam hier het berigt dat de onder Sawaaij behoorende Alvoeren van Makuala den
kapitein van Sawaaij en eenige anderen, die met hem naar Makuala waren gekomen,
hadden vermoord. Zij hadden tevens gezegd dat indien de Radja van Sawaaij of de orang
kaija van Bessie het durfden ondernemen mij met den meester naar Makuala te brengen,
zij ons dan allen zouden ombrengen. Ik had gedurende mijn verblijf te Sawaaij (zie Sept:
18441151) zoo veel mogelijk onderzoek gedaan naar de Alvoersche negerij Makuala en de
Mohammedanen hebben daaruit begrepen dat ik die negerij ter eeniger tijd wilde bezoeken.
Alvoeren van genoemde negerij heb ik echter niet ontmoet en zij weten dus van mij niets
dan door de Moh: van Sawaaij en, daar de Moh: van al de negerijen er steeds op uit zijn
mij onder de Alvoeren verdacht te maken, houd ik mij overtuigd dat het alleen door die
van Sawaaij is bewerkt dat de Alvoeren van Makuala mij willen dooden. Het is echter
mogelijk dat de Moh: van Sawaaij slechts iets hebben uitgedacht om mij bang te maken
opdat ik nimmer Makuala bezoeke.www.cgfdejong.nl
Maart 24. Voor een paar dagen kwamen alhier de Radja en Kapitein van Wahi Rama,
zijnde door den Commandant alhier ontboden. Bij deze gelegenheid werden er ook weder
pogingen aangewend hen over te halen zich te Wahaaij te vestigen; doch alles wat hiertoe
door den Commandant of ook door mij beproefd werd, was tot nog toe zonder gevolg.
Gisteren en heden sprak ik in het fort over de opstanding des Heeren, gelijk ik ook vroeger
de lijdensgeschiedenis had behandeld. Dat Christus leeft is mij steeds een troost en
aanmoediging onder mijn werk. Hij die alle magt heeft in hemel en op aarde, zij steeds het
voorwerp mijns vertrouwens!
Maart 30. In de verloopene week bezocht ik met den Luit: W. Walters, benevens den
Meester en den Kapitein of opperhoofd der Alvoeren aan de Isel, de monding dezer rivier
om aldaar eene geschikte plaats te zoeken tot vestiging der op te rigtene negerij Damej.
Ik was nog nimmer hier geweest en wist dus niets van de plaats dan uit opgave van anderen.
Ik bevond echter alles zoo als gezegd was. De plaats door den Kapitein en ook door de
Alvoeren bedoeld, scheen mij te ver van zee en te veel met geboomte bezet. Ik zocht eene
plaats nader aan het strand, hoog, vlak en ruim, welke ik hoop dat de Alvoeren zal bevallen. De grond schijnt hier tamelijk goed en is zandachtig, dus gemakkelijk te bewerken.
Men vindt hier goed hout tot bouwen van huizen, gelijk ook rotting, atap en verdere
benoodigdheden. Pagarhout om levende pagars te maken is er in grooten overvloed. Aan
zee is een goed strand en er is ankerplaats, zelfs voor groote schepen, doch in de westmoesson zware golfslag. Over het geheel komt mij de plaats zeer geschikt voor. – – –
Mei 16. Steeds uitziende naar elke gelegenheid om met de Alvoeren in aanraking te komen,
beproefde ik heden een Mohammedaan, een Opperhoofd van Alvoeren bij mij te lokken,
door eenig tabak van hem te koopen. Het gelukte mij dan ook met hem in gesprek te komen
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over zijne Alvoeren, die eenige uren van hier op Kobie en verder binnenlands wonen. Hij
schijnt er niet tegen te zijn dat ik die Alvoeren eens bezoek, doch ik kon van hem nog niet
de belofte verkrijgen mij tot dezelve te geleiden, terwijl hij steeds terug kwam op den
hoogstmoeijelijken weg derwaarts. Ook zeide hij de taal dier Alvoeren zeer gebrekkig te
verstaan, als zijnde deze weder geheel anders dan die, welke de Alvoeren van Isel en Wahi
Rama spreken. Ik hoop dikwijls gelegenheid te vinden met dezen orang tuwah Pattij te
spreken, niet twijfelende dat, zoo ik hem in mijn belang kan overhalen, vele der geopperde
bezwaren van zelve zullen wegvallen. Hoogst omzigtig moet ik echter hierin zijn, want
de Moham: uit de negerijen alhier houden niet op iedereen tegen mij te waarschuwen. Zoo
de vestiging der negerij Damej, volgens de overeenkomst met de Alvoeren van Isel, mogt
gelukken en door den Heer, ook in het maatschappelijke, gezegend worden, dan heb ik
hoop dat die van Kobie langzamerhand zullen volgen. Zeer verlang ik naar den bepaalden
tijd dat wij ons naar Isel zullen begeven, daar ik bevreesd ben dat de Alvoeren hunne
belofte zullen vergeten.
Junij 15. Dezer dagen vernam ik weder van inlandsche Christenen van Cerams Zuidkust
dat eenige Alvoeren aldaar genegen schijnen het Christendom te omhelzen; terwijl de daar
wonende Christenen verlangend uitzien naar een’ Predikant of Zendeling. Wat de Alvoeren
betreft zou ik zeer gaarne dezelve eens bezoeken, doch vind hierin eenige moeijelijkheid
omdat ik, aldoor onder de Alvoeren werkzaam zijnde, niet wel de belangen der weinig
bezochte Christenen kan voorbijgaan en daar deze, naar ik meen, alle onder toezigt des
Kerkeraads van Amboina staan, meen ik geene vrijheid te hebben daar iets te doen zonder
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toestemming van genoemden Kerkeraad.
Hetzelfde bezwaar bestaat er tegen een bezoek
aan het Eiland Boano, tegenover Kawa, waartoe ik welligt t’ eeniger tijd geschikte gelegenheid zou kunnen vinden. Ik heb hierover aan de Zendings Missie van Amboina geschreven
en aan haar oordeel overgelaten of het wenschelijk zij hierover met den Kerkeraad te
onderhandelen ten einde mij de noodige vrijheid in dezen te bezorgen.
Junij 30. Daar ik mij voorgenomen heb om, zoo mogelijk eer de werkzaamheden op Isel
moeten beginnen, nog eens de negerijen Nonjalie en Kawa te bezoeken, ben ik reeds sedert
lang erop bedacht hiertoe voorbereidselen te maken. Het is voor mij hoogst moeijelijk
hiertoe eene praauw met de noodige scheppers te bekomen daar de Negerij bewoners allen
Mohammedanen zijn, die mij stellig geene praauw met menschen in huur zullen afstaan.
Mogt het evenwel zijn dat een der Regenten zulks, uit vrees van den Commandant alhier,
niet durfde weigeren en alle door hem ingebragte bezwaren opgelost werden, dan ben ik
nogthans zeker dat ik mijn doel zou missen daar de Mohammedanen gewis, naar de hun
eigene gewoonte, wanneer zij iets half uit dwang moeten doen, niet zouden nalaten door
allerlei uitgedachte voorwendselen, hetzij door gebrek aan leeftogt en water voor te geven,
hetzij de praauw als te klein, te zwaar of te zwak op te geven, mij zulke moeijelijkheden
zouden in den weg leggen dat mijn geheel oogmerk hierdoor noodwendig verijdeld werd.
Daarom wil ik liever met eene eigene praauw dit reisje doen, hetwelk, hoewel minder
gemakkelijk, voor mijn doel beter is. Ik heb hiertoe voor eenigen tijd reeds eene kleine
praauw gekocht, die voor mijn doel geschikt kan worden gemaakt. Bij de onmogelijkheid
om hier menschen in huur te bekomen ben ik hiermede zelve met den meester en eenen
hier wonenden Ambonees bezig geweest. Gaarne wilde ik deze praauw zoodanig met zeilen
inrigten, dat ik desnoods met twee à drie menschen in zee kan steken om in alles zoo min
mogelijk afhankelijk te zijn van de Mohammedanen. Veel moeite kost het mij evenwel
deze kleine praauw en daar ik over twee maanden op Isel moet zijn heb ik thans, hoewel
weinig voor mijne eigenlijke roeping kunnende doen, drukke bezigheden.
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Daar de bij mij zijnde Meester M. Nusalij1152 volgens overeenkomst met de Alvoeren voor
de op te rigtene negerij Damej bestemd is en het voor mij van veel belang is steeds eenen
Meester bij mij te hebben om, zoodra er Alvoeren zijn die eenen Meester aannemen willen,
dezelve terstond te kunnen plaatsen opdat de eerste opwekking gedurende het schrijven
naar Amboina niet wederverloren ga, zoo heb ik sedert eenigen tijd aan de Zendings Missie
eenen tweeden Meester verzocht om te beproeven dezelve te Nonjalie of Kawa te plaatsen.
Dientengevolge kwam hier voor eenige dagen Br. Sarmanella, kweekeling van Br. Roskott,
welke mij ook thans bij mijne vele voorbereidende bezigheden van veel dienst is. – – –

130. J.J. Bär sr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 30 juli 1845;
ARvdZ 18/1.
[In zijn brief van mei j.l. aan het hoofdbestuur heeft Bär een overzicht gegeven van zijn
werkzaamheden in Waai en tevens meegedeeld dat het hem en zijn familie goed gaat.]1153

Ik mag thans maar weder melden dat wij door de goedheid des Heeren met onze L:
kinderen welvarende zijn en werkzaam zoo veel als in onze vermogens is aan het Eeuwige
en tijdelijke welzijn van deze menschen. Het is mijne grootste blijdschap om naarstig
werkzaam te mogen zijn, want ik gevoel dat het voor mij zelven voordeelig is en ik twijvele
niet ook voor andere. Dus ik neem mijne gesette uuren zoo als vroeger gemeld waar, maar
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heb ik nog een uurtje voor alle de schoolkinderen
toegevoegd, namelijk des Woensdag van
10. tot 11. uur gaa ik in de school en zette mij als een Vader in het midden van deze
kinderen en spreek met hun over het Woord Gods, begonnen met het Oude Testament. Ik
laat de oude Scholieren niet antwoorden, omdat daardoor de jongen meer gevordert
worden, maar gij kunt wel denken dat ik niet kan ophouden zonder iets van onzen L:
Heiland den vriend der kinderen gesproken te hebben, want het is zoo noodig aan deze L:
kinderen van kwade gewoontens en gebreken, die ze veelmaal van hunne Ouders en andere
overnemen, af te houden of bekent te maken dat dit kwaad ja tegen het Woord Gods is en
dit moet ik bijzonders doen tegen het bijgeloof dat nog onder deze arme menschen
heerschende is. Ja zij kennen aan den Sathan meer magt toe als aan God. Het zijn plaatsen
in deze Negery waar zij geloven dat wanneer iemand daar heen gaat, dat hij spoedig zal
krank worden en sterven, maar ik gaa en blijf wel en gezond, zoodat ze dan zeggen: de
Sathan vreesd de Hollanders, enz: maar ik zeg tot hun, hij vreesd de geenen die onzen
Heiland liefhebben, en is hij ook een Malejer, maar die Jezus Christus niet lief heeft, die
is een slaaf der zonde en dus een dienaar des Sathans.
Hunne bijgeloovigheden zijn ook zeer talrijk in ziekten en het gebruiken van Medicynen.
Van velen worden de Ziekten die over hun komen aan booze geesten en Tooveraars
toegeschreven, waar zij dan ook medicijnen denken te gebruiken om deze weg te drijven
en dus daarom in het water dat ze drinken blazen en eenige Woorden toemompelen, en zoo
denken gezond te worden. Anderen leggen zich in de groote hitte van den koorts op koude
pisangbladeren en denken dat zij daardoor de hitte verdrijven, maar jammer, ze brengen
zich daarmede in het graf. Zoo is het onder dit volk in waarheid nog gesteld.
1152
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Melianus A. Nusalij.
J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/5/1845, ARvdZ 18/1. In deze brief had J.J. Bär sr ook meegedeeld dat in
zijn schema van werkzaamheden sedert zijn verslag over de tweede helft van 1844 geen wijziging was
gekomen, afgezien van het feit dat hij ook een aantal andere negorijen op Hitu had bezocht.
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Mijne Echtgenoot heeft al veelmaal het geluk gehadt om hun door eenvoudige Inlandsche
medicijnen van dodelijksche ziektens te bevreiden, en tegenwoordig komen veel om
medicijn te verzoeken, en wij helpen hun gaarne maar wij zeggen tot hun: gij moet op God
vertrouwen en Hem om zijnen zegen smeeken, en zoo mag ik zeggen, worden wij van dag
tot dag onenbeerlijker voor deze menschen, en ook zoo voor die van Sulij en Tyal die ik
zoo veel als mogelijk bezoek.
Zie daar Ge, Vaders! hoe het hier gesteld is en toch voor omtrent 200. jaren hebben hunne
voorvaders het Evangelie al mogen hooren, maar och! al te schaars, de stemme der
waarheid mogt niet genoeg doordringen, dus ik hoop dat de Heer meer en meer onze arbeid
onder hun mag zegenen en wij en ik nog lange onder hun mogen werkzaam zijn tot zegen
voor velen.
Binnen korten tijd hoop ik hier omtrent 40. Ledematen aan te nemen met welken ik omtrent
1½ jaar werkzaam was. Ik heb hun den weg des heils bekent gemaakt, zij zijn van de
waarheid daarvan overtuigd, ach! dat zij dien in waarheid mogen bewandelen.
In deze gemeente word eene tweede school opgerigt, waar dus dan twee schoolmeesters
werkzaam zijn mogen; dat ook dit ten zegen mag wezen, is mijn hartelijkste wensch. Dat
mijn Johan zich bij Br: Roskott bevind heb ik in mijn laatste al bekent gemaakt.1154 – – –
131. J.E. Jellesma aan H. Hiebink, director van het Zendeling Instituut te Rotterdam,
Wahai (Ceram), 6 augustus 1845; ARvdZ 44/1.
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–––
Terwijl ik mijn dagverhaal schreef,1155 kwam hier het berigt dat de Alvoeren aan den Isel
binnen 3 en 4 dagen den meester1156 en Toerafatta (hun opperhoofd) aldaar verwachtten.
1154
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Johann Jacob Bär jr (ca. 1830-1884) volgde te Ambon eerst de Hollandse school en verbleef sedert
febr. 1845 bij Roskott, waar hij zich onder meer bezighield met het kopiëren van teksten die bestemd
waren voor verspreiding onder de gemeenten in de Molukken. Tevens werkte hij er in de drukkerij
en volgde hij lessen aan het Instituut. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 13/5/1845, 16/1/1846, ARvdZ 18/1. Tijdens
het bezoek van NZG-inspector Van Rhijn en Jellesma aan Waai in juni 1847 werd besloten dat J.J.
Bär jr te Rotterdam tot zendeling zou worden opgeleid. Roskott adviseerde hiertoe met het oog op de
mogelijkheid dat de jonge Bär hem wellicht eens als hoofd van het Instituut te Ambon zou kunnen
opvolgen. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 29/6/1847, ARvdZ 18/1. In maart 1848 vertrok J.J. Bär jr in gezelschap
van Bernard (Bernhard) Roskott, de oudste zoon van B.N.J. Roskott, uit Ambon en reisde via Java
naar Nederland, waar hij begin 1849 aankwam. Hij werd te Rotterdam opgeleid tot zendeling. J.J. Bär
sr a. Hb NZG, 18/7/1848, 20/3/1849, ARvdZ 18/1. Hij tekende zijn instructie te Rotterdam in juli 1855,
[J.J. Bär jr], “De Ondergeteekende”, -/7/1855, ARvdZ 18/2. In april 1856 keerde hij, in gezelschap
van zendeling M. Teffer, op Ambon terug, na Mojowarno aangedaan te hebben, waar zijn zuster Susanna
Wilhelmina Bär woonde, die met zendeling Jellesma gehuwd was. J.J. Bär jr a. Hb NZG, 3/3/1856,
20/5/1856, ARvdZ 18/2. NB Indien de zoon van een NZG-zendeling te Rotterdam tot zendeling werd
opgeleid, dan gebeurde dat geheel op kosten van het genootschap. Kwam een zendelingszoon naar
Nederland voor een andere dan een zendingsopleiding, dan was het NZG weliswaar ook bereid assistentie
te verlenen, doch dan kwamen de kosten voor de opleiding en voor reis en verblijf voor rekening van
de ouders. Alleen jongens werden voor verdere studie naar Nederland gestuurd, geen enkele zendelingsdochter is, voor zover bekend, in de hier onderzochte periode dit voorrecht vergund.
Bedoeld is Jellesma, Extract-Journaal 1 juli 1845 - 31 maart 1846, ARvdZ 64/3/3. Het hier opgenomen
verslag is ook hierin te vinden, pp. 2-5.
Jellesma beschikte op Ceram over twee schoolmeesters: Melianus A. Nusalij, die in 1844 reeds met
hem van Ambon was meegekomen, was voor de negorij Damej bestemd. Daarnaast had hij Roskott
om een tweede meester gevraagd ten einde die te Nuniali of Kawa te plaatsen. Roskott zond in juni
1845 J.B. Sarmanella (Saramanella), net als Nusalij een kwekeling van zijn Instituut. Hier is bedoeld
Nusalij.
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Deze gingen dan ook, zoo spoedig mogelijk, op reis.1157 Ik meende dat voor mijne pogingen
op Isel alles moest achterstaan en besloot daarom mijne reis naar Kawa vooreerst uit te
stellen, terwijl ik, om de Alvoeren te sterker te trekken, den meester beval de Alvoeren te
zeggen dat, zoo zij nu werkelijk naar strand wilden komen om voorbereidselen te maken,
zij mij dan reeds daar zouden vinden. Ik vertrok dan ook kort hierop met den anderen
meester1158 en eenen kleinen jongen, alzoo ik niemand anders bekomen kon, en kwam,
hoewel met veel moeite en zelve onophoudelijk roeijende, op de bedoelde plaats aan.
Spoedig kwamen ook den Meester1159 en Kapitein.1160 Ook een 20tal Alvoersche mannen
waren medegekomen, niet om zich thans aldaar te vestigen maar omdat de Kapitein en
Meester hen hadden gedwongen om, hoe dan ook, toch aldaar bij mij te komen.1161 De
Alvoeren hadden, gedachtig aan hunne belofte, vroeger reeds een kleinen voorraad sago
en andere benoodigdheden verzameld doch de Mohammedanen van het strand hadden hen
bang gemaakt. Men had gehoord dat een Mohammedaan, die ook eenige Alvoeren onder
zich heeft, dezen bevolen had den Kapitein Toerafatta te dooden, en later was het gerucht
verbreid dat Toerafatta reeds met handen en voeten in het blok naar Amboina was opgezonden en dat zijne Alvoeren, zoo zij het waagden naar de monding der Isel te komen, met
een oorlogsschip naar Batavia zouden worden vervoerd. Op dat gerucht hadden de
Alvoeren natuurlijk geheel afgezien van eene vestiging aan strand en, gedurig nog in vrees
levende, den verzamelden voorraad, nu niet meer noodig, verbruikt. De ontmoeting met
den Kapitein en Meester was hen dus groote vreugde doch de indruk van genoemde
geruchten was niet zoo spoedig uitgewischt. Daar zij nu geenen voorraad hadden, konden
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zij thans niet naar strand gaan dan alleen
voor een of twee dagen. Ik deed met den Meester
en Kapitein mijn uiterste best hen weder vertrouwen in te boezemen, dat ook tamelijk wel
gelukt schijnt te zijn. Om hen te meer te doen gevoelen dat ik geen ander doel met hen had
dan op de bedoelde plaats eene nieuwe Negerij te vestigen en hen gelukkig te maken, zeide
ik hen dat ik nu reeds met de beide Meesters en Kapitein voorbereidselen wilde maken en
haalde sommigen hunner over om zich ook voor hunne huizen eene plaats te kiezen. De
Alvoeren vertrokken na 4 dagen, belovende om over omtrent 20 dagen met vrouwen en
kinderen en eenige benoodigdheden terug te komen. Ik durf hierop nog niet te veel rekenen
doch, daar de Civiele en Militaire Kommandant1162 alhier de noodige maatregelen heeft
genomen om alle valsche en onrustbarende uitstrooijingen der Mohammedanen tegen te
gaan, vertrouw ik dat de Alvoeren zich niet weder zullen laten verschrikken. Om aan mijn
gezegde te beantwoorden zijn wij aldaar nog eenige dagen gebleven en hebben een en
ander gereed gemaakt.1163 – – –

132. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 25 augustus
1845; ARvdZ 34/5.
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Beiden vertrokken op 7 juli 1845 uit Wahai. Jellesma, Extract-Journaal 1 juli 1845 - 31 maart 1846,
ARvdZ 64/3/3, 2.
J.B. Sarmanella.
Melianus A. Nusalij.
Toerafatta.
Hieronder bevonden zich ook de twee belangrijkste hoofden van Makuala Ina. Ibidem, 4.
J. Schwab, zie voetnoot 967.
Jellesma keerde op 5 augustus 1845 terug in Wahai. Jellesma, Extract-Journaal 1 juli 1845 - 31 maart
1846, ARvdZ 64/3/3.
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Met een enkel woord moet ik UHEw. voorts nog mede deelen, dat de Heer de Serière, op
verzoek gepensioneerd, gereed staat om met Z.M. Stoomschip Hikla van hier naar Batavia
te vertrekken, ten einde vervolgens naar ’t vaderland terug te keeren. Ik kan niet anders
dan den verdienstvollen maar zeer verschillend beoordeelden man den lof te geven, dat
hij zich gedurende zijn bestuur der zendelings-zaak van ganscher harte heeft aangetrokken.
De zendeling over ’t algemeen, en ik in ’t bijzonder, vond steeds in hem eenen ervarenen
en welwillenden raadgever, zonder daarom noch regtstreeks noch van ter zijde den minsten
invloed te willen hebben uitoefenen, die voor de onafhankelijkheid van den arbeid zelven
nadelig had kunnen zijn. Aan zijne belangstelling is het toe te schrijven dat er tusschen
predikanten en zendelingen meer toenadering, meer eensgezindheid heerste, en dus de
algemeene krachten zich beter konden ontwikkelen. Hadden zijne goede bedoelingen niet
zoo veel tegenstand gevonden, dan ware Amboina hoogstwaarschijnlijk onder zijn bestuur
een gelukkig land geworden en nijverheid en vlijt zouden voor luiheid en armoede hebben
plaats gemaakt.1164 Waar hij inspanning en ijver vond, kon men stellig op zijne warme
deelneming rekenen, maar overigens een volslagen vijand van traagheid en machinalismus
zijnde, gispte hij die onverholen en verwekte zich daardoor een leger van vijanden onder
grooten en geringen. Kortom, Waarde Bestuurderen! het verheugt mij den Heer de Serière
van nabij gekend te hebben en zal nimmer vergeten wat hij ons geweest is. En schoon men
elkander hier weleens heel wonderlijke dingen uit zijn vroeger leven heeft verteld, belet
mij dat niet hem zeer hoog te achten en ik meen te mogen gelooven dat er op de zoo
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ruimschoots uitgestrooide chronique
scandaleuse al heel wat zou af te dingen vallen zoo
men den man meer van nabij kende. Want karakters, gelijk dat van den Heer de Serière,
moeten noodwendig voor groote overijlingen vatbaar zijn, die de kwaadsprekendheid bij
ellen lengte weet uit te meten, en aan bekrompen zielen gewenschte gelegenheid verschaft
om hunne kwaadaardigheid den vrijen teugel te vieren. Ik wensch van harte dat de hooggeschatte man behouden in ’t vaderland aanlande en de gewenschte gelegenheid vinde om
ook daar nog onzer goede zaak van dienst te zijn. – – –
Den 28 August: Zoo op ’t oogenblik is de Heer de Serière met zijnen opvolger, den heer
Jeekel, ten mijnent geweest om afscheid te nemen en den Heer Jeekel met ons Institut
bekend te maken. Beide Heeren betuigden mij hunne meeste tevredenheid en de Heer
Jeekel verzekerde mij bij voorraad van zijne hartelijke deelneming in ons werk. Zóó tracht
de goede Gouverneur de Serière mij ook nog na zijn vertrek nuttig te zijn. – – –
133. Extract uit het journaal van zendeling W. Luijke, lopende van januari tot december
1845, Haruku, 4 februari 1846; ARvdZ 24/5.
Mijne geëerde zenders weten dat mijne werkzaamheden zich hier hoofdzakelijk onder de
Christenen bepalen; onder Christenen in het algemeen van eenen zeer laauwen aard, daar
van hunne onverschilligheid in de godsdienst of wat het heil hunner onsterfelijke ziele
betreft, wel de voorname oorzaak zijn zal. Geene kennis der zonde, noch gevoel der ellende
en hulpeloosheid in zich zelven, noch bezef der noodzakelijkheid om van dezelve verlost
en eeuwig gelukzalig te worden, schijnen redenen te zijn dat de verkondiging van het
Woord, van dat dierbaar Woord, geen of weinig invloed op hun verstand en harte heeft!
Het goede zaad schijnt hier nog geheel of gedeeltelijk, ja grootendeels, op den harden weg
1164
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te vallen! De Booze daar men hier nog de mond en hart vol van heeft, schijnt hen ook
getrouw te helpen in het doen verwaaijen der goede zaden, opdat zij van dezelven geen
nut kunnen trekken. Is er eene omstandigheid, is er een indruk daar men billijker wijze van
zou verwachten dat dezelve als eenen wenk, eene les, eene waarschuwing des Heeren werd
beschouwd en gelooft, dan word dezelve aan kwaadwillige menschen en booze geesten
toegeschreven, waar door argwaan en vijandschap geboren worden en even zulke booze
middelen gezocht en gebruikt om dat te vergelden en daar door zich dan te verkoelen van
de hitte hunner argwaan en vijandschap. Waardoor personen, familien, ja geheele geslachten zich als geheel onvatbaar schijnen te maken voor Gods heiligheid en regtvaardigheid,
als zijne goedheid of liefde, barmhartigheid, genade en lankmoedigheid! En als mensch,
als kortzigtig mensch gesproken, ook de redenen kunnen zijn dat ik nog geen geestelijk
leven onder de gemeenten waar ik werkzaam ben, bespeuren kan! Tenzij het aan den
zaaijer of aan het zaad dat hij zaait meerder mogt te wijten zijn, als aan den grond waarin
het zelve gezaait word. De Heere, de Kenner des harten, behoede mij en elk die een zaaijer
des Woords in het Koninkrijk Gods is, voor zulk eene ongelukkige dwaling! Dan verre
van mij om mij zelven als een volmaakt zaaijer beschouwen en te willen beschrijven, is
het toch onder alle gevoel van onvolkomen en zwakheid mijn dagelijksche wensch en bede
tot onzen Oppersten Landman, om geen ander zaad als het zijne, als het onvergankelijke
zaad, het levend en eeuwig blijvend Woord Gods naar mijn licht en vermogen te verkondigen.1165 – – –
Januarij. In deze maand ging ik met mijne gewoone werkzaamheden in kerk, katechizatien
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en wooningen bezoeken verders voort,
daar ik geen bijzonders van kan melden anders als
dat ik den 28sten in een huis was, daar van de velen, die er in woonen, niemand was in de
kerk geweest, om daar van de redenen te vernemen, en waren alle aardsche beslommeringen. Maar bij welke gelegenheid ik dan toch ook nog vernam dat er een huisvader van
verscheidene kinderen zeer ziek lag, dat ik anders welligt niet zou vernomen hebben. Dat
mij wel eens ter harte gaat dat er in de gemeente nog zoo vele onverschilligen gevonden
worden, in de godsdienst, in de troost, die zij ons bijzonder in ziekte en andere moeijelijkheden des levens kan geven, en daarom mij zoo zelden laten weten of roepen om een’ zieke
te komen bezoeken, om met en voor denzelven tot God te bidden! Zoo was het ook met
den lijder dien ik nu ging bezoeken; want ofschoon er geene hoop meer op herstel was en
zij daarom reeds zijnen zoon naar Ambon hadden gezonden om lijnwaad enz. voor zijns
vaders begravenis te koopen, zoo was er toch geene de minste belangstelling voor des mans
eeuwige belangen! Dat ik de familie, wel vier of vijf personen, ook onder het oog bragt.
Want, ofschoon men niemand kan zalig, zoo weinig een doctor eenen zieken kan gezond
maken, zoo kan men toch in den middelijken weg iemand door hem de waarheden des
Woords voor te dragen, te herinneren, op het harte te drukken van nut of ter bevordering
zijner zaligheid dienstig zijn, zoo hij aan de zelve lust heeft of daardoor lust aan dezelve
wil bekomen. Deze lijder kon mij nog verstaan. Op de vraag of wij te zamen zouden
bidden, zeide hij ja en vouwde zijne handen te zamen, waarop wij met die nog aanwezig
waren baden. Waarna ik hem nog op den Redder onzer ziele wees, tot wien wij zoo even
1165

Met het klimmen der jaren opende Luijke zijn jaarverslagen steeds vaker met een beschouwing over
de vluchtigheid van het aardse bestaan, het zendingswerk in het algemeen en zijn eigen werk in het
bijzonder. Meestal toonde hij zich pessimistisch over de voortgang en vooruitzichten van zijn werk.
Zie bijv. het lange voorwoord in “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur
van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1859 tot en met Maart 1860”,
31/5/1860, ARvdZ 24/5.
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voor hem gebeden hadden. Dat hij nog met ja beantwoorde. Den 30 bezocht ik hem weder,
ofschoon wetende dat hij voor ons bewusteloos was, vermaande ik de familie en aan den
eersten zag ik zijn lijk! – – –
Den 3 [Februarij] des avonds weder eens biduur gehouden, daar een 50 à 60 personen
mede deel in namen en las, ter opwekking tot het gebed, voor uit berigt N.Z.G. 1841, No
3, daar ook nog onderscheidene nuttige leeringen voor ons uit af te lezen waren.1166
Den 7 [Februarij] weder eenige wooningen bezocht, zoo van zieken als gezonden naar het
ligchaam. Maar helaas wie gevoelt zich hier ziek naar den geest. Wie heeft hier een
verbroke en verslage harte!1167 Overal waar ik hier binnen tree is het hetzelfde, overal even
doodig of geesteloos!
Zondag den 9 [Februarij], een begin met de lijdensgeschiedenis onzes Heeren in de
gemeente voor te dragen gemaakt en dien morgen voor een 150 personen dezelve opende
met Joh. I, 29b. En namiddag weder over Matth. 26: 1-16, waarna ik weder eenige wooningen van onverschilligen in de godsdienst opzocht en vermaande. In een der woningen
ontmoetede ik eene slavin die zeer goed van zich dorst af te spreken en de schuld harer
onkunde van den weg des zaligheid op haren heer en toestand te werpen! O hoe veel heeren
van slaven zullen er in de eeuwigheid zijn en komen die eene zware verantwoording over
de zielen hunner slaven zullen hebben!! – – –
Den 5 [April] bezocht ik het sterfhuis van een mijner katechizanten, een jongeling die
onverwachts overleden was. Daar vele jonge menschen tegenwoordig zijnde, had ik goede
gelegenheid, terwijl zij allen met mij om het lijk stonden, om een ernstig woord zoo aan
familien als vrienden toe te spreken.www.cgfdejong.nl
Van daar naar het huis eens grootvaders gaande; die
zijne schoondochter in moeijelijken arbeid om te baren zijnde, bragt hij een offer van twee
cents, met oogmerk om dat in de kerkbus te geven, doch de kerkdeuren gesloten vindende
lag hij zijn offer maar op den drempel voor de kerkdeur en ging henen. Hoe eenvoudig
maar ook nog bijgeloovig van den ouden man, dien ik in zijne woning daarover wilde
onderrigten; doch niet hem, maar wel zijnen zoon vond ik te huis, die zijne vrouw reeds
goed verlost was, aan wien ik de twee cents weder terug gaf en onderrigte hoe men
offerhanden van dankbaarheid den Heere behoorde toe te brengen. – – –
Den 14 [April] maakte ik mij reisvaardig om met den ouderling eene kerkelijke bezoekreis
op dit eiland te doen. En waar voor wij den 15 voormiddag op reis gingen naar de negerij
Wasoe, daar de gemeente uit 257 zielen bestaat. En wel 88 leden, 48 die nog geen ledemaat
waren en 112 kinderen. Hier het verlangen zijnde dat de Bondzegelen zouden bedient
worden, bepaalden wij onze werkzaamheden ter dezer plaatze en maakten daarmede aan
dien middag met het onderzoek der scholieren een begin.
Van de 72 kinderen die de school bezochten, waren toen 58 aanwezig. De 14 die er niet
waren, werden voor ziek opgegeven. Naar de onlangs nieuw gegeven regel (pengatoran)
voor de maleitsche scholen waren zij in twee klassen,1168 dat is in de 3de en 4de klasse
verdeeld. Voor de 1ste en 2de klasse zeide de meester nog geene kinderen te zijn welke die
vorderingen gemaakt hadden om in geplaatst te kunnen worden. Wat van de 3de en 4de
1166
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In die aflevering werd een overzicht gegeven van de stand van zaken betreffende de zending op de
Zuidwester-Eilanden en op Timor. Zie Maandberigten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap,
(1841, nr 3) 33-48.
Ps. 51: 19.
De meest recente Instructie (Atoran) voor de onderwijzers aan de Maleise scholen was van Merkus
en dateerde van 1826, zie document 45. Deze Instructie werd echter soms ook omschreven als een
“schoolreglement”, zie bijv. slot document 117.
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klasse gevordert word om te kennen of in onderwezen te worden, werd grootendeels onder
hen gevonden.
De leden die voornemen hadden het Heilig Avondmaal te vieren, verzocht hebbende aan
dezen avond in de kerk te komen, gingen wij in dezelve en gaven ons de moeite van elken
naam af te lezen, om te weten te bekomen wie al of niet het Avondmaal zoude vieren en
die niet aanwezig waren en geen voornemen hadden het te vieren, zoo veel mogelijk, door
den aanwezigen regent, schoolmeester en aurang tuwah agama, daarvan de redenen te
kunnen vernemen. En de aanwezigen die voornemen hadden het te vieren of die niet
aanwezig konden zijn maar door anderen te laten weten dat voornemen te hebben, of bij
zoodanige personen ook redenen bestonden van zulks liever niet te doen of daarvan door
ons teruggehouden te worden. Opdat wij daaromtrent niet al te zeer als in het duister
behoefden rond te tasten of eenigzins konden vertrouwen dat personen van een ergerlijk
gedrag van de tafel des Heeren verwijdert bleven. Dat met de behoorlijke stilte en orde
verrigt hebbende, besloten wij onze bijeenkomst met gezang en gebed.
Verzocht geworden zijnde om de belijdenisleerlingen te onderzoeken om aangenomen te
kunnen worden, onderzochten wij aan dien avond nog aan ons logie, door den regent en
onderwijzer, hoe die van gedrag waren en hoe lang zij daar toe onderwijs genooten hadden.
Zij werden allen, de een meer de ander een weinig minder, voor goed van gedrag opgegeven. In 1843, daar na met den ouderling werkzaam geweest te zijn, hadden zich 38
personen tot belijdenisleerlingen bij den meester aangedient. Daarvan in September 1844
vijf door den predikant Brumund waren aangenomen en had de anderen tot eene volgende
www.cgfdejong.nl
komst van mij uitgesteld. Nog drie personen
die nu ook verlangden aangenomen te worden,
wezen wij van de hand omdat zij daarvoor nog te kort onderwezen en ook nog wat jong
waren. Want ik voor mij neem niet gaarne personen in de gemeente op, zoo lang zij nog
geen twee jaren of daaromtrent voor in het onderwijs zijn geweest en daarbij door een goed
zedelijk gedrag getoond hebben dat het hen er, de een meer de ander minder, met ernst om
te doen is. Deze 35 personen, welke nu ruim twee jaren het onderwijs genooten hadden,
onderzochten wij den 16 des morgens, naar het vraagboekje genaamd Sual 40.1169 De
Christelijke godsdienst kennis, welke de meesten van hen, die reeds op jaren waren, daarbij
aan den dag legden, mogt wel beter geweest zijn! Wij bragten hen daarom na gedaan
onderzoek hunne dure verpligting onder het oog en onder de belofte tot onzen Heer en voor
de gemeente dat zij zich deugdzaam en ijverig, als leden der gemeente, zouden gedragen,
namen wij ze in den naam des Heeren op in de gemeente.1170
1169
1170

Zie voetnoot 23.
Het onderzoek van belijdeniskandidaten bestond meestal uit twee delen. Eerst werd gekeken in hoeverre
ze de formele vragen konden beantwoorden, vervolgens werd bekeken in hoeverre ze de bijbel ook
werkelijk begrepen. Luijke beklaagde zich er vaak over dat de voorbereiding voor belijdenis beperkt
was tot het uit het hoofd leren van een serie vragen en antwoorden en een aantal bijbelteksten. Van
“oprechte bekering” was zelden sprake. Luijke trachtte hen “het onderscheid van een levendig en dood
geloof te verstaan te geven; waarop ik de vraag liet volgen: wat zij van zich zelf konden of moesten
belijden? Of ze van eenigen overgang van den breeden op den smallen weg iets konden belijden? Maar
geen antwoord! Wat zal men dus verders doen, dan hen aan de genade en barmhartigheid onzes Heeren
opdragen, die machtig is dooden levendig te maken.” Dit werd opgemerkt bij een onderzoek van
belijdeniskandidaten in Poka in 1857. In Poka was het volgens Luijke in dit opzicht niet anders dan
in andere gemeenten. Zie sub 27 nov., “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsche-Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1857 tot en
met Maart 1858”, 20/5/1858, ARvdZ 24/5; vgl. sub 2 april en 5 juni, “Kort verslag der Werkzaamheden
van W Luyke. Aan het Nederlandsche Zendeling-genootschap te Rotterdam. Over April 1858 tot en
met Maart 1859”, 1/7/1859, ARvdZ 24/5. De klacht dat de meeste kandidaat-lidmaten, en de inheemse
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Des namiddags voor de gemeente voorbereiding gehouden, de nieuwe leden bevestigd en
daarna de vier gewoone vragen voor het avondmaal afgelezen. Den 17 des morgens het
Avondmaal bediend aan 78 personen. De 45 leden, die bij deze gelegenheid het Avondmaal niet vierden, werden 10 voor ziek opgegeven, 6 moeders die met kleine kinderen
zaten of andere huiselijke werkzaamheden, 7 die in eenig noodzakelijk werk waren, en van
de overigen konden wij de redenen niet wel te weten komen, welligt onverschillig, zoo
geene onzedelijkheid! Namiddag dankzegging, zoo gehoude, en daarna zes kinderen (twee
uit den onecht) gedoopt, waar van wij de ouders, aan ons logie, ernstig aanspraken en tot
trouwen vermaanden. Daarna gingen wij nog een weinig de negerij in en bezochten twee
huizen daar zieken waren, die wij naar omstandigheden aanspraken. Vroeger de gewoonte
hebbende om degenen die nog geen ledemaat waren, voor dat wij weder uit de negerij
vertrokken te verzoeken om in de kerk of schoolhuis te komen en hen daar over aan te
spreken, was dit hier nu niet zoo zeer meer noodig doordat er van de bejaarde personen
niet meerder waren (zoo ik mij niet vergis) als twee personen die wij in de boven genoemde
huizen bezocht hadden. De anderen zijn nog jonge menschen die voor eenigen tijd, of
onlangs uit de school ontslagen waren.
[Hierop vervolgden de ouderling en Luijke hun reis en bezochten de negorijen Aboru met
568 zielen en Hulaliu met 581 zielen, waar ze hetzelfde programma afwerkten.]

Den 26 [April] des morgens naar de negerij Karieuw, daar de gemeente uit 185 zielen
bestaat. Dat is: 41 leden, 44 die het nog niet waren en 100 kinderen. Daar ook het verlanwww.cgfdejong.nl
gen zijnde om het Avondmaal te vieren,
maakten wij des middags een begin met onze
werkzaamheden in de school, daar 41 van de 50 scholieren aanwezig waren, daar 22
gebrekkig voorlazen, tamelijk wel schreven en twee jongens een weinig rekenen konden.
Verders scheen er weinig bewijs van eene bestendige opkomst der scholieren in de school,
ijver en vlugheid des onderwijzers te zijn. Des avonds met de leden die voornemen hadden
het Avondmaal te vieren, te zamen vergaderd. Hier scheen bijzonder voorzigtigheid noodig
te zijn; want bij het onderzoek wie al of niet kon Avondmaal houden, werd openbaar dat
de aurang tuwah agama met iemand buiten het wettig huwelijk leefde! Een man welke in
die betrekking bij afwezigheid of ziekte van den onderwijzer als voorganger voor de
gemeente moet optreden, diende toch wel, ja is het noodzakelijk van een onergerlijk gedrag
voor de gemeente te zijn. Waarom wij den regent en onderwijzer ten sterksten aanraadden,
ja bevolen, om dien man uit die betrekking te verwijderen en iemand van een goed
getuigenis in zijne plaats te nemen. Ik heb daar van met een woord aan den kerkeraad te
Ambon gerapporteerd en gevraagd of het niet van belang zoude en behoorde te zijn, dat
het kiezen tot aurang tuwah agama niet alleen door den regent der negerij maar ook met
voorkennis en goedkeuring des kerkeraads geschiedde. De kerkeraad daarop daarvan werk
willende maken, is het daarover niet eens kunnen worden met den Gouverneur de Serière,
zoodat die zaak ook naar het Bestuur der Kerke te Batavia is opgezonden.1171

1171

gemeenteleden in het algemeen, de formele leerstof wel beheersten doch dat hen een “werkzaam geloof”
en het besef van eigen zondigheid en gebrekkigheid ontbrak kwam niet alleen bij Luijke voor, maar
ook bij de meeste andere Nederlandse zendelingen.
Deze affaire resulteerde in een langdurige verwijdering tussen Luijke en de regent (pati) van Kariuw,
J. Pattiradjawane. De orang tua agama was een vooraanstaand man en, net als de regent, lid van de
plaatselijke afdelingsraad (saniri). Anderhalf jaar later, toen Luijke Kariuw opnieuw bezocht, bleek
dat de regent, hierin gesteund door de AR R. Scherius, de wensen van Luijke naast zich had neergelegd
en dat de orang tua agama nog in functie was. Zie sub 10-11 sept. 1847 in Luijke, Extract-Journaal
jan. - dec. 1847, 13/3/1848, ARvdZ 24/5. Vgl. ook sub 7 okt. 1846 in Luijke, Extract-Journaal jan. -
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[Na het hier gebruikelijke programma van onderzoek, avondmaal en doop te hebben
uitgevoerd, keerden de ouderling en Luijke naar huis terug. Van 23 tot 30 mei van dat jaar
werd de gemeente te Oma (633 zielen) bezocht, die bij deze bezoekreis nog overgeslagen
was wegens de afwezigheid van de regent en een groot deel van de bevolking.]

Den 12 [Juni] had ik aan mijne wooning eene ontmoeting met eenen muhamedaan; dat hier
weinig gebeurd dat ze met mij over godsdienst, wel over negotie, zaken willen spreken.
Daarom schuwen zij mij, ofschoon ze hier dagelijks in de negerij komen handel drijven.
Deze een hebbelijk man zijnde, kon ik hem nog al een en ander van onze godsdienst
zeggen en over zijne vragen, maar wist op weinig te antwoorden. Op het te verstaan geven
of te spreken, over de ongenoegzaamheid hunner formulier gebeden, wassingen en
offerhanden, over God die heilig en regtvaardig is, en daar door dan op den Verlosser
komende is nog door hen te verstaan of aannemelijk; maar als zoon van God, God een
mensch, dan is dadelijk het vleeschelijk vooroordeel: kan God een zoon hebben, kan God
mensch zijn. De noodzakelijkheid daarvan in een gesprek of ontmoeting met de armoede
van de laag-maleitsche taal daar men zich in behelpen moet, aan te toonen is moeijelijk.
Men kan dan ook gewoonlijk niet ver met hen teregt komen.
Verders deze maand met de gewoone werkzaamheden in kerk, katechiezatien en school
doorgebragt. In deze maand vernam ik terzijde dat er personen in de gemeente hier waren,
die meenden en zeiden dat ik te scherp of te sterk, of liever, zoo als ik het begrijp, te
duidelijk in de gemeente sprak. De gemeenten zijn hier overal gewent om weinig of geen
www.cgfdejong.nl
acht te geven wat er in de kerk behandelt
word! Zoo door hare grove innerlijkheid als door
de wijze van voorlezingen der schoolmeesters; zoo door de onorde in de kerk als het niet
acht geven hoe de toehoorders onder het gehoor zich gedragen, het zij, zij zitten te slapen,
te praten, te lagchen of betel te pruimen. Maar daar ik hier volstrekt niet onverschillig
onder ben, zoo heb ik hier ten eersten de zitplaatzen in de kerk laten veranderen, zoodat
thans elk met het aangezigt naar de preekstoel zit en ten anderen, onder het dienst doen,
zoo veel ik kan, het oog houde op het gedrag der toehoorders, zoodat thans elk genootzaakt
is om met aandacht te zitten of de vertooning te maken dat hij zoo zit. Daarbij langzamerhand de onverschilligheid in den weg der zaligheid, de zedeloosheid en bijgeloof dat er
nog in de gemeente bestaat van meer nabij hebbe leeren kennen en daarnaar de leeringen
en vermaningen aan haar voordragende, zoo moet daar wel uit volgen dat er van velen
begint verstaan te worden wat of God door zijn Woord van ons eischt; dat: die den naam
van Christus noemt en dragen wil, afstand doe van alle ongeregtigheid en dat men niet moet
dwalen in dat stuk. – – –

134. B.N.J. Roskott, Verslag van een schoolinspectie op het gebergte van Leitimor, Ambon,
februari 1846; ARvdZ 34/5.
Hutumoerij, den 3e Februarij 1846
Nadat ik gisteren middag Amboina had verlaten, liep onze weg aanvankelijk door het
gebergte van Soja. Daar het sedert eenige dagen ongemeen heet was geweest en de zon
nog hoog stond, hadden wij aanvankelijk veel te lijden van eenen ongemeenen zonnenbrand, te meer daar er weinig wind was en dit gedeelte des bergs geen lommer aanbiedt.
Nadat wij echter de eerste hoogte waren over getrokken, kwamen wij al spoedig in een
dec. 1846, 29/3/1847, ARvdZ 24/5. Over de saniri, zie Cooley, Altar and throne, hfdst. iii.
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kajoe-poetij bosch en vervolgens in den digten lommer van sagoo boomen, zoodat wij van
toen af weinig hinder meer hadden van de blakerende zonne-stralen. De weg van Amboina
naar Hoetoemoerij wordt nog al voor de beste en meer effene gehouden, in vergelijking
van de overige wegen op dit gedeelte van het eiland, maar desniettemin is dezelve toch
al heel ongemakkelijk. Ook hier is het een onophoudelijk berg op en berg af, langs ravijnen
van eene ongemetene diepte. Nadat wij echter het hoogste gedeelte van het gebergte
hadden bereikt, was de weg meer effen en minder met zoogenaamde alor’s doorsneden.
Hier op deze hoogte heeft men het schoonste gezigt dat men zich maar kan denken. Men
ziet hier de heerlijke binnen-baai en al derzelver vriendelijke bekoorlijkheid. Regt voor
u zuidwaarts, het verheven gezigt op den onbegrensden oceaan, terwijl de ondergaande
zon hare laatste stralen schiet op de bergen van het woeste Ceram, die men nog zoo even
door de dunne nevelen ziet blaauwen. Nu duurt het niet lang of men begint te ontwaren
dat de weg weer langzaam benedenwaarts loopt tot men eindelijk in eene ongemetene
diepte neder ziet en ver aan het strand de negorij Rutong ontdekt. Langs eenen smallen
bergrug daalt men nu snel in de diepte en bereikt eindelijk de negorij Roetong. Het was
reeds vrij donker toen wij hier aankwamen en hadden nog circa een halfuur af te leggen
tot Hoetoemoerij langs eenen vrij onaangenamen weg, zoodat mijne dragers veelal tot hun
middel door het water moesten waden. De avond was dus reeds gevallen toen wij eindelijk
te Hoetoemoerij arriveerden. Ik nam er mijnen intrek bij den meester Pattijasina, want
vermits de negorij tegen deszelfs regent was opgestaan had deze de negorij moeten verlaten
en stond dus het regentshuis ledig.
Reeds vroegtijdig begaf ik mij hier www.cgfdejong.nl
dezen morgen naar de school. Volgens de schoollijst
moesten er aanwezig zijn 172 kinderen, bij onderzoek bleek mij echter dat er slechts 116
present waren. De afwezigen werden als ziek opgegeven.
Ik begon mijn onderzoek met de vierde of laagste klasse en wel om aldus in de gelegenheid
te zijn om de kleine kinderen, die bezwaarlijk zoo vele uren achteréén zouden kunnen
stilzitten, na afloop van dit eerste onderzoek naar huis te kunnen laten gaan. Men zal nu
al deze scholen wel het beste leeren kennen wanneer ik hier terug geef de korte aanmerkingen gedurende dit onderzoek door mij opgeteekend, en vind daar dan eerstelijk aangaande de:
4de Klasse
De kinderen die mij worden opgegeven als te kunnen spellen, kennen zelfs de letters niet.
Dit heeft betrekking tot het grootere getal. Men kan dus zeggen dat er in deze klasse geen
enkel kind wordt gevonden, hetwelk vlug en naar behooren kan spellen. Ook hebben de
kinderen de gewoonte de kappa’s en andere toon- of leesteekens bij het spellen uit te
spreken, eene slechte gewoonte, die vele meesters van den ouden stijl zelfs tegen beter
weten aan uit gewoonte en gedeeltelijk ook uit traagheid nog blijven aankleven.
De letters worden goed uitgesproken. Over het algemeen zijn de meisjes hier minder
gevorderd dan de jongens, iets hetwelk in de meeste scholen juist het tegendeel is, vooral
in de lagere klassen.
3de Klasse
De kinderen spellen tamelijk vlug, het lezen gaat nog gebrekkig. Ik doe eenige scholieren
der hoogste klasse vóórkomen, aan dewelke de hoog Maleitsche woorden uit het 2de
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spelboekje worden opgegeven ter vertaling in het laag Maleitsch.1172 Dat gaat nog al
tamelijk wel. Deze derde klasse kent de getalmerken. Met het uitspreken van zamengestelde getallen gaat het nog niet vlug. Nadat ik deze klasse nog eenige kleine gebeden, die ze
weliswaar machinaal van buiten hadden geleerd maar evenwel tamelijk vlug kenden, had
doen opzeggen, liet ik de 4de en 3de klasse naar huis gaan.
2de Klasse
De kinderen lezen tamelijk vlug, verstaan echter van het gelezene zeer weinig. Het blijkt
niet dat er met de kinderen over het gelezene wordt gesproken, waarop ik den meester
opmerkzaam maakte. Het rekenen laat veel te wenschen over. Deze 2de klasse, die mij
wordt opgegeven als tot de optelling gevorderd te zijn, kende nog op lang na de telling niet.
Het schrijven op de papan tulis gaat tamelijk wel. Het vragenboekje van Brink hadden de
kinderen tot Hoofdst. 3 van buiten geleerd. Het speet mij echter dat de meester er zoo
weinig werks van had gemaakt, om hen met den zin en het regt verstand van het geleerde
bekend te maken.
1de Klasse
Gedeeltelijk tamelijk wel, gedeeltelijk zeer gebrekkig. Het lezen gaat over ’t algemeen vrij
wel. De 3 oudste leerlingen zijn in het rekenen tot de deeling gevorderd. Het vragenboekje
van Brink wordt ook door deze klasse gebezigd, weet er echter weinig meer van als de 3de.
Ik had verwacht dat de meester met zijne kinderen eenige vorderingen zoude hebben
www.cgfdejong.nl
gemaakt in de aardrijkskunde, doch ook
hierin vond ik mij teleurgesteld. De kinderen lazen
een Hoofdst: uit de Evangelien, door den meester vroeger reeds met hen behandeld. Het
bleek mij daaruit dat de meester nogal bijbelkennis bezit en werd later in bijzondere
gesprekken hiervan nog meer overtuigd. Een driestemmig gezang werd vrij wel uitgevoerd,
doch in de meeste andere scholen vindt men dit beter.
Algemene aanmerkingen over de school te Hoetoemoerij
Uit al het boven gezegde blijkt ons dat de school te Hoetoemoerij in gansch geenen
bloeijenden toestand verkeert. Ik ontveinsde dus den meester ook niet dat ik geenszins over
zijn werk tevreden konde zijn. Hij deed mij de stellige belofte dat hij van nu voortaan meer
zorg aan zijne school zoude besteden en verzekerde mij dat de min gunstige toestand
derzelve op dit oogenblik eeniglijk moest geweten worden aan de hooggaande spanning
die er gedurende bijna een half jaar tusschen den regent en het negorij-volk had bestaan.
Dit is te algemeen bekend dan dat ik deswege in bijzonderheden behoef te treden. Het is
opvallend dat op eene bevolking van 760 zielen slechts 172 schoolkinderen of eigenlijk
slechts 116 gelijk ik er telde (althans in vergelijking van andere negorijen) worden
gevonden. Dit is echter nergens anders aan toe te schrijven dan dat sommige regenten de
schoolkinderen te vroeg ontslaan. Dit is een ingeslopen misbruik en strijdig met de
schoolwetten. Het wordt hoogtijd dat dit krachtdadig wordt tegengegaan want het misbruik
dat er in enkele negorijen van gemaakt wordt, is hooggaande en zeer nadeelig voor het
onderwijs. Elkeen te Amboina kent de endemische ziekte boba geheeten. De schoolwet
schrijft wijselijk vóór dat kinderen door deze besmettelijke huidziekte aangetast, van de
school moeten worden geweerd. Een zeer groot getal kinderen wordt daardoor soms
jarenlang belet van het onderwijs gebruik te maken. Hieraan vooral is het toe te schrijven
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dat men in bijna alle scholen kinderen vindt van 12 en meer jaren oud, die nog naauwelijks
kunnen spellen. Een regent die doorgaans meer voor zijn eigen dan voor der kinderen
belang zorgt, vraagt nu niet of de scholieren eenige vorderingen hebben gemaakt in kennis,
maar neemt hen eenvoudig van de school zoodra zij den ouderdom door de reglementen
voor het inlandsch schoolonderwijs bepaald, hebben bereikt. De kinderen zijn dan nog veel
te zwak voor negorij’s werkzaamheden maar de regent weet hen dan voor zijne particuliere
dienst doorgaans zeer goed aan het werk te stellen, zoodat die er zijne rekening bij vindt
om de kinderen hoe eerder hoe beter van de school te verwijderen. Ik behoef nu niet te
zeggen dat van die ongelukkige verwaarloosde kinderen niets meer teregt komt. Onkunde
toch is altijd afkeerig van onderwijs. De meester neemt zulke kinderen niet gaarne als
katechizanten op, want dewijl ze in het geheel niet of slechts gebrekkig hebben leeren
lezen, kan hij er geene vorderingen mede maken. Dat de kinderen zich zelven tot dat einde
zouden komen aanbieden, moet men nog minder verwachten en zoo groeijen dan de
ongelukkige menschen in onkunde op, zijn afkeerig van alles wat naar onderwijs zweemt.
Vijandig tegen het Christendom, geven zij zich aan alle bijgeloof over, komen zelden of
nooit ter kerk en sluimeren aldus de eeuwigheid tegemoet.
Wanneer men nu eens de gewone staten der zielsbeschrijvingen van de verschillende
negorijen nagaat, dan zal men ontdekken dat men er doorgaans nagenoeg voor de helft –
en in sommige negorijen zelfs meer dan de helft – zoogenaamde awrang masing masing,
dat is zoodanige die geen belijdenis hebben afgelegd, op aantreft. Hier te Hoetoemoerij
waren er 265 lidmaten en 209 awrang masing masing. Wilde men het nu nagaan, dan houd
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ik mij overtuigd dat men zeer spoedig
zoude ontdekken dat deze laatsten juist de zoodanige
zijn wier opleiding in hunne jeugd op de boven gezegde wijze is verwaarloosd.
Het is dus de eerste pligt der Subcommissie van onderwijs om hierin te voorzien en niets
is gemakkelijker dan dit, wanneer men er namelijk slechts voor zorgt dat de regent bij het
ontslaan der kinderen uit de school niet eigendunkelijk te werk mag gaan, maar dit
uitsluitend opdraagt aan degenen die met de jaarlijksche school-inspecties belast zijn. Men
kan dan aan zoodanige Inspectors de kinderen die den ouderdom van veertien jaren hebben
bereikt, afzonderlijk voorstellen opdat die onderzoeke of dezelve zonder nadeel voor hun
volgend leven en verdere ontwikkeling van het onderwijs kunnen worden ontslagen.
Hierdoor komt men dan tevens de algemeene klagte der onderwijzers tegemoet dat men
namelijk hun juist dan de kinderen ontneemt wanneer zij eenige belangstelling in het
onderwijs beginnen te toonen, of gelijk zij zich uitdrukken geschikt zijn pada tarima
adjaran.1173 Ik houd mij volkomen overtuigd dat men van zoodanige bepaling de beste
uitkomsten zal zien, wanneer er slechts behoorlijk de hand aan wordt gehouden en de
schoolinspectie’s geregeld en met naauwgezetheid geschieden. Wil men immer iets van
het christendom en christelijke beschaving in deze gewesten hopen, men bepale zijne zorg
vooral bij de scholen, zorge voor derzelver bloei, verbetere langzamerhand het gebrekkige,
were de misbruiken, en men zal zich met de beste resultaten beloond zien. Vele nuttige
inrigtingen die thans bijna ten eenemaal vruchteloos zijn, zullen dan eerst aan derzelver
doel beantwoorden. Wat baat het thans dat predikanten, zendelingen en school-onderwijzers dag aan dag onder den grooten hoop werkzaam zijn, wanneer men niet of slechts ten
deele verstaan wordt. Wat baat het dat het Nederl: Bijbel Genootschap elken inlandschen
christen in de gelegenheid stelt om zich tegen hoogst geringe prijzen van eenen Bijbel te
voorzien, zoolang dezelve voor hem een gesloten boek blijft en nog niet één van de
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honderd denzelven met eenige wezenlijke vrucht kan lezen? Wat baten de honderde bij
honderde leerredenen, die worden uitgesproken of voorgelezen, wanneer men voor doove
ooren predikt?
Men wone in eene inlandsche gemeente, waar de meester voorganger is, de openbare
godsdienst bij, men houde het oog op de onverschillige, achtelooze menigte die meer
attentie vestigt op de, hen overal vergezellende, arak en beteldoos dan op de leerrede, en
oordele dán of zulk kerkgaan, zoodanige godsdienstoefening eenige vrucht kunne dragen
en den minsten invloed uitoefenen op hart en wandel. Ik wil erkennen dat er ook behalve
het schoolonderwijs nog andere middelen kunnen en moeten in het werk worden gesteld
om het gewenschte doel te bereiken. En hier komt wel vooreerst, wat aangaat de openbare
godsdienstoefening, in aanmerking het groote gebrek aan gedrukte leerredenen. Die van
François Caron,1174 anders bij den Amboinees nog in hooge eere, zijn zoo verouderd wat
stijl en taal aangaat dat ze volstrekt onverstaanbaar zijn. De door vader Kam uit het
Engelsch (van Burdar) vertaalde,1175 zouden beter zijn wanneer ze niet zoo hoogst slordig
waren gedrukt. Men vindt er bijna geene schei- of zinteekens in, en waar ze nog staan, niet
op de regte plaats. En wil men doelmatige leerredenen voor onze Maleitsche christenen,
die den hoorder kunnen boeijen, in spanning houden, verbeteren, dan moeten die niet in
Hollandsch Maleitsch worden opgesteld maar in het Maleitsch worden gedacht en geschreven. Men trachte zijne denkbeelden in eene algemeen verstaanbare, doch niet platte taal
uit te drukken en vereenige de meest mogelijke populariteit met zekere kieschheid van
uitdrukking, die de oosterling over het algemeen op zoo hoogen prijs stelt. Maar wie is de
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man die zich met zoodanige taak durft
belasten? En voor wiens rekening moet zoodanig
werk worden gedrukt? Konde het voor rekening van Zendeling- en Bijbel Genootschap
beiden geschieden en de arbeid van het opstellen onder eenige bekwame personen worden
verdeeld, dan ware dit waarschijnlijk de zekerste weg om spoedig in deze dringende
behoefte te voorzien. In vele negorijen waar kweekelingen van het Institut werkzaam zijn,
heeft men nu reeds gedurende de wekelijksche zamenkomsten bijbellezingen ingevoerd,
en de gemeente schijnt daarmede beter gediend te zijn en er vrij wat meer nut van te
trekken dan van dat onophoudelijk katechiseren uit den Ichtitsar tabal,1176 die meestal niet
verstaan wordt, althans sommige Hoofdstukken, schoon ik het werk zelf in al deszelfs
waarde laat.
Toen ik in 1843 een reisje deed in de bergnegorijen, teekende ik reeds aan dat het zeer
wenschelijk zoude zijn wanneer er voor de buitennegorijen op het eiland Amboina twéé
zendelingen konden worden te goed gedaan, en thans twéé jaar later heb ik mij van de
noodzakelijkheid daarvan opnieuw volkomen overtuigd. Het is misschien niet overtollig

1174
1175
1176

Zie voetnoot 29.
Zie voetnoot 807.
Zie voetnoot 86.

Document 134

541

om op dit onderwerp nog eens terug te komen en het toen gezegde kortelijk te herhalen.1177
–––
Iets voor Zendeling- en Bijbel Genootschap. Confidentieel
Wanneer men inderdaad belangstelt in bevordering van christelijke kennis, christelijke
beschaving en deugd, dan kan men niet dan met diepen wéédom zien dat zij, die vooral
geroepen zijn om daaraan met alle magt te werken, veelal, de beteren niet te na gesproken,
niet anders zijn dan brooddienaars die zich aan alles behalve aan hunne roeping laten
gelegen liggen. Ik bedoel de heeren predikanten. Er zijn er, voor de welke ik als mensch
de meeste hoogachting heb en die, ware het met vrome wenschen, zelfs met geldelijke
opofferingen gedaan te krijgen, er gaarne het hunne toe zouden bijdragen. Maar moet men
zich zelven vergeten en dag aan dag op de eenvoudigste leeringen van het christendom
terugkomen, waarbij geene eer bij de wereld is te behalen, moet men zijne rust, zijne
beschaafde aangename gezelschappen opofferen, neen, dan zijn predikanten, zooals ze
doorgaans in Indië zich betoonen, behoudens alle respect voor de beter gezinden, geenszins
de personen om met eenige vrucht onder de Maleitsche gemeenten te werken. Ik zou
sterker, veel sterker kunnen spreken, ik zou namen kunnen noemen die door de Maleitsche
christenen met minachting worden genoemd, maar ik onthoud er mij van omdat het hier
de zaak, niet personen geldt. Ik weet het, weet het bij ondervinding, het reizen in deze
streken is op lang na niet gemakkelijk en het verblijf in de negorijen, wanneer men niet
met den warmsten ijver voor de zaak is bezield, zeer vervelend. Doch wil men ooit of ooit
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iets van de inlandsche gemeenten hopen,
dan heeft men mannen noodig die zich dat alles
niet voor een tijd lang, maar op den duur gaarne en blijmoedig om Christus wil getroosten.
Zullen de predikanten dit doen? Ik zeg bij ondervinding volmondig neen! Een enkele moge
er onder de velen worden gevonden, maar over het geheel genomen, stellig neen! Ook
zendelingen heeft men te Amboina gekend, die hunne kerkelijke roeping schande hebben
aangedaan maar het waren slechts enkele ongelukkigen die tegen de verzoekingen en
moeijelijkheden van een afgezonderd en eenzelvig leven niet waren bestand. Over het
algemeen echter zijn de zendelingen menschen van eenen geheel anderen stempel, op de
moeijelijkheden en bezwaren, die hen wachten, hebben zij zich voorbereid, ze zijn hun
gedurende hunne opleiding jaren lang vóórgehouden, zij kunnen en moeten dezelve
derhalve moedig en gelaten dragen wanneer anderen er voor terugdeinzen. Ook hebben
zij reeds in het vaderland geweten, dat zij hier te doen zouden krijgen met volwassene
kinderen, met eenvoudige menschen. Zij verwachten dus geenen beschaafden omgang en
houden het in de eenzame bergnegorijen zeker uit waartoe geen Oost-Indisch leeraar zou
te bewegen zijn.
Maar waartoe al deze opmerkingen, wanneer toch de zaken op denzelfden voet moeten
blijven gelijk ze zijn? Ja, wanneer de zaken noodzakelijk zóó moeten blijven dan is het
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nutteloos hierover verder uit te weiden. Doch ik meen, wanneer Zendeling- en Bijbel
Genootschap de handen in één slaan, er wel eenige verbeteringen zouden te bewerken zijn
en die zouden hierin bestaan: De Hoofdbesturen van het Zendeling- en Bijbel Genootschap
zouden zich eenpariglijk tot de Hooge regering vervoegen en zien te bewerken dat b:v:
op de Hoofdplaats Amboina slechts één predikant blijve, belast met de dienst voor de
Nederduitsche gemeente, de bezoldiging voor de drie overige predikanten dan zou in de
kas van het Nederlandsch Zendeling Genootschap moeten worden gestort en daarvoor
verbindt zich het genootschap om niet drie maar zes à zeven Zendelingen te onderhouden,
één derzelve kan dan den predikant te Ambon worden toegevoegd en de vijf of zes
overigen vestigen zich in de verschillende negorijen dezer Residentie.
Dan waren de negorijen zoo tamelijk voorzien, en men zou met dezelfde middelen, die er
thans worden besteed, in de noodwendigste behoeften der christen-inboorlingen voorzien.
Men mogt zich dan met de beste uitkomsten vleijen en zou eensgezind en krachtdadig
kunnen arbeiden.
Deze gedachte heeft mij lang onledig gehouden. Ik heb ze dikwerf overdacht en besproken,
en houd mij overtuigd dat men van het ten uitvoer leggen derzelve de beste vruchten zoude
plukken.
Dat men tegenstand en tegenspraak zoude vinden, is zeer waarschijnlijk, maar bestaat er
mogelijkheid om dit bij de Regering er dóór te krijgen, dan ontzie men geen moeite. De
zaak is het dubbel waardig. Het is zeer mogelijk dat er onoverkomelijke bezwaren tegen
bestaan en daarom acht ik het weinige hierboven medegedeeld voldoende. Mogt het echter
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noodig zijn dan schroom ik niet om
openlijk voor mijn gevoelen uit te komen en het
desnoods met bewijzen te staven.
Zendeling- en Bijbel Genootschap behoorden ook hunne beste pogingen in het werk te
stellen dat men in het vervolg toch niet altijd jonge lieden, die zoo pas van de academie
komen, naar Indië zendt. De goede menschen hebben welligt in het vaderland de beste
voornemens, maar weinig ondervinding hebbende, laten zij zich in Indië spoedig door den
stroom mede slepen. Men tracht naar grootheid, aanzien, wil gaarne met de eerste personen
op eenen goeden voet staan, verwaarloost daardoor heel spoedig het betere deel der
gemeente, kent ze niet, bemint ze niet, heeft geen toegang tot de huizen noch tot de harten,
en blijft dus jaren lang een vreemde herder onder eene vreemde kudde. Het ware dus zeer
te wenschen dat men maar niet zoo terstond den eersten den besten, die zich aanmeldt naar
Indië zond, maar met de uiterste omzigtigheid naar meer bejaarde, meer standvastige,
kortom naar regt Apostolische mannen omzag om in het verleidelijke Indië werkzaam te
zijn.
Nu nog een enkel woord over het Zendelingswerk zelve
Wanneer wij het veld overzien, waar thans de Zendelingen van ons Nederl: Genootschap
werkzaam zijn, dan kunnen wij er niet van tusschen te erkennen dat het grooter getal onzer
Zendelingen dan toch maar eigenlijk niet op hunne regte plaats is, dat is: niet eigenlijk
onder Heidenen maar meestal in gevestigde gemeenten, onder inlandsche christenen. Dat
ze dáár hoogst nuttig en noodzakelijk zijn, heb ik hierboven nog aangetoond en niemand
zal mij dus van bijoogmerken of bedilzucht beschuldigen wanneer wij thans de zaak eens
uit een ander oogpunt gaan beschouwen. Ons genootschap heeft zich tot dus verre eigenlijk
tot een regt ondankbaar arbeidsveld moeten bepalen. Ook zoude men willens blind moeten
zijn, wanneer men niet wilde erkennen dat onze zendelingen veel en nuttig hebben gewerkt,
maar wil men nu op noodzakelijke vruchten of werkelijke uitbreiding van het Koningrijk
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van Christus onder de Heidenen wijzen, dan zouden wij ons grootendeels bij de betrekkelijk zeer kleine Menahasse moeten bepalen. In de Moluccos, aan de welke zeer veel zorg
is besteed, is zeker veel meer gewerkt dan men zoo dadelijk zou kunnen aanwijzen maar
er liep toch ook al veel zamen om de uitkomsten minder verblijdend te doen zijn dan men
zich misschien had mogen voorstellen. De zendelingen vonden er christengemeenten, zeer
weinig heidenen en eenen dommen fanatieken hoop mahomedanen. Tot de eersten bepaalde
zich bijna uitsluitend de arbeid der zendelingen. De christenen in deze gewesten, men kent
ze als dom, bijgeloovig en zedeloos. Wilde de zendeling krachtdadig werken dan moest
hij het kwaad bij den wortel aanvatten, eene betamelijke kerkelijke tucht handhaven en
waar het noodig was zich niet altijd bij de vruchtelooze vermaningen bepalen. Maar mogt
hij dat, konde hij dat? Zeker neen. De hoofden der negorijen, veelal menschen van eenen
vrij slechten stempel, werken den zendeling en dorpsonderwijzer doorgaans tegen. Het nog
veel slechter voorbeeld van de weinige Europeanen werkte hoogst verderfelijk. Verouderde
slechte gewoonten, het door een langdurige despotiek bestuur wantrouwend, onopregt
karakter van den Inboorling, luiheid en schamele armoede, daarbij in den laatsten tijd nog
zeer moed benemende ziekten, waren zoo vele oorzaken dat ons werk geenszins gezegend
konde worden genoemd. Sedert lang hebben wij al die bezwaren gekend en nog thans heeft
ons genootschap volgehouden, zelfs zijne pogingen verdubbeld, omdat men zich bij
voorkeur schijnt te willen hebben beijveren het gezegend Evangelie in die landen te
brengen, uit dewelke aan het vaderland zoo vele kostbare producten toevloeijen. Men kan
niet anders, dan de goede bedoelingen van het genootschap goedkeuren en erkennen dat
www.cgfdejong.nl
het genootschap er wel aan deed, dat
deze landen het eerste bij hetzelve in aanmerking
kwamen. Maar eene andere vraag is het of wij ons nu op den duur nog enkel bij deze
landen moeten blijven bepalen? Dat dezelve toch eigenlijk voor den zendelingsarbeid
minder geschikt zijn, hebben wij hierboven aangetoond, of vreest men dat wij een oppervlakkig en eenzijdig oordeel over den innerlijken toestand derzelve hadden uitgebragt dan
neme men maar eens de kaart vóór zich, en zie de meestal geïsoleerde, betrekkelijk schaars
bevolkte eilandjes, die zoo al niet in eene vijandige, dan toch minder naauwe betrekking
tot elkander staan. Waar vindt men hier die volkrijke steden, die den zendeling in staat
stellen, door woord en pen, tot duizenden te spreken. Slechts weinigen, naauwelijks
tientallen kunnen wij er hier tegenover stellen. Waarom ons dan niet gewend naar China,
Birma, Hindoestan enz., waar de bevolking op een hoogte van beschaving staat dat ze over
de waarheden van het dierbaar Evangelie kan nadenken, terwijl men hier, wilde men de
zaak wel aanvatten, zoude behooren te beginnen met de volken maatschappelijk te vormen.
Waarom dan den door de voorzienigheid meer toebereiden akker verwaarloosd, om het
zaad des Evangelie’s te ontvangen, en onze krachten op ondankbare rotsen verspild. Wil
men de straks genoemde landen aan andere genootschappen overlaten, ook goed, maar
waarom ons dan niet gewend tot de eenige Nederlandsche bezitting, die voor den
zendeling’s-arbeid geschikt kan worden geacht. Ik bedoel Java, die parel van het Nederlandsch Gouvernement. De Moluccos hebben met uitzondering van Menado, voor hetzelve
weinig waarde en juist die landen heeft men voor den zendeling’s-arbeid geopend, terwijl
het op zoo hoogen prijs gestelde Java voor onzen arbeid gesloten blijft. Wat bedoelt men
daar toch mede? Is men bang voor de zendelingen? Voor het christendom? Wee U dan
christenen! aan wien God het beheer over die millioenen zielen heeft geschonken. Te laat
misschien zal men het zich beklagen. Maar hebben dan Zendeling- en Bijbel Genootschap
nu al alles aangewend om toegang tot Java te erlangen? Mij dunkt toch dat beide genootschappen den bijval van het grootere, althans het beste gedeelte der natie ondervinden en
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heeft die natie niet hare vertegenwoordigers? Of is men bang tegen vooroordeel, eigenbaat
of ongeloof openlijk op te treden? Neen zeker niet, waar het de eere Gods geldt, strijdt men
desnoods tot den bloede toe en bezwijkt men dan, men bezwijkt slechts voor eenen tijd
en met eere en heeft de goedkeuring van een rein geweten, zoo lang de bedoelingen rein
zijn en blijven.
De gulden stelregel: haast u langzaam mogen wij vooral ook niet uit het oog verliezen,
maar aan den anderen kant heeft ook alles zijne grenzen. En gesteld eens dat men reden
heeft om voor als nog afdoende stappen te vermijden en geen opzien wil baren, zou het
dan zijn af te keuren wanneer men eens in stilte eenige proeven in het werk stelde? Het
Sourabaaijaasch Zendeling Genootschap ziet toch maar deszelfs arbeid met gezegende
uitkomsten bekroond.1178
Gebiedt het christendom opregtheid en voorzigtigheid dan toch vooral ook niet minder een
alle bedenkingen overwinnend geloof, en daarom zou men door tusschenkomst van vroome
landheeren toch wel eenige zendelingen, al ware het onder eenen anderen naam, aan het
werk kunnen stellen. Wanneer ik de middelen had, zou ik zelf besluiten om voor eigen
rekening in de binnenlanden van Java een landgoed te koopen en aan mijne eigene Javanen
beginnen te werken.1179
Het is zeer mogelijk dat het boven gezegde reeds dikwerf door het Hoofdbestuur van ons
genootschap is overwogen, maar dan is het dunkt mij niet te prijzen dat de zendelingen
van de beraadslagingen en uitzigten des genootschaps onkundig blijven.
De zendeling mag en moet meer weten dan aan het publiek in de Zendelings-berigten wordt
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medegedeeld. Hij is in loco, kent volken
en landen meer van nabij, denkt uit den aard zijner
betrekking veel na over omstandigheden en bijzonderheden, die anderen ontglippen en zou
dus in vele gevallen aan zijn Hoofdbestuur gewigtige bijzonderheden kunnen mededeelen,
wanneer hij den zamenhang van huishoudelijke en geldelijke omstandigheden meer van
nabij kende. Ik wilde dus meer vertrouwelijkheid, meer innige gehechtheid tusschen
Bestuurders en zendelingen onderling. Hieruit zou dan meer overeenstemming ter bereiking
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Het Christelijk Genootschap, mede door Joseph Kam in 1815 opgericht, Kruyf, Geschiedenis, 513;
Enklaar, Joseph Kam, 29; Coolsma, Zendingseeuw, 222-227.
Vanaf medio jaren veertig bestond bij Roskott met het plan het Instituut (kweekschool) van Ambon
naar Java over te plaatsen en ook de opleiding van onderwijzers bestemd voor Manado (N.-Celebes)
en Timor eraan toe te voegen. De aanleiding was dat het te Ambon gevestigde Instituut er lange tijd
slecht voor had gestaan, met name wegens ziekte en sterfte onder de leerlingen. Bovendien bestond
al in 1840 in Nederland de verdenking dat Roskott zijn werk niet goed deed en dat hij zijn school niet
op orde had. Die verdenkingen kwamen grotendeels voort uit het ontbreken van geregelde berichtgeving
vanuit Ambon. Zie B.N.J. Roskott a. L.V. Ledeboer, 1/11/1840, ARvdZ 34/5. Het conflict met Th.C.M.
Hanegraat, predikant van de Indische Kerk te Ambon, begin jaren vijftig, dat het Instituut aan de rand
van de afgrond bracht (zie voetnoot 1404; uitvoerig in dossier ARvdZ 34/1/E), voegde nog toe aan
de urgentie van verplaatsing naar Java. Tot verplaatsing is het evenwel niet gekomen – waarop het
gouvernement in 1851 te Surakarta een nieuwe kweekschool voor inlandse onderwijzers opende, zie
Gb 20/8/1851, nr 1: heeft “bepaald dat de kweekschool voor onderwijzers onder den inlanders op Java
zal gevestigd zyn ter hoofdplaats Soerakarta”, AAS b337/s101, Bt 20 aug. 1851, nr 1. In de plaats daarvan
stelde het NZG-bestuur in 1856 aan Roskott voor hem een Europese assistent toe te voegen ten einde
het voortbestaan van het Instituut te verzekeren in geval hij mocht komen te overlijden of anderszins
niet in staat zou zijn om zijn werk voort te zetten. Wellicht had men J.J. Bär jr op het oog, die destijds
door Roskott zelf als zijn assistent was voorgesteld en zijn zendingsopleiding in Rotterdam inmiddels
voltooid had. Thans echter wees Roskott de benoeming van een assistent van de hand, daar hij en de
ondermeester Picaulij met hun beiden het werk naar behoren aankonden, zo zei hij. B.N.J. Roskott
a. Hb NZG, 13/1/1857, ARvdZ 34/5. J.J. Bär sr zag in een verplaatsing van Roskott’s Instituut naar
Java in het geheel geen heil. Vgl. J.J. Bär sr a. Hb NZG, s.a., ARvdZ 18/1 [Een latere (Nederlandse)
hand heeft erop aangetekend “ontvangen 15 dec. 1850”].
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van het gemeenschappelijk doel worden geboren. De Committee der Evangelischen
Missionsgesellschaft te Basel zendt ’s jaarlijks een algemeen verslag, bij wijze van
Circulaire (Circular Schreiben) van hetwelk door middel van steendruk de noodige
exemplaren worden verkregen, aan al deszelfs zendelingen en het komt mij vóór, dat dit
een navolgenswaardig gebruik is.
Men houde het mij ten goede, dat ik de vrijheid nam van de gelegenheid gebruik te maken
om mijne meening dienaangaande onbewimpeld vóór te dragen. Wij kunnen nu ongehinderd voortgaan om met elkander weder de scholen te beschouwen en ons daarbij dan des
te meer bekorten.
Woensdag den 4 Februarij arriveerde ik reeds vroegtijdig te Rutong. Ik vond er onder den
meester J. De Costa een veertigtal schoolkinderen, verdeeld over drie klassen.
3de Klasse
De kinderen spreken de letters goed en duidelijk uit. Ook het spellen gaat vrij wel. Een
paar opgeschotene jongens worden mij voorgesteld met verzoek om hen eenige straf op
te leggen wegens hun gedurig wegloopen in de bosschen, zoodat ze geheele maanden lang
nergens te vinden waren. Ik meende mij met die zaak niet bijzonder te mogen inlaten,
vermaande de jongens, die beterschap beloofden, en beval hen vervolgens den pattij zeer
bijzonder aan die mij ook beloofde er op te zullen letten.
2de Klasse
www.cgfdejong.nl
Leest nog gebrekkig. Niet in het bezit zijnde van het door de Commissie1180 aanbevolene
werkje van Brink, leerde deze klasse nog uit den Ichtitzar tabal.1181 De kinderen kenden
de vragen tot het tweede Hoofdstuk, verstaan echter van den inhoud zeer luttel. De meester
had gelegenheid gevonden om eene door mij uitgewerkte tafel van de koningen van Israel
en Juda ten bijzonderen gebruik voor mijn Institut, af te schrijven en door de schoolkinderen van buiten te laten leeren, die ze dan ook ongemeen goed in het geheugen hadden
geprent, schoon het er overigens met de bijbelsche geschiedenis vrij schraal uitzag. Het
praktikaal onderwijs in de scholen laat nog altijd veel te wensen over en men mag dit niet
meer alléén aan de onkunde maar eerder aan de onverschilligheid der onderwijzers wijten.
Wanneer de scholen eens meer geregeld zullen kunnen worden bezocht en bestuurd, zal
dit veel beter gaan. Ik maakte den onderwijzer eene en andere opmerking, en ging daarna
over tot de

1de Klasse
De kinderen lezen zeer wel. De meester behandelt met hen het 18de Hoofdstuk van het
Evangelie van Lukas. Dit gaat bijzonder wel. Er is door meester en kinderen moeite aan
besteed en de inhoud wordt vrij wel begrepen. Een ander door mij gekozen hoofdstuk gaat
minder wel. Deze klasse maakt gebruik van de door mij, ten dienste der kweekelingen
vertaalde historie-vragen van van den Berg.1182 Ik was er zeer over voldaan en beloofde
aan de meest uitnemende leerlingen eene belooning, door den meester met het einde der
maand ten mijnent te ontvangen. De meester was slechts in het bezit van één Kitab Brink,
van hetwelk meester en kinderen zich tevens moesten bedienen. Ik teekende aan om ter
1180
1181
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De Subcommissie van onderwijs te Ambon.
Zie voetnoot 86.
Zie voetnoot 822.
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Subcommissie op dit gebrek aan boeken, dat in alle scholen bijna even groot is, opmerkzaam te maken. Ik maak dus van deze gelegenheid gebruik om hierop te doen attenderen,
tevens met kennisgave dat ik van dit werkje eenen nieuwen druk heb bewerkstelligd, die
bij de drukkerij van het Institut tegen billijken prijs te erlangen is. Aan het rekenen is
weinig gedaan, aan de aardrijkskunde betreffende Palestina nog minder. Een paar driestemmige gezangen worden vrij wel uitgevoerd. De meester klaagt over de slechte opkomst der
kinderen. Ik sprak er den ouden Pattij over aan, die mij beloofde er beter voor te zullen
zorgen, schoon ik geloof dat het goede mannetje al heel weinig invloed heeft. De meester
verzoekt mij dringend om hem voor eenige verhooging van traktement voor te dragen. Hij
heeft een zwaar huishouden, van zes gulden ’s maands te onderhouden, en daarbij is de
man reeds eenigzins op jaren zoodat zijn verzoek hoogst billijk is. Deze man was voorheen
op de Zuidwester eilanden werkzaam, waar hij zich gansch niet loffelijk heeft gedragen.
Naderhand was hij in de armen-school van het Zendeling Genootschap werkzaam. Doch
daar het hem aan de noodige kunde voor zijne betrekking mangelde, deelde hij eenigen
tijd in het onderwijs van het Institut. Vervolgens kreeg hij eene aanstelling in de burgerschool te Poka op een tractement van ƒ 10 ’s maands. Doch daar hij telkens met de burgers
overhoop lag, verzocht en kreeg hij, met goedkeuring van de Zendelings vereeniging te
Amboina, eene aanstelling bij het Gouvernement. Dit zijn de redenen dat hij op zijnen
gevorderden leeftijd slechts ƒ 6 tractement heeft, zoodat hij, zoo mogelijk, wel voor eenige
bevordering in aanmerking mag komen.
Donderdag ochtend den 5 Februarij vertrok ik naar het nabij gelegen negorijtje
www.cgfdejong.nl
Leijharij
Hier vond ik onder den meester Marcus Latuäsan slechts 16 kinderen. Acht derzelve, de
eerste klasse uitmakende, lezen nog al tamelijk wel, verstaan er echter ook al niet zeer veel
van, het schrijven gaat vrij wel, bijbelsche geschiedenis en aardrijkskunde onbeduidend,
rekenkunde niet veel beter. Het onderwijs over het geheel vrij gebrekkig. De meester
schijnt gansch niet naarstig te zijn. Ik onderhield hem deswege, hij verontschuldigde zich
wegens het volslagen verzuim van zijnen voorganger Jacob Nanlohij, thans te Tial, die de
school ten eenemaal zou verwaarloosd hebben. Toen ik op nadere explicatie aandrong, riep
de meester eenige getuigen op, die den meester dan ook eenpariglijk bijvielen.
Het gezang in deze school was bijzonder wel. Aan schoolbehoeften groot gebrek. De
onderwijzer schijnt geen denkbeeld te hebben van katechetisch onderwijs, de kinderen
leeren de vragen en antwoorden1183 volgens de rij af van buiten, zonder er iets van te begrijpen – of de meester zich moeite geeft dit onderwijs nuttig te doen zijn. De meester heeft
zes gulden tractement en verdient, wegens verdienste althans, geene verhooging. De lagere
klassen zijn even zeer als de hoogere verwaarloosd.
Nog denzelfden dag vervolgde ik mijne reis naar de negorij Ema. Onze weg leidde aanvankelijk door een zeer aangenaam bosch van kokosboomen. Vervolgens bereikten wij de
nageltuinen van eenige bergnegorijen en kwamen eindelijk weer aan het strand. Hoogst
moeijelijke wegen, waar men alléén met Ambonsche dragers dóórkomt, maar heerlijke
gezigten op de wilde natuur dezer kust. Wij passeerden eene rots aan het strand, die door
het zeewater geheel en al ondermijnd was. Wanneer de zware deining op deze rots brak
en met een donderend geweld onder deze gewelven dóórdrong, veroorzaakte dit een akelig
geluid, niet ongelijk aan de guntor tanah, gelijk men te Ambon zegt, en veelal een voorbode
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van aardbevingen is. Eindelijk liep onze weg weer landwaarts in en nu was het weer een
onophoudelijk klimmen en klauteren, bergruggen, naauwelijks twéé voet breed, aan
weerszijden door afgronden beperkt, leveren hier het steile en moeijelijke voetpad op.
Reeds was de avond gevallen toen wij Ema bereikten en konden dus eerst den volgenden
morgen met ons werk beginnen.
Ema
Ik vond er onder den meester D. Nendissa een getal van 78 schoolkinderen. Volgens de
lijsten moesten er 117 zijn, de ontbrekende werden als ziek opgegeven. Schoon de meester
een man is van den ouden stempel en er zeer veel op zijn onderwijs zou aan te merken zijn,
doet het mij nogtans genoegen te kunnen betuigen dat hij wel voor zijne school heeft
gezorgd. In sommige opzigten waren zijne kinderen zelfs verder gevorderd dan andere
scholen, die veel bekwamer onderwijzers aan het hoofd hebben. Was het om het machinaal
van buiten leeren te doen, zonder meer, dan zouden meester en kinderen den meesten lof
verdienen. Ook hier, gelijk overal elders, ging ik al de klassen naauwkeurig dóór en keurde
zelfs kleinigheden mijner attentie waardig, ten einde den meester op alles opmerkzaam te
maken. Het zal echter nutteloos zijn om dit alles hier te herhalen en bepaal mij bij eenige
algemeene opmerkingen.
De kinderen der 1o en 2o klasse, 44 in getal, lezen tamelijk wel. De overigen zijn eerst
beginnende. De takken van onderwijs, waarbij eenige gegronde kennis in den onderwijzer
moet verondersteld worden, werden hier niet gevonden. Het weinige dat de meester hen
www.cgfdejong.nl
nog had kunnen mededeelen, was gebrekkig.
Over het geheel echter konde ik den meester
mijne tevredenheid betuigen en dit moedigde hem aan om mijne voorspraak te verzoeken
om eenige verhooging van tractement. Hij verzekerde mij reeds een en ander maal om
zoodanige verhooging verzocht te hebben. Hoewel tot dus verre vruchteloos. De goede
man heeft reeds vele jaren dienst en is nog slechts 3o klasse, op een tractement van ƒ 8 ’s
maands. Daarvan moet hij met zijne vrouw en acht kinderen leven.
Het schijnt dat de regent van Ema nog al eenige zorg draagt voor zijnen onderwijzer,
althans de meester schijnt met denzelven op eenen goeden voet te staan. Met dit al heeft
de man een hoogst armoedig bestaan en ik neem bij dezen de vrijheid om hem ter verhooging van tractement bij de Subcommissie voor te dragen en zeer dringend aan te bevelen.
Hukurila
Nadat ik het grootste gedeelte van den dag in school had doorgebragt, vertrok ik tegen den
avond naar de kleine negorij Hukurila, waar ik met het vallen van den avond arriveerde.
Den volgenden morgen begaf ik er mij aan het werk en vond er onder den onderwijzer J.
Soumokil slechts 16 schoolkinderen. De meester begon met mij te zeggen, dat hij de school
voor ruim zes maanden tijds van den tegenwoordigen meester te Leijharij, Latuässan, in
eenen verwaarloosden staat had overgenomen, en ik heb reden om hem te gelooven want
Latuässan was mij maar geenszins bevallen. Deze Soumokil is een dier onderwijzers, die
zeer veel hart hebben voor hunne betrekking, en ik houd mij overtuigd dat zijne school
binnenkort een model voor alle anderen op het gebergte van Leijtimor zal worden.
Zijne weinige kinderen waaronder slechts één jongetje, de anderen alle meisjes, hadden
dan ook reeds aanvankelijk goede vorderingen gemaakt, zoodat ik hier met het grootste
genoegen werkzaam was. Ik zou den jongeman wel voor eenige bevordering voordragen,
doch hij is nog zeer jong, pas onlangs gehuwd en nog niet lang in deze negorij. Ik heb hem
aangemoedigd aldus voort te gaan, met belofte om hem bij eene volgende gelegenheid ter
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bevordering vóór te dragen. Aangezien ik hier onder de 16 kinderen slechts éénen jongen
vond, meende ik dat dit aan sterfgevallen of iets dergelijks was toe te schrijven, doch bij
nader onderzoek bleek dan toch dat dit geenszins het geval was en dus deze negorij den
naam van negorij parampuwan gelijk de andere bergbewoners haar spottend noemen, wel
verdient.
De regent van Hukurila schoon hij al heel weinig vóórkomen heeft en daardoor bij de
eerste ontmoeting geenszins voor zich inneemt, beviel mij op den duur beter. Hij leeft met
den tegenwoordigen onderwijzer op eenen goeden voet, hetgeen met den vorigen gansch
niet het geval was.
Deze negorij, die in vroegeren tijd vrij volkrijk moet zijn geweest, heeft een groot aantal
zoogenaamde dattij linjap. Dezelve worden ’s jaarlijks aan den meestbiedenden verhuurd,
en het geld in de negorijkas gestort. Vandaar dat men in deze negorij nogal eene wel
voorziene kas vindt. Ook met het in de kas voorhandene geld wordt voordeel gedaan, daar
men het namelijk bij kleine sommen tegelijk uitzet en wel aan het negorijvolk zelven tegen
den ongemeen hoogen interest van 20%. Dit is zoo de gewoonte in al de negorijen en baart
dus geen opzien.
De awrang kaja van Hukurila had echter nog al wijselijk bepaald, dat iedereen die een
nieuw huis wilde bouwen of een wettig huwelijk aangaan, geld uit de kas kan ter leen
krijgen zonder eenigen interest.
Zaturdag avond den 7de vertrok ik naar de nabij gelegene negorij
www.cgfdejong.nl
Kilang
Men vindt hier een regt aangenaam, ruimgebouwd negorij’s huis, door den vorigen regent
gebouwd. Wanneer men eens eenen zendeling op het gebergte van Leijtimor konde
vestigen, zou Kilang al eene heel geschikte negorij zijn. De zendeling zou met voorkennis
van het Gouvernement zeer wel van het negorij’s huis kunnen gebruik maken, gelijk Br
Bär van het negorij’s huis te Waaij. Deze huizen toch staan het geheele jaar door ledig en
zijn voornamelijk gebouwd om er reizende ambtenaren in te ontvangen en dat gebeurt
slechts zelden, en zoodanige Heeren zijn dan liever gehuisvest bij eene fatsoenlijke familie
dan in een huis dat somtijds maanden en jaren lang heeft ledig gestaan, terwijl het daarentegen den zendeling niet dan aangenaam kan zijn, om zoodanige Heeren te ontvangen en
eenige beleefdheden te betoonen.
Zondag 8te Februarij woonde ik de openbare godsdienst bij en vervolgde maandag daaraanvolgende mijne werkzaamheden.
Ik vond hier onder den onderwijzer Makatita een getal van 63 schoolkinderen, op de
schoollijst kwamen er 90 voor. De afwezigen worden gelijk overal, als ziek opgegeven.
Ten opzigte dezer school heb ik op te merken dat de beide laagste klassen zeer verwaarloosd zijn. Ik kon niet anders dan den onderwijzer deswege mijn ongenoegen betoonen.
Zelfs de kinderen der tweede klasse lezen zeer gebrekkig, kunnen zelfs nog niet eens goed
spellen. De schriften daarentegen zijn vrij wel. In de eerste klasse gaat alles beter, het lezen
is vrij wel. Ik laat den meester Lukas 15 met zijne oudste leerlingen behandelen. Alhoewel
de meester niet de gave heeft om het onderwijs opwekkend en levendig te maken, gaat het
nogtans vrij wel. In de aardrijkskunde zijn de kinderen tamelijk gevorderd, hebben veel
van buiten geleerd. Ook het rekenen gaat vrij wel. Ik kan dus den meester zeggen, dat hij
zoo tamelijk door zijne eerste klasse goed maakt wat hij bij de drie vorigen heeft verzuimd,
draag hem nogtans op om van nu voortaan ook meer zorg te besteden voor de mindere
klassen, hetgeen hij mij belooft. Ook in deze school is groot gebrek aan boeken, vooral
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aan het werkje van Brink. Gelijk vroeger in de negorij Hukurila, zoo ook kreeg ik hier
aanzoek om eenige nieuwe Bijbels, daar de ouden ten eenemaal onleesbaar waren geworden.
Door het Nederl. Bijbel genootschap in staat gesteld zijnde om aan dat verzoek te voldoend, beloofde ik ook hier eenige maleische Oude en Nieuwe Testamenten.
Daar ik nagenoeg den geheelen dag in de school had doorgebragt, had ik nog even tijd om
iets te nuttigen en vertrok toen terstond naar de negorij
Nakoe
Onderweg ontving ik eenen brief van mijne vrouw, in welke mij twee sterfgevallen van
een paar jongelieden te Ambon werden gemeld, de ziekte te Amboina weer hand over hand
toenam en ook twee onzer kleinen1184 op dien oogenblik aan de koorts lagen en dus mijne
spoedige terugkomst zeer werd verlangd. Ik meende mij echter door niets van mijn werk
te moeten laten aftrekken en ging dus met mijnen arbeid voort, schoon de ontvangene
berigten mij dien avond vrij mistroostig maakten.
Dinsdag 10 Februarij zettede ik mijn werk in deze negorij voort. Ook in deze negorij had
ik wederom de opmerking te maken dat de lagere klassen in vergelijking van de 1te te zeer
ten achteren waren. Het ontbreekt ons aan geschikte leestafels, de door mij opgestelden
en voor rekening van het Nederl: Zendeling Genootschap in Nederland gedrukte tafels zijn
met gewone letters gedrukt en dus voor het eigenlijk doel van leestafels min geschikt. Het
ware te wenschen dat daarin verbetering konde gebragt worden. Men gebruike voor deze
www.cgfdejong.nl
leestafels letters, zoo groot als die in
Nederland gebruikt worden voor de leestafels van
Prinsen.1185 Dan hebben wij er slechts weinige noodig, ten hoogste twee stel voor iedere
school. Deze leestafels zijn voor een goed ontwikkeld onderwijs in talrijke scholen
onmisbaar en ik verzoek dus Heeren directeuren, om dit lezende daarop te attenderen. Zij
alléén zijn in staat om ons in dezen tegemoet te komen, daar het der Subcommissie van
onderwijs vooralsnog aan de noodige middelen ontbreekt.1186 Om op de school te Nakoe
nog kortelijk terug te komen, heb ik slechts nog aan te merken dat ze ook al in geenen zeer
bloeijenden staat is, althans lang niet in dien staat als ik bij ondervinding weet dat eene
1184
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Roskott*s kinderen waren: 1. Bernard Jacobus Ernestus (geb. 1836), in 1848 naar Nederland vertrokken,
opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Handel en Nijverheid te Delft. Hij maakte carrière als
bestuursambtenaar in Ned.-Indië, eerst te Ternate, in 1864/1865 als controleur van Buru, 1868 controleur
in Gorontalo (N.-Celebes), tevens notaris, 1871 controleur t.b. te Ambon en nadien te Sumba; 2. Maria
Elizabeth Theodora Wilhelmina (1839-ca. 1866), die gehuwd was met Friedrich Carl Ludwig Reuling,
officier van het Indisch leger (o.a. mil. comm. te Hila); 3. Carolina Adriana Isabella (1841-1862), gehuwd
met dr Otto Gotlieb Johan Mohnik (1814-1887) die als officier van gezondheid in Ned.-Indië verschillende
functies had, waaronder die van chef der geneeskundige dienst in het Gouvernement der Molukken,
ze stierf te Surabaya; 4. Louis Philip Christiaan (1843-1847); 5. George Everhardus Nicolaas (1845-1850);
6. Louis Philip Christiaan (1848-1909), studie in Nederland, 1883 hoofdonderwijzer aan de school
voor zonen van inlandse hoofden te Tondano, ca 1900 directeur Kweekschool te Ambon, nadien te
Bima (Sumbawa); 7. Huberta Cornelia Elzabine (geb. 1850); 8. George Everhardus Krüger Arnold
(1852-1927); 9. Oscar Gustaf Adolf August (1854-1858); 10. Arthur Edmund Ivanhoe (1856-1902).
Uit Roskott’s tweede verbintenis, met Johanna Margaretha Luijke, werd op 22 januari 1864 Jonathan
Luijke Roskott geboren.
Zie voetnoot 504.
Aan dit verzoek werd gehoor gegeven. In 1854 berichtte Roskott dat de leestafels, die recentelijk uit
Nederland ontvangen waren, terstond door de Subcommissie van onderwijs over de scholen verdeeld
waren en dat ze zeer voldeden. B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag
der inlandsche Christen-Scholen op het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie
van Onderwijs te Batavia”, -/1/1855, ARvdZ 34/5.

550

Document 134

inlandsche school zijn kan. Spreekt men er wel van, dan krijgt men in antwoord, dat ze pas
verplaatst zijn of dat ze van hun tractement niet kunnen leven. De Subcommissie gelieve
hier op te letten en niet zoo terstond aan iedere aanvrage om verplaatsing gehoor te geven.
De vermeerdering van tractement der inlandsche onderwijzers zal vooralsnog wel een
vroome wensch blijven, maar dat dit tractement zeer zeker te gering is, behoeft geen bewijs
en het mag niet uit het oog worden verlooren dat men van de eerste gunstige gelegenheid
behoort gebruik te maken om het bestaan onzer onderwijzers te verbeteren.
Er waren eenige kinderen in deze negorij die zeer uitmuntten. Ik kon er niet van tusschen
aan hen eenige belooning toe te zeggen, door den meester met het einde der maand ten
mijnent te ontvangen. Ook in deze school waren de schriften en het gezang vrij wel. Het
lezen over het geheel minder. Nadat dan ook hier weer mijn werk was afgeloopen, vertrok
ik nog dien zelfden dag tegen den avond naar
Hatalaij
Naauwelijks was ik hier gearriveerd, toen een brief van mijne vrouw mij onderrigtte van
de aankomst van den Heer Lineman en familie, die ten onzent logeerden.1187 Nu werd het
verzoek om spoedige terugkomst nog dringender, doch ook nu meende ik daaraan geen
gehoor te mogen geven. Weldra verspreidde zich nu ook de tijding in ’t gebergte van de
aankomst van den jongen Kam. Dit verwekte eene algemeene blijdschap, een nieuw bewijs
hoe zeer de oude Vader Kam de liefde der Amboinaren had weten te verwerven, die hij
dan waarlijk ook wel verdiende want hij had zich inderdaad geheel en al met eenen
www.cgfdejong.nl
voorbeeldigen ijver aan zijne inlandsche
gemeenten toegewijd.1188
Woensdag den 11 Februarij, begaf ik mij vroegtijdig naar de kerk. Ik vond hier onder den
meester Tehupeiorij1189 een getal van 46 schoolkinderen, schoon er volgens de lijst 69
moesten zijn.
De oude meester, de type van de oude Ambonsche guruw’s, is een zeer eenvoudig mannetje. Zijne school droeg dan ook getuigenis van zijne weinige bekwaamheid voor het vak,
in hetwelk hij oud geworden was.
Wanneer men zoodanige school binnentreedt, ontdekt men op eene zeer opvallende wijze
de ongemeene vorderingen die het schoolonderwijs in de laatste jaren heeft gemaakt.
Onverminderd hetgeen ik van de vroeger bezochte scholen opmerkte, kunnen dezelve
gezegd worden in vergelijking van eene zoodanige, in den bloeijendsten toestand te zijn.
Wij hebben deze verbetering ongetwijfeld aan het Institut te danken, want ook die jongere
onderwijzers die niet van ons onderwijs profiteerden, hebben zeer veel van onze wijze van
behandeling overgenomen tot groot voordeel hunner onderwijzelingen, waartoe dan mijne
maandelijksche zamenkomsten met al de onderwijzers ook al het hunne bijdragen.
Er was dus in deze school aan geene Bijbelsche geschiedenis, aardrijks- of rekenkunde te
denken. Weinig gebrekkig spellen en lezen, schrijven en het zingen van een paar Psalmen,
voorts nog eenige formulier-gebeden waarvan geen woord verstaan werd, was dus alles
1187

1188

1189

F.H. Linemann; 1815-1883; 1841-1846 Bilba (Rote, Kleine Sunda-Eilanden); 1846-1883 Manado
(Min.), tevens wnd predikant. Linemann was op weg van Bilba naar Manado in de Minahasa (N.-Celebes),
waarheen hij was overgeplaatst. Hij verbleef in februari 1846 enige tijd ten huize van Roskott. Zie
sub 18 febr., Jellesma, Extract-Journaal 1 juli 1845 - 31 maart 1846, ARvdZ 64/3/3.
Over J.K. Kam, zie Deel II, bijlagen II en III. Na enige tijd bekoelde het enthousiasme over hem. Bär
sr schreef in 1850 dat “Zoo Vader Kam zoude opstaan, hij zoude zeker zijn L: Zoon bestraffen en tot
naarstigheid aansporen”, in: J.J. Bär sr a. Hb NZG, s.a., ARvdZ 18/1 [Bär’s brief is ongedateerd, doch
een latere (Nederlandse) hand heeft erop aangetekend “ontvangen 15 dec. 1850”].
M. Tehupeiorij.
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wat de kinderen kenden en op vorderingen is ook niet te hopen omdat de onderwijzer
zelven weinig meer kent. Ik wil hiermede echter geenszins den meester beschuldigen van
traagheid of onverschilligheid; in tegendeel geloof ik, dat de oude man zich vrij wel van
zijne verpligting, naar zijn best vermogen, heeft gekweten maar het mangelt hem helaas!
aan de noodige opleiding.
Hij beklaagde zich zeer, dat zoo vele jonge onderwijzers successievelijk waren bevorderd
geworden terwijl hij daarentegen nog altijd de oude knecht bleef, op ƒ 8 tractement. Hij
verzocht mij dan ook zeer om mijne voorspraak bij de Subcommissie. Ik zeide hem dat
ik hem niets konde belooven, maar deed hem evenwel de toezegging dat ik de directie op
zijne vele dienstjaren opmerkzaam zoude maken en kwijt mij bij dezen van mijne verpligting dienaangaande. De Subcommissie zal dus wel doen den ouden stumper een paar
gulden verhooging toe te leggen en hem dan later, wanneer de kas het gedoogt, zijn
pensioen te geven.
Ook hier was nog groot gebrek aan schoolbehoeften, vooral spelboekjes. Ook aan pennen
en papier was groot gebrek. De meester verzekerde mij over 1845 slechts ontvangen te
hebben 5 stuks pennen voor het gansche jaar, ten gebruike van de geheele school. Ik weet
wel dat de Commissie, wegens zamenloopende omstandigheden in het afgeloopen jaar zich
bijzonder moest bezuinigen, doch van nu voortaan zal er voor schoolbehoeften beter
moeten gezorgd worden. Ook hier schonk ik uit naam van het Bijbel Genootschap 2 Oude
en 1 Nieuwe Testament aan de gemeente. Over tafel sprak onze oude meester met een
ongemeen flux de bouche over den goeden ouden tijd.
www.cgfdejong.nl
Na afgeloopen werkzaamheden vertrok
ik nog dien zelfden avond naar de negorij
Soja diatas
Donderdag den 12o Februarij begon ik hier mijn werk. Ik vond er onder den meester E.
Soumokil 33 kinderen. Over het geheele genomen is deze school eene der besten van het
geheele gebergte. Vooral de beide laagste klassen bewijzen hier dat er moeite aan is
besteed. Ook de 1ste klasse heeft goede vorderingen gemaakt, de 2de echter is over het
geheel de minste, hetwelk daaraan toe te schrijven is dat de meester hen wat te spoedig
heeft bevorderd, weswege ik hem dan ook mijne opmerking maakte.
In mijne gewone zamenkomsten met het einde der maand heb ik sedert het laatste half jaar
met de onderwijzers behandeld het leven van den apostel Paulus. Soumokil had dit
onderwijs in zijne school overgebragt en het was inderdaad opvallend hoe juist de kinderen
zich met het geheel der geschiedenis en met vele bijzonderheden hadden bekend gemaakt.
Over het geheel dus is deze school in zeer goeden staat en verdient de onderwijzer
Soumokil de goedkeuring der Subcommissie.
Hiermede nu was mijn schoolbezoek voor dit maal geëindigd. Nog dien zelfden avond
vertrok ik naar Ambon, waar ik de mijnen en de familie Lineman in welstand ontmoette,
terwijl wij kort daarop nog het genoegen mogten hebben de broederen Bär, Luijke en
Jellesma ten onzent te zien en dus in den vertrouwelijken broederkring over de belangen
onzer zending konden spreken.
Nu blijft mij nog over met een enkel woord te spreken over de burgerscholen in de
nabijheid van Ambon, die voor rekening van het Nederl: Zendeling Genootschap worden
onderhouden. Dewijl deze scholen meer onder mijn bereik zijn en bijna uitsluitend aan
mijne zorg zijn aanbevolen bezoek ik dezelve zeer dikwerf. Ze zijn vijf in getal namelijk
te Soa Ema, Galala, Lata, Waaijheru en Poka. Al deze scholen zijn in zeer goede orde, ruim
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van al het noodige voorzien en ondervinden de meeste zorg. Gebeurde het eens eene enkele
keer dat ik reden had minder tevreden te zijn, dan was dit zelden te wijten aan den meester,
maar veel meer de schuld der ouders die hunne kinderen uit de school te huis hielden,
gelijk het op dezen oogenblik weer de Poka het geval is. Deze school vooral is het, die mij
de meeste zorg veroorzaakt, zoodat ik zelfs in 1844 genoodzaakt was dezelve voor eenigen
tijd te sluiten met bedreiging dat ik ten eenemaal hunnen meester zoude wegnemen
wanneer de kinderen niet beter opkwamen. Dit had eene goede uitwerking en nu ging het
werk weer gedurende eenigen tijd bijzonder wel. Thans echter heeft de meester weer veel
reden van klagen. Over het geheel genomen echter zijn deze scholen niet zeer talrijk, die
te Poka is de minste, en telt naauwelijks 30 kinderen, terwijl de 4 anderen doorgaans
veertig tot vijftig kinderen bevatten. Behalve deze scholen onderhoudt ons genootschap
nog vier andere, namelijk te Allang, Waaij, Waaijsamoe en Lokkie, die aan het zelve ’s
maandelijks, de bijzondere onkosten voor boeken en schoolbehoeften ongerekend, meer
dan ƒ 100 kosten.
Ten einde nu nog nader met de bevolking der verschillende door mij bezochte negorijen
bekend te worden, volgt hier nu nog eene opgave derzelve zoo als ik die van de meesters
ontving.
Naam der
Negorij

Lidmaten der
gemeente

Volwassenen
Schoolkindedie geen lidren
maat
zijn
www.cgfdejong.nl

Kinderen buiten de school

Totaal
zielen

Mannen Vrou- Mannen Vrou- Jongens Meisjes Jongens Meisjes
wen
wen
Hutumurij

102

163

131

78

85

87

54

50

750

Rutong

37

53

23

13

32

20

11

13

202

Leaharij

16

19

4

11

11

6

6

5

77

Ema

63

93

47

33

65

52

43

57

453

Hukurila

16

14

4

4

3

14

5

1

61

Kilang

61

85

24

26

57

33

35

23

344

Nakoe

40

78

47

38

44

32

20

10

309

Hatalaij

34

51

49

39

36

33

24

20

286

Soja diatas

8

20

13

9

19

14

4

9

96

Eenige algemeene opmerkingen
Naar aanleiding van dit overzigt mogen wij dan tot het besluit komen dat niettegenstaande
er nog veel gebrekkigs in onze inlandsche christenscholen overblijft, wij echter van jaar
tot jaar voorwaarts gaan. En mogt de door mij hier boven geuiten wensch, om eenen
kundigen en ijverigen zendeling in de bergnegorijen geplaatst te zien, vervuld worden dan
kan dunkt mij de tijd niet meer verre zijn dat onze dorps-scholen met eenige in het vader-

Document 134

553

land kunnen wedijveren, ten minste wat het godsdienst-onderwijs aangaat, hetwelk in de
Nederlandsche scholen inderdaad al vrij schraaltjes is.
Wanneer nu de Subcommissie van onderwijs, de kerkenraad en de Zendelings Vereeniging
met hartelijke eensgezindheid blijven voortwerken, dan hebben wij reden om ons op den
duur met de beste uitkomsten te mogen vleijen.
Er blijft dan zeker nog altijd veel te wenschen over doch alle omstandigheden in aanmerking genomen, hebben wij dan toch voor ’t oogenblik reeds reden om zoo tamelijk tevreden
te zijn. Het blijve echter bij voortduring de eerste zorg der Subcommissie om het materieel
bestaan onzer meesters te verbeteren, het zij dan dat dit geschiede door werkelijke vermeerdering van tractement, hetzij dat men eens ernstig in overweging neme of aan de verschillende onderwijzers niet eene geringe toelage, uit de respectieve negorij kassen ware toe
te leggen, of waar dit niet doenlijk is, hen een gedeelte van eenen negorij’s douson deed
aanwijzen. Ware het met de politieke beginselen van het Bestuur overéén te brengen, dan
zoude het van het meeste belang zijn wanneer men daar ieder schoolpligtig kind ’s maands
eene kleinigheid als schoolgeld deed betalen en voor de nalatigen, die zonder noodzaak
de school verzuimen, behalve het schoolgeld nog eene zekere boete ofwel het dubbele van
het schoolgeld. Het is eene algemeene opmerking, dat de mensch met meerdere belangstelling gebruik maakt van hetgeen hem eenige opoffering kost, dan hetgeen hij volstrekt
kosteloos kan genieten. Het Gouvernement en het Zendeling Genootschap houden de
scholen ten eene maal vrij en het kost bij aanhoudendheid de grootste moeite om de
kinderen in de school te krijgen. Men beproeve nu eens om er eene kleine betaling voor
www.cgfdejong.nl
te vragen en ik geloof inderdaad, wanneer
men zich maar niet door de eerste moeijelijkheden laat afschrikken, men er zich wel bij zal bevinden. Men heeft, weliswaar weleens tegen
het gedwongen schoolgeld geijverd als strijdig met eene redelijke vrijheid, maar in een land
en onder een volk gelijk dit, zoude dit voorzeker al een der minste bezwaren zijn en
inderdaad van kleingeestigheid getuigen, wanneer wij ons daardoor lieten afschrikken. –
––
Ontslag der kinderen uit de school
Hierboven reeds heb ik al het nadeelige van het ontslaan der schoolkinderen door de
negorij’s hoofden aangetoond. Ik acht het van mijnen pligt hierop nogmaals opmerkzaam
te maken ten einde daarin van nu voortaan met meer omzigtigheid worde te werk gegaan.
De Commissie gelieve dus te bepalen dat zoodanig ontslag niet mag plaatsvinden dan na
voorafgaand onderzoek door een der leden of afgevaardigden der Commissie van onderwijs. Gesteld ook dat het gewone schoolbezoek in de negorijen niet geregeld zoude kunnen
plaatsvinden, dan ware het weinig moeite de schoolkinderen die tot ontslag worden
voorgesteld naar Ambon te doen komen, waar dan altijd gemakkelijk iemand kan worden
gevonden om zich met dit onderzoek te belasten. Eene kleine verandering van artikel 221190
der vigerende schoolwet zal dienaangaande voldoende zijn.1191
Verplaatsing der onderwijzers
Hierboven ook heb ik met een enkel woord het nadeelige aangetoond van het te spoedige
verplaatsen van de onderwijzer van de ééne negorij naar de andere. Ik herinner er dus
slechts als in het voorbij gaan aan.
1190
1191

Zie document 45.
Hetgeen geschiedde, niet alleen met de kinderen der hoogste klas, maar ook met die van de tweede
en derde klas. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/6/1860, ARvdZ 34/5.
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Vermeerdering van tractement
Wanneer er eenige verhooging van tractement kan worden verstrekt dan komen de meester
van Rutong, Ema, Hatalaij en Soija diatas het eerst in aanmerking en wel de drie eersten
uit consideratie (en onder deze wel voornamelijk D. Nendissa, meester te Ema, wegens
zijn ongemeen zwaar huishouden). De laatste echter wegens verdiensten. Mogten de
middelen het toelaten, dan ook J. Soumokil in de negorij Hukurila.
Ps: Ik had hier nog moeten bijvoegen dat het misschien nuttig zoude zijn om een der leden
van de Subcommissie bepaaldelijk op te dragen om alle klagten, verzoeken etc: der
onderwijzers vooraf te onderzoeken, alvorens de schrifturen dienaangaande in de vergadering worden overwogen.
Zoodanig lid zoude zich dan met de te verhandelen zaak meer naauwkeurig kunnen bekend
maken en na de noodige informatie’s bewerkstelligd te hebben, daarvan mededeeling
kunnen doen aan de vergadering. Dat zou niet alléén zeer gemakkelijk voor de overige
leden zijn, maar men zou er ook eenen waarborg in vinden dat de belangen der onderwijzers naar billijkheid werden behandeld en zijne regten naar behooren gehandhaafd. Deze
menschen toch moeten in de Subcommissie van onderwijs niet enkel hunne gebieders maar
ook hunne welwillende beschermers eerbiedigen. Dit zal een zeker vertrouwen en heilzame
toenadering ten gevolge hebben, die in meer dan één opzigt nuttig kunnen zijn.
www.cgfdejong.nl
135. Extract uit het journaal van zendeling
J.E. Jellesma, lopende van 1 juli 1845 tot 31
maart 1846, Wahai (Ceram), [april 1846]; ARvdZ 64/3/3.
[Sedert september 1845 werken enkele alfoeren, de kapitein en de beide Ambonese schoolmeesters Nusalij en Sarmanella te Damej, gelegen aan de monding van de Isel, aan de bouw
van een nieuwe negorij.]

Oct: 26. Den 14den dezer op Wahaaij zijnde, zag ik geheel onverwacht den meester Nusalij
met twee Alvoeren alhier aankomen. Er waren weder verontrustende geruchten in omloop,
onder anderen dat de Gezaghebber van Hatiling eenige Alvoeren gelast had Damej te
vernielen, den Kapitein, den meester1192 en ook mij te vermoorden. De Alvoeren hadden
echter aan dit bevel niet willen voldoen maar hiervan te Damej kennis gegeven. Ofschoon
het gevaar, door de weigering dier Alvoeren, geweken scheen, was men echter te Damej
nog in gedurige vrees, alzoo, naar het zeggen der Alvoeren, de bedoelde vernieling van
Damej nog in den loop dezer maand moet worden uitgevoerd. Ik heb de hier gekomen
Alvoeren met den meester bij den Kommandant1193 gebragt, opdat ZWEGstr. de waarheid
1192
1193

Melianus A. Nusalij.
Dat was 2e luitenant H. Raat, die op 5 okt. 1845 te Wahai gearriveerd was als vervanger van de 1e luitenant
J. Schwab in de functies van civiel gezaghebber en militair commandant. Wanneer de bestuursoverdracht
plaatsvond is onbekend. Raat trachtte de natte rijstbouw in de streek te introduceren, doch faalde.
Desniettemin besloot gouverneur Cleerens (1846-1850) de sawa-aanleg met kracht voort te zetten,
o.a. via Jellesma*s experimenten aan de Wai Isel. Ook deze faalden. Zie “Uittreksels uit het verhaal
eener reis naar de noordkust van Ceram en naar het meer Wakolo op Boeroe in 1847 door den zendeling
B.N.J. Roskott”, mei 1847, AA 588. Dit is waarschijnlijk het origineel dat Van Rhijn in bewerkte vorm
heeft opgenomen als bijlage bij zijn reisverslag (Van Rhijn, Reis, Bijlage B). Roskott’s kritiek op de
aanpak van Jellesma en het NZG-bestuur in zake Damej was dermate vernietigend – slecht voorbereid,
geen zendeling permanent ter plaatse, geen deskundige (landbouw, veeteeld) aanwezig, geen geld, geen
kennis der lokale talen –, dat de ingrepen die Van Rhijn in de tekst pleegde alvorens deze op te nemen
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dezer zaak zou kunnen onderzoeken. Hiertoe moesten die Alvoeren worden geroepen,
welke zelve uit den mond van den Gezaghebber van Hatiling deszelfs bevel hadden
gehoord. Ik ging daartoe mede naar Damej om, zoo noodig, met den Kapitein die de
Alvoeren halen moest, naar het gebergte te gaan; doch begrijpende dat het nut hetwelk ik
bij de zoo bevreesd gemaakte Alvoeren zou kunnen doen niet opwoog tegen de moeijelijkheid der reis, bleef ik te Damej totdat de Kapitein aldaar met de Alfoeren aankwam. Wij
keerden vervolgens terug naar Wahaaij, alwaar deze Alfoeren den Kommandant verklaarden dat de Gezaghebber van Hatiling werkelijk hun, in eigen persoon, den bedoelden last
had gegeven, zijnde zij bereid, des gevraagd wordende, zulks op hunne wijs te bezweren.
Hoe deze zaak verder zal afloopen kan ik niet bepalen doch ik dank den Heer, die het
gevaar heeft afgewend; terwijl de verklaring van de Kommandant aan de Alfoeren, dat zij
in geen geval voor het Gouvernement bevreesd moesten zijn en zich gerust, onder mijne
leiding, aan het strand konden nederzetten zonder acht te geven op in omloop zijnde
geruchten, zeker eene goede werking zal hebben. De genoemde Gezaghebber is niet lang
daarna, wegens dit voorval, uit zijne betrekking ontslagen.
Nov: 25. Sedert eenige dagen heb ik mij bijna uitsluitend met mijn praauwtje beziggehouden om toch eindelijk de lang voorgenomene reis naar Amboina en langs de Zuidkust van
Ceram te bewerkstelligen. Vele omstandigeden bragten hierin vertraging teweeg, waaronder ook de komst van Z.M. Brik de Haai, waardoor ik verhinderd werd zelve steeds mede
werkzaam te zijn. Ik kon ik niet nalaten nog eens naar Damej te gaan om van de Alvoeren
afscheid te nemen en hen, zoo wel als de kapitein en Meester, aan te moedigen. Eene ligte
www.cgfdejong.nl
ongesteldheid, die zeer spoedig week,
was eindelijk oorzaak dat ik, gereed zijnde, het
voorzigtig hield nog een paar dagen te wachten. Thans hoop ik zeer spoedig op reis te gaan.
Ik voorzie wel dat ik nu niet, gelijk ik gehoopt had, voor den Westmoesson zal terug zijn
en mijne omstandigheden te Damej zijn van dien aard dat ik dezelve moeijelijk aan den
Meester kan toevertrouwen.
Doch eenmaal den Kerkeraad om de noodige autorisatie verzocht en die reeds lang
verkregen hebbende, kan ik, nu alles gereed is, de reis moeijelijk uitstellen, niet wetende
wanneer ik daartoe op nieuw gelegenheid vinde. De Heer, op Wien ik hope, beware mijn
werk en bescherme en geleide ons op onze reize!
Nov: 27. Des avonds 6 ure verliet ik Wahaaij met den meester Saramanella,1194 den hier
wonende Amboneesche burger Johan, twee jongens en 5 roeijers.
[Nov:] 30. Na den 28 des morgens Sawaaij bereikt te hebben, vertrokken wij weder ten
3 ure des midddags en vertoefden van 6 tot 10 ure te Passanija en Seleman, zeilden
vervolgens voorbij Lissibatta en kwamen heden morgen ten 9 ure te Nonjali, alwaar ik tot
mijn leedwezen de Awrang kaija niet te huis vond. Terwijl ik aan wal was werd de wind
zoo hevig dat de praauw, die voor anker lag, aan het roer werd beschadigd en bij de
dreigende lucht in groot gevaar kwam. Het gelukte ons, met hulp van een aantal menschen,
dezelve op strand te krijgen.
Dec. 1. Deze morgen maakten wij terstond toebereidselen om ons roer weder in orde te
brengen. Intusschen bezocht ik den Aurang kaja van Nonjali (Hindu gedeelte), die thans
te huis was, en sprak met hem over het plaatsen van den bij mij zijnden meester in zijne
negerij. Hij hield er zich steeds bij dat de menschen der negerij zelve moesten weten of

1194

rigoureus genoemd kunnen worden. Kennelijk voelde Roskott, zelf een der grootste veeboeren van
de M.-Molukken, zich gepasseerd. Zie ook De Jong, “‘Vrede door het bloed des kruises’”.
J.B. Sarmanella.
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zij den meester wilden ontvangen, doch dat hij tegen morgen de negerijbevolking zou
bijeenroepen opdat ik zelve met hen over de zaak zou kunnen spreken.
[Dec.] 2. Heden morgen had ik gelegenheid om met den Awrang kaja, den Kapala seniri
en eenige vooraanstaanden der negerij over mijn doel te spreken. Ik merkte al spoedig dat
de Aurang kaja in deze zaak niets te zeggen had maar dat alles afhing van den Kapala seniri
van Sapaleeuwa. Er zijn namelijk drie dusgenaamde Kapala seniris op het westelijk
gedeelte van Ceram, als: een van Tala, een van Etij en een van Sapaleeuwa, en onder
laatstgenoemde behoort ook de Hindu bevolking van Nonjali.1195 Ik deed alles wat in mijn
vermogen was om die Kapala seniri te bewegen den meester aan te nemen, al was het dan
vooreerst ook slechts om eens te beproeven hoe het bevallen zou, terwijl ik hem tevens
verzekerde dat de verhalen, die onder de Hindus aangaande Noach en deszelfs ark bestaan,
door de meester zouden worden uitgelegd en opgehelderd.1196 Al mijne pogingen waren
echter vruchteloos en toen ik eindelijk hem vroeg of, zoo ik den meester dan toch in deze
negerij plaatste, alleen maar om dezen of genen, die zulks mogt begeeren, iets te verhalen
of deszelfs kinderen te onderwijzen, ik dan niet voor de veiligheid van den meester
behoefde bezorgd te zijn, was zijn antwoord dat den meester geen leed zou geschieden
maar dat hij dan terstond al zijne onderdanen, dus ook de Hindu bevolking van Nonjali,
naar het gebergte zou roepen; want hij en zijn volk wilden toch geene Christenen worden,
hetwelk hij zeer wel wist mijn zoeken te zijn en het was ook nog nooit gehoord dat men
daartoe pogingen had in het werk gesteld. Wilde ik, gelijk ik zeide, wederkomen, dat was
wel, doch zoo het alleen was om over deze zaak te spreken dan verzekerde hij mij dat hij
www.cgfdejong.nl
niet weder naar beneden kwam om mij
aan te hooren. Daar ik, op welke wijze ik ook met
hem sprak, steeds van den Kapala seniri ditzelfde antwoord ontving, moest ik eindelijk de
hoop opgeven. Ik vermaande hem nogmaals te bedenken dat ik niets anders zocht dan hem
en zijn volk den grootsten zielenschat aan te brengen en daartoe alle pogingen in het werk
stelde, maar dat hij weigerde dien aan te nemen, van nu af aan verantwoordelijk was niet
alleen wegens het heil zijner eigen ziel maar ook voor dat zijner onderdanen. Ik bleef
echter nog hopen dat God, die alle harten bestuurt, ook eens zijn hart hiertoe gewillig zou
maken; ik wilde later nog eens komen hooren. Dit gezegd hebbende, groette ik hem, den
Awrang kaija en verdere aanwezigen en ging heen, diep bewogen over het lot van zoo
velen die dan nog in de duisternis zouden moeten blijven, doch tevens in het geloof dat
ook eens over het een licht zal opgaan, wanneer het den Heer mag behagen hier eene deur
te openen.
Het was ons met veel moeite toch eindelijk gelukt het beschadigde roer van onze praauw
weder te herstellen, zoodat wij ons deze avond gereed maakten om den volgenden morgen
weder te vertrekken.
Dec. 4. Gisteren van Nonjali vertrokken zijnde, kwamen wij des avonds in de HinduNegerij Kawa, alwaar ik mede eene poging dacht te doen om er een’ meester te plaatsen,
doch daar den Awrang kaija niet in de negerij was, kon ik niets uitvoeren.
1195
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Zie voetnoot 1444.
Zowel de islam als het hinduïsme kennen zondvloedverhalen. Het verhaal van Noach en de zondvloed
staat in Sura 10, ayat 71 vlg.; Sura 23, ayat 23 vlg.; Sura 26, ayat 105 vlg. en vooral Sura 54, ayat
9 vlg., waar meegedeeld wordt dat de ark van Noach nog een aantal generaties bewaard is gebleven.
Als plaats van landing geeft een commentaar de berg Judi in Al Jazirah. Tot de niet-canonieke literatuur
van het klassieke India behoort het epische Mahâbhârata, “de grote Bharata-strijd”. Hierin komt voor
het gedicht Amritamanthana, waarin een zondvloedverhaal is opgenomen, Matsjopâkhjâna getiteld.
Daar wordt verteld hoe Manoe bij de overstroming van de wereld in een boot, getrokken door een steeds
groter wordende vis, gered wordt.
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Dec. 7. Den 4º dezer van Kawa vertrokken, hadden wij eene goede gelegenheid, zoodat
wij gisteren avond op Lata, in den baai van Ambon, kwamen. Gaarne had ik dezen morgen
de Godsdienstoefening op Amboina willen bijwonen. Doch wij konden niet tijdig genoeg
die plaats bereiken. Omstreeks elf ure kwam ik op Batu Mejrah, alwaar ik Br. Roskott en
familie zeer wel aantrof en hartelijk ontvangen werd.
[Dec.] 8. Heden morgen werd ik door Br. Roskott bij den nieuwen Gouverneur der
Molukken ingeleid, wien ik ook mij en mijn zaak in het bijzonder beval, alzoo ik meen
de reden te hebben mij van ZHWdGestr: belangstelling in de uitbreiding des Christendoms
overtuigd te houden. Daarna bezochten wij Ds Davelaar om ZEerw: van mijne aankomst
kennis te geven en als President der Kerkvergadering te verzoeken zoo spoedig mogelijk
bij het Gouvernement het gewone verzoek in te dienen, ten opzigte van de welligt noodige
transportmiddelen en andere hulp bij mijne bezoeken op Cerams Zuidkust. Ik had wel mijn
eigen praauwtje, doch dezelve zou bij sterke wind te klein en mijne manschappen te gering
kunnen zijn. ZEerw: beloofde hieraan terstond te voldoen, zoodat ik rekenen kon dat bij
mijne komst op Ceram reeds door den Resident van Saparuwa en Haruku1197 en die van
Hila en Larikie1198 de noodige aanschrijving aan de Negerijhoofden zou zijn geschied.
Verder met Ds Davelaar over een en ander betreffende de Christen-Gemeenten op Ceram
gesproken te hebben, vertrokken wij weder naar Batoe Mejra.
Daar de NW. wind, die de oversteek naar Ceram en het verblijf aldaar gevaarlijk en
dikwerf onmogelijk maakt, thans op handen was, durfde ik mij niet lang op Amboina
ophouden en maakte daarom mijne bezoeken op Ambon zoo weinig en kort als mogelijk,
www.cgfdejong.nl
om alzoo nog eenige tijd over te hebben
om eens met Br: Roskott over onze algemeene
en bijzondere belangen te kunnen spreken, waaraan ik, na mij bijna twee jarig verblijf op
Wahaaij, groote behoefte gevoelde.
Dec. 14. Gisteren middag nam ik afscheid van Br: Roskott en familie om naar Waaij te
vertrekken en ook bij Br: Bär een paar dagen door te brengen. In onze hoop om voor de
morgen godsdienstoefening daar te zijn, werden wij, door tegenwind, teleurgesteld zoodat
wij niet voor 2 ure des middags Waaij bereikten. Ik werd door Br: Bär en familie, die ik
allen wel aantrof hartelijk ontvangen, en den tijd die ik aldaar vertoefde was mij bij zoo
vele bewijzen van Christelijke broederliefde en onder vele nuttige en aangename gesprekken, slechts een oogenblik. Den 17den door den sterken wind verhinderd, vertrokken wij
den
[Dec.] 18en des morgens 6 ure naar Haruku. Eerst hadden wij stilte doch spoedig kwam
den NW wind hevig door, zoodat wij wel spoedig Haruku bereikten doch aldaar geene
goede legplaats voor ons praauwtje konden vinden, waarom wij genoodzaakt waren
dezelve naar de negerij Oma te brengen. Ik besloot echter te Haruku aan wal te gaan en
kwam aan de hand van een’ mijner matrozen goed door de branding heen aan wal, alwaar
Br: Luijke reeds gereed stond om mij te verwelkomen. Ik liet mijne praauw aan de zorg
van den meester en Johan over, die dezelve den volgenden nacht, bij hoog water, in het
riviertje van Haruku binnen bragten.
[Dec.] 23. Br: Luijke en familie wel aangetroffen hebbende, dacht ik aldaar 2 à 3 dagen
te vertoeven om dan mijne reis naar Ceram te vervolgen doch daar de gevreesden NW wind
thans reeds begon door te komen, ried ieder mij zulks ten sterksten af en verklaarden zij
die er het beste mede bekend moesten zijn zulks voor ondoenlijk. Moeijelijk kon ik
1197
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R. Scherius; 1844-1848 AR Saparua en Haruku, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar
van de burgerlijke stand, tevens fungd. notaris en vendumeester.
J.B. Timmerman.

558

Document 135

besluiten van de voortzetting mijner reis af te zien, daar ik bij dezen wind ook niet naar
Wahaaij kon terug komen en alzoo het vooruitzigt had van tot tegen het wenden der
mousson, minstens twee maanden, geheel van mijne werkzaamheden afgetrokken te zijn.
Nogthans vond ik geene vrijheid mij, en allen die met mij waren, aan die gevaren bloot
te stellen, welke ons, naar den gewonen loop der natuur, op de Zuidkust van Ceram zeker
te wachten waren en ik dacht eindelijk goed die tijd op Amboina bij Br: Roskott te
vertoeven en alsoo de door omstandigheden veroorzaakte tekortkoming aan mijne
instructie1199 eenigzins te vergoeden, in de hoop van tegen het einde van Februarij mijne
reis te kunnen hervatten. Met dit plan keerde ik deze morgen weder terug naar Waaij.
Dec. 26. Bij mijnen terugkomst alhier was Br: Bär een weinig ongesteld, waarom ik hem
dezer dagen gaarne in zijn dienstwerk en weinig ondersteunde.1200 Hedenavond ontving
ik een brief van Br Roskott, wien ik mijn plan had medegedeeld, inhoudende, behalve
hartelijke betuiging dat ik bij mijne komst op eene goede ontvangst rekenen kon, mededeeling dat hij een’ brief had ontvangen van meester Nusalij op Damej. Uit deze brief bleek
dat den meester, op wien ik zoo veel vertrouwde en die steeds gewillig en blijmoedig alles
gedaan en verdragen had wat maar eenigzins tot ons doel kon leiden en van wiens moed,
trouw en gaven ik met grooten lof gesproken had, thans kleinmoedig begon te worden en
met moeite zich tot mijne terugkomst zou staande houden. Dit berigt bedroefde mij zeer
en trof mij zeer onverwacht. Br: Roskott, die bij mijne komst op Ambon reeds die brief
ontving, had hiervan niets gezegd om het mij op mijne moejelijke reis niet dubbel onaangenaam te maken doch vond thans hiertoe geene vrijheid meer en zond mij de aan hem
www.cgfdejong.nl
geschreven brief zelve. Om te vernemen
of Br. Roskott welligt verder ook iets van Damej
vernomen had en of er misschien ook gelegenheid naar Wahaaij was, vertrok ik den
Dec. 27. naar Amboina. Daar ik thans even moejelijk naar Wahaaij kon terug keeren als
mijne reis naar de Zuidkust voortzetten en mij toch genoodzaakt zag een van beide te
kiezen, besloot ik eindelijk tot het laatste, om daarna zoo spoedig mogelijk naar Wahaaij
terug te keeren. Op Ambon schreef ik nog een’ aanmoedigende brief aan meester Nusalij,
waarin ik hem vooral op het hart drukte dat hij thans toonen moest dat hij moed en
vertrouwen had, opdat bij mijne terugkomst niet alles verloren mogt zijn; terwijl ik hem
verder wees op het goede gevolg dat op zijne standvastigheid te wachten was, hetwelk hij
zich te meer moest voor den Geest stellen, daar hoogstwaarschijnlijk thans voor hem de
grootste moeijelijkheden en bezwaren bijna voorbij waren. Ik verzocht Br. Roskott dezen
brief bij de eerste gelegenheid te verzenden en daarbij van mijnentwege voor den meester
en de alvoeren eenige kleinigheden te voegen, ten blijke dat ik, schoon afwezig, hen niet
vergat. Br Roskott beloofde ook zelven aan den meester te zullen schrijven. Na verder alles
in orde gebragt te hebben, vertrok ik den 28e weder naar Waaij.
[Dec.] 31. Den 29en weder te Waaij aangekomen, begonnen wij terstond onze praauw voor
de reis naar Ceram wat in orde te brengen en hiermede ging deze maand en ook dit jaar
voorbij. De Heer, die mij dit jaar, boven bidden en denken heeft gesterkt en gezegend,
blijve mij steeds nabij, ook onder al de bezwaren en gevaren, die mij reeds bij den ingang
van het volgende jaar te wachten zijn!
1846
Jan: 1. Hedenmorgen nam ik voor Br: Bär, die nog ziekelijk is, den dienst waar.
1199
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Jellesma’s Acte van Ordening en Instructie in EA 1843, 115-129.
Zie J.J. Bär sr a. Hb NZG, 16/1/1846, ARvdZ 18/1.
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[Jan:] 11. Na te Waaij verscheidene dagen op goede gelegenheid gewacht en tweemalen
te vergeefsch de reis beproefd te hebben, gelukte het ons den 9en Honimoa (land Ambon
tegenover Kamarijan)1201 te bereiken, alwaar wij nog ook den Radja van Kajubobo
aantroffen, die alhier reeds verscheidene dagen door den sterken wind was opgehouden.
Heden morgen bereikten wij gezamentlijk Kamarijan op Ceram, alwaar ik des middags
godsdienstoefening hield.
[Jan:] 12. Dezen morgen was de gelegenheid buitengewoon mooi om tegen den mousson
in te werken, alzoo het bijna geheel stil was. Wij vertrokken dan ook des nachts reeds ten
een ure en bereikten nog des avonds Kajubobo. Daar men alhier nog geen berigt van mijne
komst had ontvangen, kon ik in deze groote negerij nog niet met mijne werkzaamheden
beginnen en dacht daarom eerst het verder gelegene Piru te bezoeken.
Piru, Ety en Tanunu. 319 zielen, 27 ledematen, vele heidenen. Den 13 Jan: alhier aangekomen, liet ik tegen den avond de ledematen, benevens de ouders en doopgetuigen, de
ongedoopte kinderen in de kerk verzamelen. De leden waren alle aanwezig doch het bleek
mij spoedig dat de wandel der meesten zeer onchristelijk was. Verscheidene hadden zelfs
onwettig kinderen. Ik vond dus geene vrijheid hier het H. Avondmaal te bedienen. Van
de 14 kinderen die gedoopt zouden worden waren de meesten onecht. Veel had ik hier te
vermanen en met ernst te bestraffen, zoodat het reeds laat werd voor ik kon eindigen.
Den 14: des morgens godsdienstoefening en doopsbediening; des middags schoolbezoek.
Van den 57 kinderen (die van Etij en Tanoenoe medegerekend) waren 31 aanwezig, de
overige meest ziek. De aanwezigen zongen zeer goed. Een 7 tal leest tamelijk wel in het
N.T. en begrijpt sommige verhalen www.cgfdejong.nl
redelijk goed. De mindere klassen beginnen ook een
weinig te lezen. Allen kennen, ieder naar zijne klasse, vrij goed de vragen.1202 De meester
schijnt zich wel te beijveren.
Mij werden vervolgens 6 lidmaatskandidaten voorgesteld, die tamelijk wel onderwezen
waren doch nog niet genoeg gevorderd en beproefd om te kunnen worden aangenomen.
Buiten deze werden mij nog 3 Heidenen aangewezen, die verklaarden Christen te willen
worden. De beweegreden was vooral om met Christenen te kunnen trouwen. Een derzelven
betoonde zich echter zeer naarstig en belangstellend bij het onderwijs.
Den 15den hield ik nogmaals godsdienstoefening en had evenals den vorigen dag zeer
weinig hoorders. De meester klaagt zeer over de slechte opkomst in de kerk. Deze Gemeente telt, met de Christenen van Etij en Tanunu, 319 zielen waaronder velen in het Kakijanverbond zijn.1203 Hier zijn nog vele Heidenen.
Den 15den vertrokken wij weder van Kajubobo en den 16den naar Lokkie, 130 zielen, 15
ledematen, met Loehoe ééne gemeente uitmakende. Hier bezocht ik nog des middags de
school waarin ik 24 kinderen van Lokkie, doch geen van Loehoe vond. De schoolkinderen
waren wel onderwezen, zingen zeer goed, rekenen gedeeltelijk aardig, schrijven en lezen
vrij goed en kennen gedeeltelijk goed hunne vragen, De school is in tamelijk goeden staat.
Des avonds liet ik de ledematen en ouders met de doopgetuigen in de kerk bijeenkomen
en vond hier weder zeer veel aanleiding tot vermanen. Het gedrag van vele ledematen is
slecht, zoodat ik hier geen avondmaal kon bedienen maar slechts weinigen uitnoodigde
daartoe naar Kajubobo over te komen. Verder werden mij 11 ledemaatkandidaten voorgesteld, waarvan 10 pas 3 maanden onderwezen waren doch vrij goed vorderingen hadden
gemaakt. De andere was eene bejaarde vrouw, die niet lezen kon doch, door langdurig
1201
1202
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Zie voetnoot 133.
Waarschijnlijk die van Brink, zie voetnoot 23.
Zie voetnoot 289.
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onderwijs dat zij verscheidene jaren had volgehouden, nog al eenig begrip van de voornaamste Christelijke waarheden had verkregen. Daar ik omtrent haar gedrag de beste
getuigenissen ontving, heb ik dan ook aan haar verlangen om tot lidmaat te worden
aangenomen voldaan.
Den 17 des morgens godsdienstoefening en doopsbediening aan 5 echte en 12 onechte
kinderen. Na verder met den meester gesproken te hebben over het aanleggen van een
geregeld Doopboek, dat hier nog niet bestond, vertrok ik des middags van hier en kwam
des avonds te
Kajubobo. 1030 zielen, 61 ledematen. Terwijl ik te Piru en Lokkie was, had de meester
reeds de zaken met de echte doopkinderen gereed gemaakt, zoodat ik dezen avond
hiermede niets te doen had dan alleen de ouders en doopgetuigen over het doel des H.
Doops te onderhouden.
Zondag den 18en Jan. hield ik des morgens godsdienstoefening en doopte 24 echte kinderen.
Daar de Radja mij naar Piru en Lokkie vergezelde, had ik reeds gelegenheid voorloopig
van het gedrag der ledematen te vernemen en wijl de meester met het gunstig getuigenis
van den Regent instemde, kon ik het verlangen der Gemeente van aldaar het H. Avondmaal
te bedienen niet weigeren.
Des Zondagsmiddags hield ik dan voorbereiding en den volgenden morgen bediening des
H. Avondmaals, waaraan 38 leden van Kajubobo en 5 van Lokkie deelnamen. Des avonds
dankzegging en doopsbediening aan 38 onechte kinderen van Kajubobo en 7 kinderen van
Loehoe, welke laatste niet tijdig genoeg te Lokkie waren gekomen doordat het naar hun
afgezonden berigt was opgehouden.www.cgfdejong.nl
Ik had telkens bijna geene andere hoorders dan de
ledematen, de ouders en doopgetuigen (de laatste altijd uit de leden gekozen) en de
schoolkinderen. Ook de meester klaagde zeer over de slechte opkomst in de kerk; van
degenen die nog geen lidmaat zijn, komt zeer zelden iemand.
Den 20en schoolbezoek. Van de 143 kinderen 112 aanwezig. De 4e klasse (28) kent tamelijk
goed de letters. 3de Klas (18), deze kinderen kennen grootendeels de woorden. De 2e klasse
(60) leert meerendeels zeer vlot in Wester, en een 30 tal begint vrij goed in het N.T. te
lezen, waarvan sommigen ook de moeijelijkste woorden tamelijk wel verstaan. Schrijven
meerendeels goed. De verstgevorderden kennen de vragen van Brink gedeeltelijk zeer
goed. Van de 1e klasse (37) lezen allen in het N.T., en velen verstaan het gelezene tamelijk
wel en hebben vele van de aanteekeningen van Medhurst over het Evangelie van Mattheus
in het hoofd.1204 Vragen uit Brink meestal zeer goed. Sommigen ook uit de Ichtitsar
lama.1205 Velen hebben eenige aaneengeschakelde Bijbelsche verhalen met uitbreidingen
in het hoofd, welke zij vraagswijze leeren. Over het geheel zijn al de kinderen zeer goed
onderwezen. De meester schijnt zich voortreffelijk van zijnen pligt te kwijten en met
verstand werkzaam te zijn. Ook schijnt de Radja hem wel te ondersteunen, zoodat de op
de schoollijst opgenomene kinderen tamelijk wel in de school komen. Er zijn echter nog
te veel kinderen buiten de school, waarom ik met den Regent gesproken heb over het
vergrooten van het schoolgebouw dat thans reeds veel te klein is, om daarna te trachten
al de kinderen in de school te brengen. Daar de kinderen, wanneer zij eens van de school
ontslagen zijn, meestal geen getrouw gebruik maken van het Godsdienstig onderwijs, is
het de toeleg van den Radja om, zoo mogelijk, dezelve zoo lang in de school te houden
1204

1205

Segala soerat perdjandjian bahroe maha toehan kita-orang Jesus Kristus, tersalin kapada bahasa
Malajoe. Herz. en uitgeg. door D. Lenting en W.H. Medhurst. Batawija: Segala Orang Pemarentah
hal pasoeroehan Indjil, 1835.
Bedoeld is Borstius’ Ichtitsar Catechismoe. Zie voetnoot 23.
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tot dat zij als lidmaten kunnen aangenomen worden, als wanneer zij zich verpligt rekenen,
althans nu en dan de bijeenkomsten der ledematen bij te wonen. Thans waren er 15
schoolkinderen die welhaast de school zouden moeten verlaten doch in het Godsdienstige
nog niet genoeg gevorderd waren om als lidmaten te worden aangenomen, terwijl zij mijns
oordeels ook nog wel eenen kleinen proeftijd noodig hadden. Ik heb daarom den meester
geraden deze kinderen, onder den naam van lidmaat-kandidaten, in de school bijna
uitsluitend Godsdienstig onderwijs te geven en met den regent naauwkeurig op hun gedrag
te letten opdat zij bij de volgende komst eens leeraars zouden kunnen onderzocht worden.
Na dezen avond nog met de ledematen en sommige anderen te hebben gesproken, vertrokken wij naar:
Waijsamo (77 zielen, 18 heidenen) alwaar wij dan 21 Jan: aankwamen. Hier zijn nog geene
ledematen. Sedert eenige tijd is hier geene meester geweest waardoor school en kerk in
verval kwamen. De pas gekomene meester1206 schijnt zijn werk met ijver en verstand aan
te vatten, heeft de kinderen weder verzameld en 8 nieuwe schoolkinderen opgenomen.
Behalve deze 8 leren 5 anderen de woorden en de overige 14 kennen gebrekkig vragen uit
Brink, doch lezen reeds een weinig in het Evangelie van Mattheus, hetwelk de meester hen
nog al verstaanbaar weet te maken. Zij beginnen een weinig te zingen en schrijven goed.
Verder doet de meester nog al moeite om jonge menschen, die vroeger lezen hebben
geleerd, Godsdienstig onderwijs te geven, waartoe ik hem heb aangemoedigd en deze
leerlingen vermaand daarvan een getrouw gebruik te maken. De meester houdt des Zondags
en des donderdags Godsdienstoefening waar, behalve genoemde leerlingen, alleen de
schoolkinderen komen. De overige www.cgfdejong.nl
bewoners van Waijsamo zijn genoegzaam allen in het
kakijan1207 en komen nooit ter kerk. Hier geene ongedoopte kinderen zijnde, hield ik den
22sten, des morgens, Godsdienstoefening voor zeer weinige hoorders en vertrok daarna naar:
Hatusuwa (228 zielen, 17 ledematen, 30 heidenen). Bezocht alhier terstond de school, waar
van de 59 kinderen 50 aanwezig waren. De 4de Klasse (14) begint een weinig met de letters
bekend te worden en leert ook eenige vragen. De 3de (14) leert woorden doch zeer gebrekkig; vragen tamelijk. 2de Klasse (4) begint een weinig te lezen, vragen redelijk. De 1e Klasse
(27) begint goed te lezen in het Evang. van Mattheus, waarvan sommigen ook een weinig
begrijpen en hoogmaleische woorden in het laagmaleisch overbrengen. Zingen en schrijven
tamelijk goed. De meester is eenigzins bejaard en zijn gezigt zwak.
Vervolgens werden mij 6 ledemaat-kandidaten voorgesteld, die echter nog niet vele
vorderingen hadden gemaakt en ook weinig vatbaar schenen. Ook waren hier 5 volwassene
Heidenen die het Christendom wilden aannemen en wel om met Christenen te kunnen
trouwen. Daar zij pas met het onderwijs waren begonnen, kon ik aan deze niet veel zeggen
dan hen onder het oog te brengen dat het Christendom uit een beter beginsel behoorde te
worden omhelsd, tevens den meester aansporende om zich ijverig op het onderwijs dezer
heidenen toe te leggen.
Des avonds liet ik al de ledematen met de ouders en doopgetuigen in de kerk bijeenkomen
om daar met hen over een en ander te spreken en hen het belang der Godsdienst op het hart
te drukken. Daar de namen der doopgetuigen reeds waren aangeteekend en deze meestal
waren gekozen uit degenen die nog geene ledemaat zijn, kostte het mij hier veel moeite
om mijn voornemen van geene dan ledematen tot doopgetuigen aan te nemen, uit te voeren.

1206
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A.M. Nusaälij.
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Den 23 Jan. hield ik Godsdienstoefening voor niet zeer vele hoorders en doopte 19
kinderen, waaronder verscheidene buiten het huwelijk. Omtrent het gedrag der ledematen
ontving ik geen gunstig getuigenis. De anderen komen nimmer ter kerk.
Den 24 Jan. vertrokken naar
Kamarijan (166 zielen, 41 ledematen), welke Gemeente uit de negerijen Kamarijan en
Seruawan bestaat. Bij mijne eerste komst alhier, zijnde Zondag den 11 dezer, had ik reeds
gezien dat de Christenen hier zeer slecht ter kerk gaan. Daar mij gezegd werd dat de meeste
Christenen alhier zeer weinig of in het geheel geen maleisch verstaan, ried ik den meester
te beproeven deze des Zondags in hunne eigene taal eenig Godsdienstig onderwijs te geven,
zoo als hij zulks het best met zijne overige werkzaamheden zou kunnen schikken, daarbij
aanmerkende dat zulk eene bijeenkomst niet langer dan één uur moest duren, alzoo deze
menschen te stomp zijn om langer zich in te spannen.
Thans begon ik met den school te bezoeken alwaar ik van de 95 slechts 50 kinderen
aantrof. De 4e Klasse (63) bestond grootendeels uit kleine kinderen, pas in school opgenomen, welke thans uit bevreesdheid waren te huis gebleven. De overige kinderen dier klasse
kennen tamelijk goed de letters en een 7 tal begint met de woorden. 3e Klasse (20) begint
een weinig te lezen. 2a Klasse (2) leest tamelijk wel. 1e Klasse (10) leest goed in het Evang.
van Matth. en heeft ook eenige der door Medhurst bijgevoegde aanteekeningen goed in
het hoofd.1208 Over het geheel is deze klasse tamelijk wel onderwezen. Iedere klasse is
tamelijk goed in het vragen opzeggen, zingen en schrijven, doch het rekenen is zeer weinig.
Na den 24 Jan. des avonds de ledematen, ouders en doopgetuigen verzameld, allen
www.cgfdejong.nl
toegesproken en degenen, welker wandel
niet behoorlijk was, ernstig vermaand te hebben,
hield ik
Den 25en des morgens Godsdienstoefening en doopte 51 kinderen, waarvan 28 buiten het
huwelijk. Des middags weder Godsdienstoefening. De laatst-aangenomene leden, waar
omtrent ik een gunstig getuigenis ontving, verzochten mij hier het H. Avondmaal te
bedienen, doch daar op den wandel van bijna al de anderen veel was aan te merken, kon
ik dezulke niet toelaten en zou dan genoodzaakt zijn dezelve uit te sluiten, hetwelk ik thans
niet gaarne deed, hopende dat bij eene volgende gelegenheid een beter getuigenis aangaande de afgedwaalden zou kunnen gegeven worden. Daar hier nog weinig ledematen zijn heb
ik den meester aangespoord tot het geven van Godsdienstig onderwijs en in een en ander
de hoofden der beide negerijen om hunne ondersteuning verzocht.
Den 26en Januarij vertrok ik des morgens naar
Tihulalij (242 zielen, 22 ledematen), waar ik begon met de school te bezoeken. De 48
kinderen waren thans nagenoeg aanwezig doch de meester klaagde dat hij gewoonlijk
slechts 10 à 15 in school had. De Awrang Kaija verzekerde dat hij genoeg last gaf aan de
ouders om hunne kinderen ter school te zenden, doch dit hielp niet want de kinderen liepen
meestal weg in het bosch. Hoe het zij, het bleek mij maar al te duidelijk dat hier van het
onderwijs een zeer slecht gebruik werd gemaakt. De kinderen 4e (16) en 3e Klasse (13)
wisten bijna niets. De 2e Klasse (7) begon slechts gebrekkig te lezen; schrijven, rekenen
en vragen opzeggen iets beter. De 1e Klasse (12) leest meerendeels tamelijk, gelijk ook
schrijven, rekenen en vragen opzeggen. De kinderen heb ik gedeeltelijk nog al wat hard
aangesproken en den Awrang Kaija en meester vermaand toch vooral de school in beteren
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staat zoeken te brengen, terwijl ik, bij elke gelegenheid, de ouders hunne verpligting voor
oogen hield.
Den 27sten hield ik des morgens Godsdienstoefening en doopte 12 echte en 9 onechte
kinderen, van welke laatste de ouders reeds lang ondertrouwd waren doch tot nog toe de
bewijzen hiervan nog niet hadden ontvangen. De opkomst in de kerk was hier op verre na
niet genoegzaam doch overigens ontving ik omtrent het gedrag der ledematen, inzonderheid de laatst aangenomene, geen ongunstig berigt. De meester had eenige leerlingen, die
wenschten ledemaat te worden, waaronder ook de Awrang Kaija; zij waren echter nog te
weinig onderwezen.
Den 28en Jan: wandelde ik langs strand naar
Rumakaij (364 zielen, 68 ledematen). Schoolbezoek. De 83 kinderen thans nagenoeg
aanwezig, doch volgens verklaring van den meester gewoonlijk slechts 20 à 30. Den
meester klaagde zeer dat de Pattij niet beter hier voor zorgde, doch deze verdedigde zich
en zeide dat hij dagelijks de ouders last gaf hunne kinderen in school te brengen maar de
kinderen liepen meestal weg. De school was dan ook in slechten staat. De twee mindere
Klassen (zamen 39) kenden zeer gebrekkig letters en woorden en een weinig vragen
opzeggen. De 2e Klasse (13) leest zeer weinig, schrijft redelijk, begint te rekenen en kent
gebrekkig vragen. De 1e Klasse leest niet zeer goed, beantwoordt eenige vragen over de
geschiedenis van Jezus Christus vrij wel, schrijft goed, kent tamelijk wel eenige vragen
uit Brink, rekent een weinig en zingt tamelijk.
Den 28e Jan: liet ik volgens gewoonte de ledematen met de ouders en doopgetuigen des
www.cgfdejong.nl
avonds in de kerk verzamelen, wanneer
mij bleek dat ook de ledematen slecht ter kerk gaan
en dat op het gedrag van sommigen veel is aan te merken. De ouders heb ik vooral
vermaand om de kinderen, die zij wilden laten doopen, ter zijner tijd in de school te
brengen. De 17 in 1843 aangenomene leden schijnen zich bijzonder ten goede te onderscheiden.
Den 29e Godsdienstoefening en doopsbediening aan 9 echte en 7 onechte kinderen, van
welke laatste de ouders, evenals te Tihulalij, wel ondertrouwd waren doch omdat zij de
bewijzen nog niet hadden ontvangen, nog niet getrouwd. De meester stelde mij verder
eenige leerlingen voor die nog zeer weinig gevorderd waren. Des avonds liet ik nog eens
al de Christenen, vooral ook die welke nog geen ledemaat waren in de kerk verzoeken,
doch van de laatstgenoemde kwamen zeer weinig. Al de aanwezigen vermaande ik om toch
beter gebruik te maken van het Godsdienstig onderwijs en op mijnen aandrang beloofden
6 hunner bij den meester onderwijs te zullen nemen.
Den 30ste Jan: vertrokken naar
Elpaputij (810 zielen, thans 77 leden) alwaar ik tegen den avond aankwam. Deze gemeente
bestaat uit de negerijen Paulohij en Samasuruw, geheel bijeen gelegen en nagenoeg even
groot. Ik zocht mij terstond eenigzins met de Gemeente en derzelver toestand bekend te
maken. Den 31e bezocht ik des morgens de school, alwaar van de 99 kinderen 62 aanwezig
waren, doch het gewoon getal bedraagt slechts 20 à 30. De oorzaak van het slecht ter
school gaan der kinderen is hier gedeeltelijk dat de ouders soms langen tijd in hunne tuinen
buiten de negerij blijven en dan hunne kinderen medenemen. Van de 4e klasse (45) zijn
velen pas in school; de overigen kennen gedeeltelijk de letters en tellen op de vingers tot
20 en 30, sommigen beginnen letters te maken. Van de 3e Klasse (31) kennen velen nog
niet goed de letters, sommigen beginnen te spellen en schrijven tamelijk doch hun vragen
opzeggen is gebrekkig. De 2e Klasse (14) kent slecht de vragen, slechts een paar lezen
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goed, schrijven gebrekkig. 1e Klasse (9). Deze begint goed te lezen in het N.T., waarvan
de kinderen echter weinig verstaan, schrijven redelijk, vragen opzeggen gebrekkig.
Des middags liet ik, als gewoonlijk, de leden der Gemeente, benevens de ouders en
doopgetuigen bijeenkomen.
Des avonds werd mij gezegd dat de voor Ceram welgebouwde en reeds eenige maanden
gebruikte kerk nog niet was ingewijd, waarom ik door de hoofden der beide negerijen en
den meester daartoe verzocht werd, hetwelk ik meende niet te kunnen weigeren. Daar het
nu reeds laat in den avond was, konden er thans geene voorbereidselen meer worden
gemaakt, om deze plegtigheid door uitwendigen luister eenigzins meer indrukwekkend te
maken, alzoo de inwijding den volgende dag, zijnde Zondag, zoude plaats hebben.
Zondag 1 Febr:, des morgens 7 ure verzamelden wij ons op eenige roeden afstand van de
kerk, in geregelde orde, als wordende ieder volgens deszelfs rang en betrekking tot de kerk
zijne plaats aangewezen. Het geheele getal dergenen, die aan de algemeene uitnoodiging
deelnamen, bedroeg ongeveer 150 personen, behalve de schoolkinderen, die onder het
toezigt der beide Awrang Tuwah Agama aan weerszijde op eene rij achter elkander waren
geplaatst.
Nadat ik de aldus gereedstaande menigte kortelijk had toegesproken, togen wij langzaam
in dezelfde orde en met ontblootte hoofden onder het zingen van Ps 84 : 1, 2 tot voor den
ingang der kerk, alwaar wij des Heeren zegen over dit Kerkgebouw afsmeekten. Daarna
zongen wij Ps 100 : 1, 3, terwijl wij bij het aanheffen van vs 3. de Kerk binnentraden,
wanneer ik voor ik den predikstoel beklom met de gemeente staande nog een kort gebed
deed. Vervolgens ging ieder op zijnewww.cgfdejong.nl
plaats zitten en zongen wij, nadat ook ik was opgetreden, Ps 65 : 1, 2; terwijl de 5 eerste verzen van dien zelfden Psalm mij geschikte aanleiding
gaven om over het gebruik van dit nieuwe bedehuis te spreken, als moetende dienen I om
daar Gode onzen dank te betalen voor alle ligchamelijke en Geestelijke zegeningen, en
in lofgezangen Zijnen Naam met hart en mond te verheerlijken, II om daar onze gemeenschappelijke Gebeden geloovig tot den troon der Genade op te zenden en III om daar
steeds te hooren van Gods Genade in Christus en de verzoening onzer overtredingen, om
alzoo met het goede van des Heeren huis verzadigd te worden. Verder werd de dienst op
de gewone wijze voortgezet en geëindigd, terwijl ook nog 61 echte kinderen werden
gedoopt. Het geheel scheen op de aanwezigen eenen diepen indruk te maken, doch hoeveel
hiervan de blijvende vrucht zijn zal is niet te bepalen.
Des nadenmiddags weder Godsdienstoefening en doopsbediening aan 35 onechte en 4
alvoersche kinderen.
Den 2 Febr: liet ik nog eens allen in de kerk verzoeken, wanneer door mij 23 ledemaatkandidaten werden onderzocht en weder anderen tot leerlingen aangenomen. De door mij
onderzochte leerlingen konden gedeeltelijk niet zeer goed of bijna niet lezen en waren
daarom onderwezen volgens de gewone 40 vragen. Het bleek mij echter dat zij zeer wel
onderwezen waren, daar zij niet slechts de vragen zeer goed wisten beantwoorden maar
dezelve boven mijne verwachting vrij goed verstonden. Van het gedrag dezer jonge lieden
verhaalde de meester mij zeer veel goeds, doch drie hunner, op wie anders niets te zeggen
viel, waren nog niet wettig getrouwd schoon zij als getrouwden zamenwoonden, eene zaak
die op Ceram moeijelijk is alzoo men daar niet kan ondertrouwen dan alleen wanneer de
Resident aldaar komt, hetwelk natuurlijk niet zoo dikwijls kan geschieden. Ik heb nog al
moeite gedaan om deze jonge menschen, door een’ zoogenaamde commissaris bersumpah
te ondertrouwen doch, daar dit wegens bestaande bepalingen niet geschieden kon, is zulks
mislukt en moesten dus de belanghebbenden tot op de komst van den Resident wachten.
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Eindelijk heb ik, bij mijne terugkomst van Amaheij en Makarejkej den 13 Febr:, deze
nieuwe leden aangenomen en de genoemde ongehuwden terstond weder uitgesloten tot dat
zij wettig getrouwd zouden zijn. Van de 23 leerlingen vond ik thans maar 19 aanwezig,
de overigen konden dus niet worden aangenomen.
Amaheij, 980 zielen thans 95 leden. Deze Gemeente, waar ik den 3 Febr. aankwam, bestaat
uit de negerijen Amaheij en Souhuku, welke laatste slechts ruim 100 zielen telt. Toen ik
den 4e den school bezocht, vond ik van de 161 kinderen die op de schoollijst zijn opgeschreven 127 aanwezig. Een 45 tal is nog zeer jong, pas in school en maakt eene afdeeling
op zich zelven uit, welke niet zoo bepaald den geheelen schooltijd in school blijft. De
eigenlijke 4de Klasse (71) kent meest de letters redelijk en de 3de (13) begint met de
woorden en een weinig met de vragen. De 2de Klasse (8) leest nog zeer gebrekkig, vragen
opzeggen iets beter en schrijft redelijk wel. De 1e Klasse (14) schrijft redelijk goed, leest
gedeeltelijk tamelijk in het N.T. en kent aardig vragen uit Brink. De tegenwoordige
meester1209 is hier pas gekomen, doch schijnt zich wel van zijnen pligt te zullen kwijten.
In deze school zijn zeer vele jonge kinderen.
Des nademiddags onderzocht ik 32 lidmaats-kandidaten, waarvan 12 lezen konden.
Dezelve waren gedeeltelijk door den vorigen meester,1210 gedeeltelijk door den Pattij van
Amaheij onderwezen, terwijl de nieuwe meester hen sedert zijne komst alhier dagelijks
onderwijs had gegeven. Die van hen lezen konden gebruikten het vraagboekje van Brink,
de overige de 40 gewone vragen. Bij het gunstig getuigenis, dat ik omtrent den wandel
dezer leerlingen ontving, waren hunne vorderingen in de kennis der Chr. waarheden
www.cgfdejong.nl
zoodanig dat ik geene vrijheid vond
hun verzoek om hen tot lidmaten aan te nemen te
weigeren, te meer daar de meesten reeds den middelbaren leeftijd hadden bereikt. Degenen
van hen, welken in Brink geleerd en goed lezen konden, bleken mij niet zoo veel van de
leer des Christendoms te verstaan dan de anderen, schoon zij de geleerde vragen zeer goed
in het hoofd hadden. Ik kon echter deze niet wel afwijzen, daar het dan schijnen zou als
of zij, die beter dan anderen lezen konden, bij de laatsten werd achtergesteld hetwelk zeer
nadeelig op het onderwijs zou werken.
Na tweemalen allen onderzocht en het gebrekkige, zoo veel mogelijk, verholpen te hebben,
besloot ik eindelijk hen aan te nemen.
Den 5den hield ik mij den geheelen dag bezig met de ouders en doopgetuigen, gedeeltelijk
om met hen over het doel des H. Doops te spreken, gedeeltelijk om alles wel te regelen,
hetwelk mij zeer veel moeite kostte, alzoo sommigen 2 of 3 ongedoopte kinderen hadden
en eenigen zelfs hunne eigen doopsnaam niet wisten.
Den 6den Godsdienstoefening en doopsbediening aan de kinderen der negerij Amaheij. Des
middags nog eenige kinderen dier negerij opgeschreven, waarvan de ouders den vorigen
dag niet gekomen waren. Vervolgens verzamelde ik de leden der gemeente teneinde naar
hunnen wandel onderzoek te doen. Bij het gunstig getuigenis, hetwelk ik bijna omtrent
allen ontving, beloofde ik hun gaarne hun verzoek om het H. Avondmaal te vieren te zullen
toestaan.
Den 7 Godsdienstoefening en doopsbediening aan de kinderen van Souhouku en eenige
van Amaheij; vervolgens voorbereiding.
Zondag den 8sten Febr. bediening des H. Avondmaals, hetwelk zeer stichtelijk toeging; van
de 63 leden waren 50 aanwezig; de overige ziek of buiten de negerij. Men zeide mij hier
gewoon te zijn dat de nieuw aangenomen leden niet terstond tot het gebruik van het H.
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Avondmaal werden toegelaten, maar hun eerst slechts vergund bij de bediening tegenwoordig te zijn. Ik vond geene vrijheid om eens openlijk aangenomene leden het gebruik der
bondzegelen nog te ontzeggen; doch, daar ik ook gaarne deze bestaande gewoonte eenigzins wilde volgen, oordeelde ik het best de aanneming der ledematen tot na het Avondmaal
uit te stellen en hun, als nog leerlingen zijnde, toe te staan bij de bediening tegenwoordig
te zijn, hetwelk dan ook geschiedde.
Des namiddags dankzegging en aanneming van 32 nieuwe leden.
Den 9en liet ik nog eens allen, zoo leden als geen leden, in de kerk verzamelen, hen het
belang der Godsdienst voorhoudende. Op mijne uitnoodiging waren er weder 36 die zich
als nieuwe leerlingen aanboden. In overleg met den meester en de regenten bepaalde ik
dat degenen, die goed lezen konden, uit Brink en de anderen volgens de 40 vragen zouden
onderwezen worden.
Ik had reden om mij in vele opzigten over deze Gemeente te verblijden. Van de 147
kinderen die thans hier werden gedoopt waren slechts 10 à 15 buiten het huwelijk verwekt;
terwijl het getal onechte kinderen op Ceram veelal met dat der echte gelijk staat of zelfs
overtreft. Het komt mij voor dat de Pattij van Ameheij ook zeer de belangen der Godsdienst behartigt.
Den 10den Febr; vertrok ik naar
Makarijkij. 427 zielen, thans 56 leden. Kwam alhier des middags aan en bezocht terstond
de school. De 71 kinderen waren nagenoeg allen aanwezig. Den 4de Klasse (15) begint met
de letters en de 3de (26) kent dezelve en begint een weinig te spellen. De kinderen der 2de
Klasse (22) lezen gedeeltelijk goedwww.cgfdejong.nl
in Wester, schrijven goed en beginnen met de vragen
van Brink. De 1ste Klasse (8) schrijft goed, kent de drie eerste hoofdstukken uit het vraagboekje van Brink, doch schijnt nog zeker weinig te begrijpen en rekent niets. In deze school
zijn, evenals in die van Ameheij, zeer vele jonge kinderen; ook hier is den meester pas
gekomen. Des avonds onderzocht ik naar den wandel der gemeenteleden, waaromtrent ik
een zoodanig getuigenis ontving, dat ik hun verzoek om hier het Avondmaal te bedienen
kon inwilligen. Vervolgens, als naar gewoonte, de ouders en doopgetuigen verzameld en
alles in orde gebragt.
Den 11 Febr: des morgens godsdienstoefening en doopsbediening aan 50 echte en 6
onechte kinderen. Des middags voorbereiding. Des avonds onderzocht ik nogmaals de mij
den vorigen avond voorgestelde 30 ledemaat-kandidaten, waarvan 24, die gebrekkig of
niet lezen konden, volgens de 40 vragen, en de overige 6, die goed lazen, volgens Brink
waren onderwezen. De eerstgenoemde hadden nog al een vrij goed begrip van de Christelijke waarheden en, daar ik omtrent hunnen wandel een goed getuigenis ontving, meende ik
hen niet te mogen afwijzen, te meer daar de meesten reeds den middelbaren leeftijd hadden
bereikt of zelfs bejaard waren De overige 6 nog jong en pas van de school ontslagen,
hadden zich nog al moeite gegeven om de vragen van Brink in het hoofd te prenten, doch,
daar zij vroeger een ander boekje gebruikt hadden, waren zij hiermede slechts tot het 5de
Hoofdstuk gevorderd. Zij begrepen zeer weinig van hetgeen zij van buiten hadden geleerd
en wisten niets van de verzoening in Christus. Ik vond daarom geene vrijheid hen aan te
nemen, maar moedigde hen aan om zich te beijveren teneinde tegen eene volgende
gelegenheid gereed te zijn.
Den 12 bediening des H. Avondmaals aan 25 leden der Gemeente. Des middags dankzegging en aanneming van 24 nieuwe leden. Des avonds liet ik nog eens allen in de kerk
verzamelden, wanneer zich weder 26 nieuwe leerlingen aanboden, meest van middelbaren
leeftijd, welke niet zeer goed konden lezen, waarom ik hun toestond om volgens de 40
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vragen te worden onderwezen, terwijl de jongeren, die beter lazen, uit Brink moesten
leeren.
Den 13 Febr: vertrok ik naar de Alvoersche negerij Awija, werwaarts den Pattij van
Amaheij en den bij mij zijnden meester1211 den vorigen dag waren op reis gegaan. Op
Warakah waren thans vele verwarringen en den Awrang Kaija van Awija verklaarde dat
hij zeer gaarne een meester in zijne negerij wilde ontvangen maar dat zijn volk hier
volstrekt tegen was. Daar het nabij gelegen negerijtje Apsano slechts 10 weerbare mannen
bevat en dus te klein zou zijn om er eenen meester te plaatsen, kon ik bij deze Alvoeren
thans niets uitrigten. Wij vertrokken dan ook spoedig en kwamen tegen den avond weder
te Elpaputij, waar ik nog Godsdienstoefening hield en 19 vroeger onderzochte leerlingen
tot leden der gemeente aannam, waarmede mijne werkzaamheden op Cerams zuidkust een
einde nam.
Omtrent den toestand van het Christendom op Ceram kan niet dan een zeer ongunstig
getuigenis worden gegeven. Te Piru, Waijsamo, Hatusua, Kamarijan, Tihulalij, Rumakaij
en Elpaputij zijn het grootste deel der Christenmannen (de vrouwen worden niet opgenomen) in het zoogenaamde Kakijan Verbond.1212 Te Kajubobo is het eenigzins beter, terwijl
dit verbond te Amaheij en Makarijkij niet gevestigd is. Wat dit verbond inhoudt blijft
steeds een geheim. Wanneer iemand dit intreedt, dan moet hij eene zware eed van geheimhouding doen en men zegt, dat zoo iemand er slechts een weinig van openbaarde zelfs zijn
eigen vader of broeder hem moest en ook zeker zou ombrengen. Wanneer men dus hiervan
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al iets hoort, dan is het alleen de gedachte
van hen die het niet weten omdat zij er niet in
zijn. Dit echter meen ik te hebben opgemerkt dat er eene vereering der voorouders mede
verbonden is, als welke hunne wil nu en dan aan de Mauw Uwins of Priesters, waarvan
er in elke negerij verscheidene zijn, bekend maken. Naarmate echter de levenden, hetzij
vrijwillig, hetzij gedwongen de bevelen van het Gouvernement opvolgen, zijn ook de
bevelen de dooden hiermede meer overeenkomstig. Jongens van ongeveer 12 jaren worden
jaarlijks door de priester opgezonden om in dit verbond te worden opgenomen, hetwelk
in een zoogenaamd rumah kakijan, hetwelk achter iedere negerij op eene verborgene plaats
in het bosch moet zijn, geschiedt. Geene twee broeders kunnen terzelfder tijd in een en
hetzelfde kakayanhuis worden ingewijd, en in het algemeen schijnt men van eene verwisseling te houden waarbij iemand niet in zijne eigene negerij in het verbond wordt opgenomen.
Zulke jongens, welke zullen ingewijd worden, dragen een onderscheidingsteeken, waardoor
zij zelfs bij hunne vijanden (zoo deze tot het verbond behooren) veilig zijn. Wat bij de
inwijding zelve plaats heeft is niet bekend, omdat het dan ieder, geen kakijan zijnde, het
huisje, zelfs van verre, niet durft naderen. De nieuw opgenomenen weten zelve misschien
niet wat met hen plaats heeft, daar zij dan, naar men zegt, geheel verbijsterd van zinnen
of bedwelmd zijn, hetwelk wordt toegeschreven aan het gebruik van een soort van wortelen
welke zij, gedurende hunne voorbereiding en inwijding, soms tot 8 maanden lang, dagelijks
moeten eten. Wat men mij verder van dit verbond verhaald heeft is zeer verward en komt
mij te verdacht voor. Dat zij zich een kruis op den borst prikken en sommigen eenige
verhalen omtrent Noach bezitten, welke zij zeggen dat bij den grooten watervloed op den
grooten berg van Westelijk Ceram met een vaartuig, waarin 8 personen, is blijven vastzitten, zou bijna doen denken dat in vroeger tijd de Portugeezen onder hen hebben gewerkt;
doch, daar ik onder hen nog geen spoor van beelden, welke de Portugeezen daar gewis
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zouden hebben ingevoerd, ontdekt heb, houd ik liever hun kruis voor iets toevalligs en
hunne verhalen van oude overleveringen.1213
In hoeverre het beruchte koppensnellen met het Kakijan verbond in verband staat of door
hetzelve geëischt wordt, heb ik niet kunnen ontdekken. Een paar Christenen, die in het
verbond waren, hebben mij onder eene ootmoedige houding stellig verzekerd dat het
geheele Kakijanendom niets dan ijdelheid en bijgeloof was, doch dat er anders volstrekt
geene onzedelijkheid, veel min moord en doodslag mede verbonden was. Men heeft echter
juist op dat gedeelte van Ceram, waar het kakijan gevestigd is, de eigenlijke koppensnellers, hoewel er ook eenige Alvoersche negerijen zijn die, buiten het kakijan, zich hieraan
niet minder schuldig maken.1214
Daar men alzoo met geene zekerheid weten kan wat het kakijan is en in hoeverre deszelfs
eischen volstrekt strijdig zijn met het Christendom, blijft dit op de Zuidkust van Ceram
steeds eene groote moeijelijkheid, vooral wanneer men de kerkelijke tucht wil handhaven.
Bij mijne bezoekreis heb ik nergens avondmaal bediend, waar ik wist dat onder de leden
in het kakijan waren, vooral omdat ik dezulke, zoo zij waarlijk moord en Afgoderij, als
waarvan men hen beschuldigt, bedreven niet kon toelaten, terwijl ik hen daar ik dit niet
met zekerheid wist niet durfde uitsluiten. Zoolang toch als ik niet overtuigd ben dat een
kakijan, juist omdat hij kakijan is, genoemde en andere misdaden bedrijft, kan ik niet
aannemen dat ieder die in dat verbond is daarom als aan die misdaden schuldig moet
worden beschouwd en alzoo van de tafel des Heeren geweerd.
Verder heb ik steeds den regel gevolgd om geene dan ledematen tot doopgetuigen aan te
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nemen, hetwelke in sommigen Gemeenten,
waar weinige leden waren, veel moeite kostte.
Bij onechte kinderen heb ik den als vader aangegeven persoon niet dan op eigen bekentenis
als vader in het Doopregister laten aanteekenen. Vervolgens den meester en Regenten opgedragen om, bij de komst van den Resident, ZhEdGestr: het doopboek te laten zien en
te verzoeken allen die in ongehuwden staat kinderen hadden, te doen ondertrouwen, daar
allen mij beloofden om bij de eerste gelegenheid te zullen trouwen.
Wat de regenten der Christennegerijen op Ceram betreft, welke, uit hoofde hunner betrekking, zeer veel of ten voordeel of ten nadeel kunnen doen, is moeijelijk iets te zeggen, daar
bij zulk eene bezoekreis de tijd te kort is om dezelve eenigzins nader te leeren kennen. De
meesten echter zijn nog zoo weinig ontwikkeld en hebben zoo weinig begrip van het
eigenlijke Christendom, dat men van hen niet zeer veel ten goede kan verwachten. De
Radja van Kajubobo, maar vooral de Pattij van Amaheij schijnt zich en in begrip en in
belangstelling te onderscheiden.
Over de ontvangst in de negerijen had ik niet te klagen, behalve dat ik liever ijverige
behartiging des Christendoms dan een meer dan gewone ontvangst van den leeraar zou
1213
1214

Zie ook voetnoot 1196.
Tijdens zijn eerste bezoekreizen in zuidelijk Ceram, in nov.-dec. 1841 (gemaakt in gezelschap van
zendeling F.W. Holtz) en wederom in okt. 1843, was ook Luijke op het kakian-verbond gestuit. In
zijn verslag van 1841 stelde hij voor het avondmaal nergens langs Ceram*s zuidkust te vieren, tot de
gewoonte van het koppensnellen, die hij direct met het kakian-verbond in verband bracht, volledig
zou zijn afgezworen. Holtz was het hier niet mee eens, zie sub. dec. Luijke, Extract-Journaal jan. dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5. In 1843 schreef Luijke: “Daar hier [Kaibobo], als in al de andere
negorijen onder Haruku het kakijan nog tot schande, van die Christenen, onder de mannen van daar
bestaat, zoo dacht mij was het hier reeds de plaats en mijn pligt, om de mannen, die het voornemen
hadden het Avondmaal te vieren, ernstig te waarschuwen en die in dat verderfelijk verbond was en
wilde blijven omhelzen, zich volstrekt van de tafel des Heeren moest onthouden”, zie sub 11 okt. in
Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1843, 8/3/1844, ARvdZ 24/5.
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wenschen. Schoon ik mijne eigene praauw had, hebben toch de meeste regenten zonder
dat ik zulks verlangde mij van de eene naar de andere negerij vergezeld. Zoo bragt de
Radja van Kajubobo mij naar Piru en Lokkie; vergezelden mij de Pattij en meester1215 van
Waijsamo naar Hatusuwa; de Pattij van Hatusuwa naar Kamarijan, alwaar mij reeds de
Regenten en meesters kwamen bezoeken van Rumakaij en Tihulalij. De pattij en meester
van Kamarijan vergezelden mij met de Awrang Kaija van Tihulalij naar deze negerij, welke
laatste mij langs strand naar Rumakaij geleidde. De pattij van Rumakaij vergezelde mij
naar Elpaputij, alwaar de Awrang Kaija van Sohouku mij kwam uitnoodigen om bij hem
mijn intrek te nemen, daar hij, volgens verdeeling met Amaheij, thans het regt had den
leeraar te ontvangen. Van Amaheij bragt de pattij mijnen meester1216 naar Awija om daar
een en ander te onderzoeken, terwijl de Awrang Kaija van Sohouku mij weder naar
Makarijkij vergezelde. Ik heb op mijne reis van niemand iets verlangd en dat de belanghebbenden bepaaldelijk onder het oog gebragt, doch waar ik meende door weigering de
Regenten of meesters te zullen beleedigen of beschamen, van het aangebodene gebruik
gemaakt en daarom ook in het algemeen geene betaling aangeboden als wist ik reeds vooraf
dat het niet zou worden aangenomen. In hoever zulks belangstelling is in het Christendom
of tengevolge de ontvangene aanschrijving van het Gouvernement, durf ik niet bepalen.
Na volgens het bovengenoemde, met mijne verrigtingen op Elpaputij, ook mijne verrigtingen op Ceram zelve geëindigd te hebben, vertrok ik vandaar den 14den Februarij des nachts
ten één ure, ten einde van den landwind te kunnen gebruik maken, en kwam des avonds
10 ure te Rumakaij doch de wind verhinderde ons om, gelijk wij hoopten, tegen den
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volgende morgen Kamarijan te bereiken,
waar wij eerst tegen den avond aankwamen. Den
16de des morgens drie ure waagden wij de wegens den thans dag en nacht doorwaaijenden
noordwesten wind eenigzins gevaarlijke overtogt van Kamarijan naar het land van Ambon
bij Waaij en het gelukte ons voordat de wind, die bij dag het sterkste is, zich begon te
verheffen de overtogt bijna te hebben volbragt, zoodat wij, schoon in het laatst hevig door
de Golven geslingerd, gelukkig het land van Ambon en des morgens 9 uur Waaij bereikten.
Waren wij één uur later vertrokken dan had ons praauwtje, daar de wind juist dien dag zeer
hevig werd, het gewis niet tegen de Golven uitgehouden.
Febr: 18. Den 18e vertrok ik naar Amboina om te hooren of er welligt ook eene praauw
van Wahaaij was aangekomen, in de hoop van dan eenig berigt van meester Nusalij te
zullen ontvangen; terwijl ik vooral ook gaarne eene praauw van Wahaaij had aangetroffen
om in gezelschap van dezelve naar Wahaaij terug te keeren, daar meestal omtrent dezen
tijd de zeeroovers de reis naar Wahaaij gevaarlijk maken. Een praauw van Wahaaij,
vroeger gekomen, was 3 dagen voor mijne komst op Ambon vertrokken, zonder eenig
berigt van den meester te hebben aangebragt. Ik werd dus zoowel in het een als het ander
teleurgesteld.
Bij Br: Roskott ontmoette ik Br: Linemann met vrouw en kinderen, voornemens om naar
Menado te vertrekken. Er waren ook brieven uit het vaderland aangekomen, doch de mijne
waren gedeeltelijk reeds door den Postmeester naar Wahaaij verzonden. Een en ander gaf
nogal aanleiding tot vele gesprekken, doch daar ik beloofd had spoedig te Waaij terug te
komen, hield ik er mij slechts twee dagen op.
[Febr:] 23. Den 23e te Waaij zijnde liet ik terstond mijne praauw op strand halen om
dezelve weder eenigzins in orde te brengen. Na hieromtrent de noodige bestellingen gedaan
en de goederen gelost te hebben, vertrok ik voor een paar dagen weder met Br: Bär naar
1215
1216

Melianus A. Nusalij.
J.B. Sarmanella (Saramanella).
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Amboina, alwaar wij thans ook Br: Luijke aantroffen. Thans allen bijeen zijnde, behandelden wij eenige zaken onze Missie betreffende. In mijne hoop om spoedig naar Wahaaij
terug te komen, werd ik weder teleurgesteld niet alleen wegens den sterken westen wind,
maar ook door het berigt van Zeerovers die thans werkelijk verschenen waren en reeds bij
de Lobang Kaija (tusschen Kelang en de westhoek van Ceram), die wij passeeren moesten,
eene praauw genomen hadden. Daar er later nog meer dergelijke berigten ontvangen
werden, was ik genoodzaakt eenige dagen te wachten totdat er geruststellende berigten
inkwamen. Intusschen vertoefde ik afwisselend bij Br: Roskott en bij Br: Bär, welke thans,
met familie, zich op Pokah, aan de binnenbaai, ophield terwijl ik tevens van de gelegenheid
gebruik maakte om mij op Amboina van eenige benoodigdheden te voorzien. Daar er
vervolgens een oorlogsvaartuig uitzeilde om de Zeerovers te verdrijven en er ook betere
berigten inkwamen, vertrok ik den 7en maart weder naar Waaij om mij verder voor de reis
gereed te maken.
Maart 9. Dezen avond gereed zijnde om den volgenden morgen op reis te gaan, kwam een
burger van Haruku op Waaij de tijding brengen dat er bij Saparuwa en Nusa Lawut een
aantal rooverspraauwen waren. Dat vernemende stelde ik mijn vertrek verder uit, doch den
volgenden dag niets meer van zeeroovers hoorende, vertrokken wij den 11e Maart van
Waaij en kwamen den volgenden morgen op Hila, waar ik hartelijk door den Resident1217
werd ontvangen en aldaar, wegens tegenwind, dien dag vertoefde. Niets meer van zeeroovers hoorende, vertrokken wij den 13de naar:
Boano. 771 zielen, 34 ledematen. Hier kwamen wij den 14 Maart aan en werden, bij
afwezigheid van den Pattij, door denwww.cgfdejong.nl
meester1218 en awrang tuwah parentah wel ontvangen.
Terstond werden er toebereidselen gemaakt om de nog niet gedoopte kinderen op te
schrijven, waarna ik de ledematen met de ouders en doopgetuigen in de Kerk liet bijeenkomen. Daar ik al spoedig merkte dat het gedrag van vele Gemeenteleden alhier niet zeer
goed was en ook verscheidene thans buiten de negerij waren, besloot ik hier thans geen
avondmaal te houden.
Den 15e hield ik tweemalen Godsdienstoefening telkens voor 90 à 100 hoorders, buiten
de schoolkinderen, en doopte 47 echte en 40 onechte kinderen.
Den 16e des morgens schoolbezoek. Van den 157 kinderen 126 aanwezig. De 38 pas in
school opgenomene begonnen met de letters. De eigenlijke 4de Klasse (45) beginnen
vragen1219 te leeren en kennen gedeeltelijk de letters. De 3de Klasse (28) beginnen gedeeltelijk te spellen en kennen meest de letters. De 2de Klasse (23) kent aardig vragen, spelt nog
niet zeer goed, schrijven tamelijk. 1e Klasse (23) kent gebrekkig vragen, ook doordat
dezelve van vraagboekje is veranderd; ongeveer de helft lezen tamelijk goed in het N.T.
doch begrijpen daarvan zeer weinig. Het schijnt dat de meester zich hierop niet bijzonder
toelegt. Het zingen in school en kerk is zeer gebrekkig.
Des namiddags onderzocht ik de ledemaat-kandidaten. Van een 30 tal waren slechts 20
aanwezig. Velen betoonden zich niet zeer ijverig, terwijl de mannen ook dikwerf door hun
werk werden verhinderd. Zij hadden niet vele vorderingen gemaakt, schoon zij lang
onderwezen waren. Des avonds verzocht ik nog eens allen in de kerk, waar ik hen nog eens
aansprak en het getal leerlingen met 11 werd vermeerderd. Allen spoorde ik aan om
getrouw gebruik te maken van het onderwijs. De meester heb ik vooral aangemoedigd om

1217
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J.B. Timmerman.
L. Nanlohy.
Zie voetnoot 23.
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de schoolkinderen en ook de andere leerlingen hetgeen zij leerden, zooveel mogelijk
begrijpelijk te maken. Een en andermaal heb ik hem daarvan een voorbeeld gegeven.
Maart 21. Na op Boano wegens sterken wind nog eenen dag gewacht te hebben, vertrokken
wij den 18e maart en kwamen heden middag behouden te Wahaaij. Met blijdschap werden
wij alhier ontvangen, alzoo men vreesde dat wij in handen der zeeroovers waren gevallen
en groot was onze dankbaarheid jegens den Heer, die ons op onze reize voor zoo vele
gevaren had beschermd.
Na mijne, hier aangekome, brieven uit het Vaderland gelezen te hebben, vertrokken wij
nog den zelfden avond naar Isel of Damej.
[Maart] 29. Bij mijne komst op Damej zag ik het goede berigt aangaande deze Alvoeren,
op Wahaaij ontvangen, bewaarheid. Gelijk men voor mijn vertrek was begonnen met tuinen
aan te leggen, had men ook vervolgd. De meester1220 was volgens mijne last hierin de
Alvoeren voorgegaan en had voor zich reeds eene goede voorraad djagong ingeoogst,
terwijl er thans vele onderscheidene vruchten geplant waren. Eenmaal had het overstroomende rivierwater een deel van het geplante vernield, doch men had dit gedeeltelijk weder
hersteld. Soko, eene daar bij mij zijnde geloste slaaf, had op mijne aansporing een vrij
groote rijsttuin aangelegd doch de mooi opgeschotene rijstplanten werden door de rups
vernield, hetwelk te meer jammer is, daar deze tuin bepaaldelijk werd aangelegd om de
Alvoeren tot den rijstbouw te brengen. Er stonden thans 8 kleine Alvoersche huizen op
ééne rij, terwijl andere nog zouden worden opgerigt. De Alvoeren schenen zeer vergenoegd
te zijn. De kapitein had ook een aardig huisje naast dat van den meester opgerigt. Over het
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geheel vond ik alles in veel betere staat
dan ik had durven hopen. De vroegere moedeloosheid van den meester scheen nu verdwenen. Den 26 kwam ik weder te Wahaaij, waar ik
hedenmorgen als naar gewoonte weder Godsdienstoefening hield.
]Maart] 31. Waren mijne Goederen, gedurende mijne reis, in het fort wel bewaard, zoo
was het thans hoog noodig dezelve weder eens te luchten, hetwelk dan ook mijn eerste zaak
is. Daar het nu meer dan tijd is mijn journaal en verder schrijven aan Bestuurders gereed
te maken en ik, behalve vele bijzondere brieven, ook aan den Kerkeraad van Amboina
moet schrijven, voorzie ik wel dat daarmede, vooral zoo ik intusschen nog eens naar Damej
moet, de maand April bijna zal voorbij gaan.1221 – – –
136. W. Luijke aan R. Scherius, assistent-resident van Saparua en Haruku,1222 Haruku,
16 juni 1846; ARvdZ 24/5.

1220
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Melianus A. Nusalij.
Niet lang daarna kreeg Jellesma van het NZG-bestuur de opdracht Damej te verlaten en naar Java te
gaan. Zijn nieuwe werkzaamheden bestonden in het begeleiden van ds L.J. van Rhijn (1812-1887),
een predikant van de Nederlandse Remonstrantse gemeente te Friedrichstadt a.d. Eider (Schleswig),
1838-1845. Zie hierover J. Tideman, Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche Gemeente.
Historische mededelingen omtrent beider stichting. Rotterdam: Van der Meer & Verbruggen, 1852.
Van Rhijn maakte in opdracht van het NZG een inspectietocht door Nederlands-Indië, zowel langs
reeds bestaande zendingsterreinen als langs plaatsen waar wellicht nieuw werk zou kunnen worden
gestart. Met het experiment te Damej was het afgelopen. Uiteenzetting hierover in H. Hiebink a. J.E.
Jellesma, 24/8/1845, 23/11/1846, ARvdZ 18/29. De nieuwe instructie voor Jellesma is gedateerd
19/10/1845. Zie ook J.E. Jellesma a. Director Zendeling Instituut [H. Hiebink] te Rotterdam, 20/9/1846,
ARvdZ 44/1. Brief nr 1, “zedert Amboina”. Vgl. Van Rhijn, Reis, 47-49.
R. Scherius; 1844-1848 AR Saparua en Haruku, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar
van de burgerlijke stand, tevens fungd. notaris en vendumeester.
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Met deze gelegenheid heb ik de eer UWEGstr. eene opgave aan te bieden, om UWEGstr.
ter kennisse te doen komen hoe vele personen die in de negerijen, welke ik onlangs te
Saparuwa en Nuselaut, bij mijne kerkelijke bezoekreis, ontmoet heb, die kinderen buiten
het wettig huwelijk bekomen hadden en verzochten dat hunne kinderen mogten gedoopt
worden; als ook hoe veel vaders van dezelven, in tegenwoordigheid van den ouderling en
mij, als regenten en meesters der negerijen, belooft hebben na ons vertrek uit hun midden
met de moeder van hun kind of kinderen een wettig huwelijk te zullen aangaan.1223
Maar daar de ondervinding mij zoo dikwijls heeft geleerd, dat het belooven van te willen
en zullen trouwen zelden door die belovers word nagekomen en het trouwen toch zeer
bevorderlijk voor de orde en zedelijkheid, in eene negerij in het bijzonder en in de
christelijke maatschappij in het algemeen is, zoo is met deze opgave dan ook mijn oogmerk
en vriendelijk verzoek aan UWEGstr. om die zaak, door UWEGstr. bijna alles afdoende
tusschenkomst en invloed, gelieven te helpen bevorderen. Want ofschoon wij in elke
negerij den regent verzocht hebben om die belovers, welke zich naderhand onwillig mogten
betoonen om hunne belofte na te komen, die door hun* meerderen invloed tot trouwen aan
te sporen, zoo vrees ik dat er welligt eenigen van die regenten zullen zijn, welke zich
weinig of niets aan die zaak zullen laten gelegen liggen en zoo doende buiten UWEGstr.
tusschenkomst welligt ook weinigen zullen komen te trouwen, van de velen die zulks toch
zonder eenigen dwang daartoe beloofd hebben.
Opgave van hoe veel mannen in de Christen negerijen op Saparuwa en Nuselaut die
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kinderen buiten het wettig huwelijk bekomen,
beloofd hebben met de moeder van hun kind
of kinderen te zullen trouwen. In Maart - Mei 1846.
Namen der negerijen

Hoeveel kinderen uit den
echt er gedoopt zijn

Hoeveel kinderen buiten den echt er gedoopt
zijn

Hoeveel mannen er
beloofd hebben met
de moeder van hun
kind te zullen trouwen

Saparuwa en Thijouw

48

32

5

Harija

23

7

3

Porto

15

2

2

Paperu

4

17

5

Booij

18

9

3

Ouw

26

12

5

Ulat

19

9

7

Sirrijsorrij

19

11

6

1223

Die bezoekreis, gehouden van 18 maart tot 16 mei 1846, is beschreven in Luijke, Extract-Journaal
jan. - dec. 1846, 29/3/1847, ARvdZ 24/5. Indien de vader van een buiten de echt geboren kind reeds
met een andere vrouw gehuwd was, dan werd de zaak gelaten voor wat die was. Wel werden de vrouwen
in kwestie onder druk gezet om zich niet opnieuw te laten bezwangeren alvorens getrouwd te zijn. Zie
bijv. sub 15 december Ibidem; sub 14 mei, Luijke, Extract-Journaal 1848, 13/3/1849, ARvdZ 24/5.
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Tuhaha

13

17

6

Ihamahu

27

9

2

Nollot

26

11

4

Itawaka

20

11

3

Sila, Leinitu

15

4

2

Titawaaij

22

14

10

Abubu

9

2

1

Akoon

9

4

1

Amet

19

13

8

Nalahija

11

3

1

343

187

74

137. J.B. Cleerens, gouverneur derwww.cgfdejong.nl
Molukse Eilanden, aan J.J. Rochussen, gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, Ambon, 12 november 1846, nr 112; AAS b337/s101, Bt
26 april 1847, nr 23.
Bestuurderen van het diaconie armen fonds alhier hebben mij bij missive van den 9den dezer
No 14, ter verbetering zoo veel mogelijk van den ongunstigen staat van het onder hun
beheer zijnde fonds voorgesteld, dat autorisatie aan hen moge worden verleend om hunne
gelden, evenals de Weeskamer alhier, tegen 7½% op vaste goederen uit te zetten en vendu
acceptatien mede tegen gelijke percenten te disconteren.
Tegen de inwilliging van het bedoeld verzoek van gemeld collegie, bij mij geene zwarigheid bestaande, aangezien de autorisatie daartoe kan worden beschouwd als reeds te zijn
opgesloten in het besluit van Uwe Excellentie van den 30sten Mei jl. No 20, waarbij magtiging aan mij is verleend om aan het diaconie armenfonds alhier de bevoegdheid toe te
kennen tot het geven van beleeningen op kostbaarheden, zoo heb ik op grond daarvan en
na gelet te hebben op het besluit van Z.E. den Gouverneur Generaal van den 7den November
1838 No 10, waarbij aan de Weeskamer alhier is toegestaan om de bij haar beschikbare
gelden zelf tot 6% te kunnen uitzetten, bij mijn besluit van heden No 2, onder Uwer
Excellenties nadere goedkeuring, aan Bestuurderen van het gemeld fonds alhier toegestaan
om de onder hun beheer staande gelden tegen 7½% uit te zetten en vendu acceptatien mede
tegen gelijke percenten te disconteren.1224

138. J.J. Bär sr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, [Poka (Ambon), eind
1846]; ARvdZ 18/1.
1224

Die goedkeuring werd verleend, zie Gb 26/4/1847, nr 23, AAS b337/s101, Bt 26 april 1847 nr 23.
Ook de beheerders van het Ambonse kerkfonds hadden toestemming om hun gelden tegen 6% uit te
zetten, en ook dat werd gewijzigd in 7½%, zie dossier AAS b337/s101, Bt 29 sept. 1849, nr 14.
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Begin 1846 had Bär de negorij Waai als woonplaats verruild voor Poka waar hij een
“landgoed”1225 bezat. Vandaar uit verzorgde hij, op verzoek van de kerkeraad van Ambon, de
christelijke gemeenten te Poka, Galala, Lata, Lateri en Waiheru, alle aan het oostelijke deel van
de binnenbaai gelegen, alsmede die te Paso, Suli, Tial en Waai in het oosten van Ambon-eiland
en te Hatu, Alang, Liliboi en Larike in het zuidwesten van het schiereiland Hitu.1226
[Jellesma heeft Bär’s dochter Susanna Wilhelmina ten huwelijk gevraagd. Bär en zijn vrouw
hebben hierop met instemming gereageerd.1227]

Door de goedheid des Heeren mag ik bij allen mijne bezwaren melden dat ik weder
werkzaam heb mogen zijn, zoo wel in de binnenbaai als ook op de Pas, Sulij en Waaij.
Den 5den Julij was ik in de gemeente te Passo werkzaam, waar thans 2 jaren geen Leeraar
geweest is. Ik heb gesproken voor omtrent 120 hoorders over de woorden Gedenk den
sabatdag enz:.1228 Ik heb vervolgens 24 Kinderen 10 echte en 14 onechte gedoopt en een
paar in het huwelijk ingezegent. Deze negorij is ½ uur van mijn huis gelegen, kan de reis
te water maken. De gemeente telt met de daar bevindende burgers 344 zielen, waarvan
echter velen zeer lui zijn om Kerk en school te bezoeken. Is dus zeer noodig dat ze aangemoedigt worden tot het Godsdienstige.
Augustus 15. Dezen morgen Saturdag zijnde heb ik mij naar Sulij begeven; deze negorij
is omtrent 3 uur van mijn huis gelegen en is in de stille tijd te water te bereiken, maar in
den oosten tijd1229 moet men de reis over land en langs het strand der zee maken, hetwelk
ik thans ook doen moest, maar een ellendig
pad van wegens slijk en dan weder golven die
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de menschen die een dragen bijkans omverslaan. Toch ik ben des middags daar wel
arriveert en wel door den regent en onderwijzer en anderen onthaald geworden.
[Augustus] 15. Dezen avond was ik weder volgens mijne gewoonte in het schoolhuis
werkzaam (want de Kerk is nog niet geheel klaar), heb met hun gelezen Matth: 5.
[Augustus] 16. Dezen morgen heb ik gesproken over de gelijkenis van den Zaadzaaijer,1230
vervolgens 9 Kinderen gedoopt en een paar in het huwelijk bevestigd. Dezen namiddag

1225
1226

1227

1228
1229
1230

Deze aanduiding is van Bär zelf, zie J.J. Bär sr a. Hb NZG, 3/7/1846, ARvdZ 18/1.
Enerzijds kreeg hij weer last van zijn oude kwalen als ook waren zijn ogen inmiddels zeer achteruitgegaan,
waardoor hij meende niet langer in het negorij-huis te Waai kunnen blijven wonen, waar hij noodzakelijkerwijs bezoekende bestuursambtenaren onderdak moest brengen. Anderzijds begon in Waai de
belangstelling voor het christendom af te nemen, bleven catechisanten weg en liep het aantal
belijdeniskandidaten terug. Bovendien was er inmiddels een tweede school geopend, waardoor er twee
onderwijzers stonden, een aantal dat zijns inziens voldoende was om ook de christelijke gemeente te
verzorgen. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 16/1/1846, 16/4/1846, 3/7/1846, ARvdZ 18/1.
Het huwelijk werd op 27 april 1848 voltrokken, na terugkeer van Jellesma op Ambon van zijn tournee
met Van Rhijn. In hetzelfde jaar vestigden Jellesma en zijn vrouw zich te Mojowarno, O.-Java. J.J.
Bär sr a. Hb NZG, 24/2/1848, 9/3/1848, 18/7/1848, ARvdZ 18/1. Zie ook Schuh, De zending op het
eiland Java, 77-79, 89-92; Boone, Bekering en beschaving, s.v.. Na de dood van Jellesma in 1858
keerde zijn weduwe Susanna Wilhelmina Bär met haar twee kinderen Saartje (Susanna, geb. 1849
te Mojowarno, O.-Java) en Eeltje Z.J. (geb. 14/4/1851 te Mojowarno, O.-Java) op Ambon terug (sept.
1858), J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 26/9/1858, ARvdZ 18/2. Op 31 oktober 1858 werd te Ambon
het derde kind van Jellesma geboren, een dochter, J.J. Bär jr a. Hb NZG, 7/12/1858, ARvdZ 18/2. Zoon
Eeltje Jellesma vertrok in 1859 voor zijn opleiding naar Nederland, waar hij onder meer op de kostschool
van het NZG te Rotterdam verbleef, J.J. Bär jr a. Curatoren Kostschool, 3/6/1859, ARvdZ 18/2. Hij
trad later in gouvernementsdienst.
Exodus 20: 8.
D.w.z. tijdens de oostmoesson.
Matth. 13: 1-9, 18-23.
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was ik weder werkzaam voor de gemeente en met hun gelezen Mattheus 6, zoo wel gisteren
als heden was het schoolhuis vol van hoorders, die opmerkzaam waren.
[Augustus] 17. Dezen voormiddag heb ik mij van 8 tot 12 uur met de Schoolkinderen en
Katechisanten beziggehouden, de eerste omtrent 80 in getal, de laatste 20 zoowel oude als
jonge lieden. Bij eenigen gaat het vooruit, maar bij anderen die zich lui betoonen in het
bezoeken van School en Katechisatie is het even ellendig gesteld. Dezen middag à 3 uur
heb ik mij naar Waaij begeven. Deze negorij is 2 uur gaans van Sulij en de helft van den
weg zeer slecht, in het bijzondere in de regentijd. Des avonds à 6 uur ben ik tot blijdschap
van velen daar arriveert. De regent heb ik echter niet te huis ontmoedt, tot omtrent 7 uur.
Mijn verblijf heb ik weder in het negorijhuis gehadt doch bij den regent gegeten.
[Augustus] 18. Dezen morgen à 8 uur heb ik mij in de nieuwe School begeven (want de
meester1231 is afwezig). Ik heb daar 80 Kinderen ontmoedt en was toen met hun werkzaam
over de Bijbelsche geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament, zoo als ik dat vroeger
met hun gedaan heb en ik heb eenigen onder deze Kinderen gevonden, die vrij goed
geantwoord hebben; à 10 uur heb ik mij in de oude school begeven waar ik 78 Kinderen
bijeen vond, ook met dezen ben ik op de tevoor gemelde wijze werkzaam geweest – en
zoo ook den 19den des voormiddags waar ik hetzelfde getal Kinderen heb mogen ontmoeten.
Het is dus wel dat te Waaij twee Onderwijzers zijn, toch ik twijfelde dat de Kinderen niet
dagelijks zoo talrijk zouden opkomen.
Den 20ste maakte ik mij gereed om ook maar voor een dag Br Luijke te Haroekoe te
bezoeken, maar door hevigen wind en regen ben ik daaraan verhindert geworden waar ik
dus met den regent en onderwijzer www.cgfdejong.nl
goedvond om op donderdag des namiddags voor de
gemeente werkzaam te zijn of wel ik anders voornemens was op maandag te Waaij te
blijven. Het schoolhuis was vol van hoorders (want de kerk is nog niet geheel klaar1232).
Ik heb gesproken over Joh: 3. 16. en vervolgens 14 kinderen gedoopt, onder welken zich
5 onechte bevonden. En zoo na den godsdienst met de onderwijzers en anderen gesproken
en tot naarstigheid in hunne werkzaamheden aangemoedigd te hebben, begaf ik mij
vermoeijd ter rust, om reden ik ’s morgens vroeg mijne terugreis wilde aanvaarden. De
reden waarom ik mij voor dit maal niet langer te Waaij wilde ophouden, is het meeste dat
over deze tijd alles zeer duur was, een pikkel rijst ƒ 25 en ook andere levensmiddelen zijn
in den prijs ongewoon hoog gerezen. Dus ik wilde niet gaarne aan hun lastigvallen en ofwel
ik hun zeide dat ze niets moeten gaan inkopen, dat ik mij met dat geene vergenoege wat
ze op hun land krijgen, zoo willen ze toch dit niet doen en betalen voor de kost willen ze
ook niet aannemen.
[Augustus] 21. Dezen morgen vroeg heb ik Waaij verlaten en mij naar mijn woning terug
begeven. De weg terug was nog ellendiger als toen ik mij derwaarts heb begeven, maar
ben toch wel behouden ’s middags à 4 uur bij de mijnen aangekomen, die ik wel vond,
maar tot mijne niet geringe droefheid moest ik dadelijk vernemen dat mijne jongste
zwagerin1233 zeer hevig ziek was. Ik bezocht haar spoedig en vond dat ze eene beroerte
gekregen had, want ze had van het begin harer Ziekte alle verstandsvermogens verloren
en de linkerzijde was lam. Dus geene middelen hoegenoemt deden werking en zoo is zij
dan den 22º ’s morgens à 10 uur overleden – en dus gelukkig dat ik terug ben gekomen.
[Augustus] 23. Dezen middag à 4 uur hebben wij het stoffelijke gedeelte aan de aarde
toebetrouwd. Het was veel volk tegenwoordig en ik vond mij gedrongen om allen te
1231
1232
1233

J. Latuheru.
Voor de inwijding van de nieuwe kerk te Waai in 1847 door Luijke, zie sub april, document 140.
Waarschijnlijk de jongste zuster van zijn vrouw S.M. Wonderling.
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verzoeken om het lijk op te volgen, waar ik nadat ze begraven was allen deed aanspreken
en mij en hun tot het aandenken aan dood en rekenschap aanmoedigde; want wij zijn er
toch geen oogenblik voor dezen laatste vijand beveiligd; en hoe bedroefd is het om aan
stervenden geene lavenis nog voor ziel nog ligchaam te kunnen toereiken, – hoe goed is
het toch om dagelijks in het geloof aan onzen Heilandt te blijven te waken en te bidden.
September 8. Heden in stilte mijn 60 jarige verjaardag gevierd, waar niettegenstaande den
hevigen regen, die tot den namiddag toe gevallen is, toch Br en Zuster Roskott voor eenen
korten tijd tot ons zijn gekomen om mij geluk toe te wenschen; wie zoude gedacht hebben
dat ik zoo lang in leven blijven zoude, – toch het is zoo des Heeren welbehagen. Dat maar
mijne laatste dagen blijken dragen dat ik gansch Zijn eigen ben.
Tot den 24ste October was ik elken Zondag hier in de Pokka werkzaam. Zoo wel in kerk
en ook veelmaal met de schoolkinderen.
October 24. Dezen morgen heb ik mij weder naar Sulij begeven, om daar de nieuwe kerk
in te wijden. Des avonds was ik met de gemeente voor de laatste keer in het schoolhuis
vergaderd, waar wij weder Matth. 7. lazen enz:, en dan Gode dankten dat hij zoo veelmaal
midden onder ons was met zijn woord en geest, als wij in dit schoolhuis zijn vergaderd
geweest – want de kerk was ingestord bij de groote aardbeving in 18351234 – en dus 13 jaren
lang is het schoolhuis voor de kerk gebruikt worden.
October 25. Dezen morgen liet ik om half 8 de gemeente voor het huis van den regent
vergaderen en elkeen volgens zijn ambt en stand plaatsen, zoo wel mannen als vrouwen
en kinderen; daar dit alles in orde was, zoo begaven wij ons 2 à 2 naar de kerk; bij dezelve
aankomende liet ik de gemeente dewww.cgfdejong.nl
100ste Psalm vers 1 en 2 zingen en met het begin van
het 3de vers: Masokh pintu kasutjian1235 werden de deuren geopend en zoo gingen wij
zingende in de kerk, elkeen stilletjes op zijn plaats. Toen de psalm geëindigd was begaf
ik mij op den preekstoel en deed met de gemeente een hartelijk dank en smeekgebed en
vervolgens zongen wij weder Psalm: 43. 3, 4, waar ik dan met hen over I Koningen 8. 5461 heb gesproken, voor 557 hoorders oud en jong aan 7 kinderen 4 echte en 3 onechte den
H: Doop toegediend, en 3 paar in het huwelijk bevestigd – en ten slotte gezang Psalm 67.
1, 3. Alles was zeer stil en opmerkzaam en zoo begaven wij ons elkeen naar zijne woning
terug. Ik was echter zeer vermoeijd, zoodat ik des namiddags niet kon werkzaam zijn als
alleen in het huis van den regent met een en anderen.
[October] 26. Dezen morgen vroeg heb ik mij weder naar huis begeven.
[October] 27. en 28e heb ik met den schoolmeester1236 van hier huisbezoeking gedaan in
de gemeente Poka. De huizen zijn ver van elkander verwijderd, een ligt aan het strand van
de Baaij, andere meer op de bergen, en dus het was een moeijelijk werk, toch wij zijn er
in alle huizen gegaan en hebben hen verzocht om naarstiger des Zondags de kerk en de
schoolkinderen de school te bezoeken, ik zal thans zien of dat iets zal baten of niet.
November 8. Heden was ik werkzaam met de gemeente Lata. Zij zijn vrij wel opgekomen
en heb daar 11. kinderen, 6. echte gedoopt, en een paar in het huwelijk bevestigd; en na
den godsdienst nog een en andere in de woningen bezocht.
November 15. Heden was ik werkzaam te Waaijhejru voor een aanzienlijk gehoor, het zijn
er echter telkens en op alle plaatsen veel meer hoorders van het vrouwelijke als mannelijke

1234
1235
1236

De aardbeving van 1 nov. 1835.
Lett.: betreedt de poorten der heiligheid, de heilige poorten; oudere Nederlandse vertalingen geven
hier: “Gaat tot zijn poorten in met lof”.
J.L. Wattimena.
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geslacht. Ook daar weder 6 kinderen gedoopt 4 echte en 2 onechte, en vervolgens nog met
den meester, sergeant1237 en anderen gesproken.
In deze week dacht ik daar huisbezoek te doen, maar ben door mijne oude kwaal weder
aangetast geworden, zoodat ik 5 dagen bijkans niets kon verrigten. Toch op den 22ste
hoewel niet regt wel zijnde, heb ik mij naar Galala begeven om ook daar volgens belofte
werkzaam te zijn, waar ik gesproken heb over de gelijkenis Mattheus 13: 31, 32. van het
mosterdzaad – en vervolgens 6 kinderen gedoopt, 4 echte, en een paar in het huwelijk
bevestigd, en zeer vermoeijd en onwel zijnde heb ik mij om 12 uur ’s middags naar huis
begeven; en van deze tijd af aan tot op December 15 veel, zeer veel met het steeken in
mijne zijde te lijden gehad, zoodat ik mijne reis naar de Pas, Sulij en Waaij om het Hl:
avondmaal te bedienen, waar ik dacht mij op elke plaats 3 à 4 dagen te vertoeven, moest
uitstellen. Ja ik weet niet hoe ik het heb, wanneer deze Ziekte mij zoo begint te plagen zoo
moet ik mij tot rust begeven, toch misschien komt het weder beter.
December 22. Ben ik weder hier werkzaam geweest en zoo ook op het Paaschfeest1238 des
morgens, en zoo denk ik op den laatste Zondag van dit jaar weder werkzaam te zijn, en
zoo is weder bijkans een jaar verstreken.

139. De Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en WestIndië, gevestigd te ’s-Gravenhage, “Algemeen jaarlyksch Verslag over den Staat der
Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indien, gedaan 5 Meij 1847”; AHC
www.cgfdejong.nl
17, bijlage 613.
–––
Amboina
De Heer Kam is hier in welstand aangekomen, om eene nadere benoeming af te
wachten.1239 Hy vreest echter, op grond van ervaringen te Batavia, dat zyne plaatsing zal
uitgesteld blyven, tot dat in eene vacature moet worden voorzien. Inmiddels verleent hy
hulp aan Ds Davelaar, sedert eenigen tyd aanhoudend ongesteld en onder het verlies van
twee kinderen gebukt.
De zoon van den voormaligen Herder en Vriend1240 is by allen welkom en de stemming
der gemoederen belooft hem vrucht op zyn werk.
Ds Davelaar door hem gesteund, wydt zich niettegenstaande groote belemmering van wege
ziekte en droefheid met trouw en yver aan verschillende werkzaamheden, die hem zyn
opgedragen. – – –
1237
1238
1239

1240

Zie voetnoot 17.
Lees: Kerstfeest.
Over J.K. Kam, zie Deel II, Bijlagen II en III. Hij was bij Kon. Besluit van 27 febr. 1845, nr 59 benoemd
tot predikant der derde klasse bij de Protestantse Kerk in Ned.-Indië, doch er was in Indië geen vacature.
Kort na zijn aankomst te Batavia deed het Kerkbestuur het voorstel aan de regering om hem boven
de formatie te werk te stellen, met een traktement van ƒ 300,- per maand. Dat voorstel werd door de
regering van de hand gewezen. Hoewel hij toestemming kreeg zich te Ambon te vestigen, moest hij
wachten tot daar een vacature zou ontstaan. Zie Gb 26/2/1846, nr 5, AAS b337/s101, Bt 26 febr. 1846,
nr 5. Dat gebeurde door het vertrek van de predikanten Van Davelaar en Van Maarsseveen. In 1849
werd J.K. Kam benoemd tot lid van de Subcommissie van onderwijs te Ambon in de plaats van J.A.
Hoorn, AAS b337/s101, Bt 5 okt. 1849, nr 5, Register Onderwijs en schoolwezen, 1849 II, fol. 703.
J.A. Hoorn sr werd geboren te Mijdrecht; 1826 wnd kassier en betaalmeester, alsmede wnd collecteur
van het Klein Zegel te Ambon; 1828 notaris; 1838 tevens vendumeester.
Joseph Kam.
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140. Extract uit het journaal van zendeling W. Luijke, lopende van januari tot december
1847, Ambon, 13 maart 1848; ARvdZ 24/5.
–––
April 1847.
Verders deze maand tot aan den 27 met mijne gewoone werkzaamheden bezig gehouden;
in welks tijd ik eene uitnoodiging ontving van den kerkeraad te Amboina om de kerk te
Waaij in te wijden; waarom ik den 27 des morgens naar Waaij vertrok, in de hoop dat in
dien tijd ook onze Inspector1241 te Amboina mogt arriveeren, omdat het dan zoo veel te
gemakkelijker en spoediger was om vandaar naar de stad Amboina te gaan en terug te
keeren. Dat om meer dan eene reden voor mij wenschelijk ware. Te Waaij zijnde was het
verlangen der gemeente niet alleen om de nieuwe kerk in te wijden, maar ook nog om die
werkzaamheden te doen welke met de komst van een’ leeraar in haar midden gewoon zijn
verrigt te worden. Te meer door dien Br. Bär zedert lang daar niet had kunnen komen
werkzaam zijn. Wat de nieuwe kerk betreft is voor hier een schoon kerkgebouw, 70 voet
lang, 40 breed, hoog opgetrokken, geschilderd en versierd, zoodat er niets te wenschen
overblijft. De werkzaamheden, hier te doen, met genoegen op mij genomen hebbende,
bepaalden mij om,
Den 28 des morgens dat nieuw gebouw tot een huis des gebeds in te wijden. Bepaalde de
wijze waarop zulks gedaan zou worden en wel zoo, als ik vroeger elders gedaan had en
www.cgfdejong.nl
reeds aan ons Genootschap over geschreven
heb. Met uitzondering, dat wij hier naar het
voorbeeld van Br. Bär (bij het inwijden der nieuwe kerk te Soelij1242) de gemeente zouden
verzoeken bij ons voor het negerij-huis te komen, om van daar dan te zamen, onder het
zingen van den 100 Psalm, als in processie naar en in het nieuwe gebouw binnen te treden.
Dat wij dien morgen omstreeks negen uren dan ook deden en met het begin van het zingen
van het 3de vers, “Gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof” enz.,
binnentraden. Waaronder ik zeer gevoelig aangedaan werd, want het was op dat oogenblik
zulk schoon of helder en stil weêr, de gemeente zoo talrijk (van 5 - 600) en statig, onderwijl
mij voor den geest kwam den ingang in de eeuwige tabernakelen, den ingang in het huis
des vaders, waar vele woningen zijn, zoodat het verlangen naar die heugelijke verschijning
in mij gaande werd. Na de opwekkingsrede, naar het gebed Salomons1243 bij zulk eene
gelegenheid gedaan, gehoude te hebben, knielden wij met de geheele vergadering voor het
aangezigt des Heeren en stortteden onze dank en smeekgebeden voor Hem uit en smeekten
in alle ootmoedigheid, dat het doel waar mede dit gebouw voltrokken is aan dit en volgende
geslachten moge bereikt of gezegent worden. De regent, tevens ouderling, zeide toen wij
weder thuis waren dat hij meende en gelooven konde dat dit geslacht deze plegtigheid niet
ligt zoude kunnen vergeten. Ik hoopte zulks en bad het ook, want hoe treurig zouden het
zijn voor deze gemeente, die niet alleen deze kerk heeft moeten bouwen maar daarbij ook
moeten bekostigen wat zij daartoe niet konden leveren, zoo als ijzer enz., als zij daarbij
nu nog verstoken moeten blijven van die geestes zegeningen, welke haar kan en moet

1241
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Bedoeld is J.L. van Rhijn, die in deze jaren een inspectiereis langs de zendingsvelden van het NZG
in Ned.-Indië maakte. Hij arriveerde op 29 mei 1847 op Ambon. Zie Van Rhijn, Reis.
Zie document 138, sub 24 en 25 oktober.
I Kon. 8: 23-53.
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voorbereiden voor den ingang des eeuwigen levens! Ik gevoelde mij, onwaardige, dankbaar
voor de genotene hulp en eere aan dien morgen ondervonden en genoten.1244 – – –
Den 31 [Mei] zagen wij des morgens ver in zee een kosepa (vlot van gabegabe) drijven,
omhangen met wit linnen; dat voor ons een zeer vreemd verschijnsel zijnde, zondt de
regent van Haroekoe een vaartuig in zee om het te gaan onderzoeken en zoo bevonden
werd te zijn. In de witte tent werden eenige kokosnooten en duiten, maar geene menschen
gevonden. Dus: van wien was het en wat was het doel er van? Het was waarschijnlijk van
eene negerij op Ceram. En het was een soort offerranden aan hare afwezende goden,
beteekenende om veele spijzen en rijkdommen door denzelven te moogen bekomen.
Ofschoon geheel een zaak van bijgeloof zijnde, hadden de onderzoekers toch het hart of
geloof niet om die offerande als een buit naar den wal te brengen!
[In de namiddag van de 31ste mei beviel Luijke’s vrouw van een zoon.1245 Tevens bereikte
hem het bericht dat zendingsinspector Van Rhijn, in gezelschap van Jellesma, op Ambon
gearriveerd was en dat beiden bij Roskott logeerden. Luijke vertrok onmiddellijk om hen
te bezoeken.]

Augustus 19. Tegen den avond weder te huis zijnde, ontving ik eenen brief van den
Weleerwaarden heer Westenbrink Meier, die mij in naam des kerkeraads te Amboina
vriendelijk verzocht om tegen Zondag den 5 September het Avondmaal in de maleitsche
gemeente te willen komen bedienen. Maar daar ik wel begrijpen kon, dat waar drie
www.cgfdejong.nl
predikanten in eene gemeente geen van
allen ziek zijn, dat daar geene hulp van elders nodig
was, het daarom ook vriendelijk van de hand wees. Waarom het dan op dien dag, ook zeer
goed, door den Weleerwaarden Maarseveen verrigt moet zijn geworden. – – –
Den 25 [Augustus] vernamen wij hier een zeer treurig geval en wel dat Pikauly, meester
te Nalahija (op Noesalaut) met zijn zoontje van 4 jaren, zijn zwager (zijne vrouws eenigste
broeder als familie) en zeven roeijers, met de oversteek van daar naar Saparoea door eenen
storm beloopen waren en op één roeijer na allen verdronken. Den volgenden morgen was
het vaartuigje, dat nog onderste boven lag, te Haroekoe voor de negerij Hoelalio met nog
twee roeijers, die het hadden kunnen vasthouden, door den stroom en hooge zee komen
aandrijven. Maar voor den wal met hooge zee en branding bezweek er daar nog een van
en den andere werd bijna levenloos van het vaartuigje, daar hij zich aangeklemt had, niet
zonder levensgevaar afgenomen. Die bijgekomen zijnde, verhaalde hij met hoe vele
betreurenswaardige omstandigheden zij dien nacht hadden moeten doorbrengen, waaraan
den eene na den andere van het vaartuig afgeslagen en door de zee verzwolgen werden.
Welk een verlies, voor die kleine negerij als bijzonder voor die meesters vrouw die met
een dochtertje als alleen in de wereld overbleef. Die goede vrouw moet op die tijding ook
eenigen tijd als van haar verstand berooft zijn geweest. – – –
1244

1245

De kerk te Waai stond bekend als de mooiste en, na die te Ambon-stad na, de grootste van de residentie
Ambon. Ze was met voldoende lampen uitgerust om er ’s avonds diensten te kunnen houden en werd
geheel onderhouden door de gemeente. De offervaardigheid der gemeente was groot. In 1859 verzocht
ze via J.J. Bär jr het NZG om voor haar rekening in Nederland een avondmaalsstel te laten maken,
bestaande uit een grote schaal en twee middelgrote borden, met vier bekers, benevens een middelgroot
doopvont met deksel. Dit alles van zuiver zilver, met de woorden Djama’at Waaij op ieder stuk gegraveerd.
Verder wenste men een voetstuk van koper voor het doopvont en enkele tafellakens van de soort die
in Nederland gebruikelijk waren, voor avondmaalstafels voor 50 personen. Het bedrag dat Waai hiervoor
beschikbaar had was ƒ 500,- “of iets meer.” J.J. Bär jr a. Hb NZG, 5/8/1859, ARvdZ 18/2.
Frederik Christiaan Luijke.

580

Document 141

Den 8 [November] bezocht ik den regent van Haroekoe, die van eene commissie van
Ceram was terug gekomen. Daar twee Christen negerijen Rumakaij en Kajubobo te zamen
één’ heiden in het bosch van de islamitische negerij Latu het hoofd hadden afgenomen!
Daarna het hoofd gedeeld, zoodat elk met de helft als met eenen zeer grooten buit naar hare
plaatzen teruggingen! En zoo is daar het moorden aan de orde van den dag. – – –

141. W. Luijke aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Haruku, 30 maart 1848;
ARvdZ 24/5.
–––
Met nieuwjaarsdag morgen hier dienst in de kerk gedaan hebbende, kwamen er na kerktijd
velen der gemeente aan mijne woning om mij geluk in het nieuwe jaar toe te wenschen,
onder welke een man was, die het lepara of lazarus heeft en eer ik er regt aan dacht mijne
hand gevat of genomen had om mij geluk te wensen. Doch oogenblikkelijk er aan denkende
trok ik mijne hand terug en waschte dezelve meer dan eens, onderwijl mij de vrees bekroop
van besmet te zullen zijn. Waardoor ik mij hoe langer hoe meer ongerust maakte en alleen
of mijne familie te Ambon zijnde,1246 viel mij zulks nog te zwaarder! Hierdoor mijn bloed
te sterker in beweging gekomen en min of meer verhit geworden zijnde, ging ik mij te meer
baden daar door mij het bloed in het hoofd en handen was geslagen (dat men hier upas
gatal noemt) en toen voor mij nog onbekend was en waarvan de werking voor mij geheel
www.cgfdejong.nl
vreemd was namelijk: heete ooren, doffigheid
en vlekken in de handen. Dat ik toen dacht
reeds de teekenen dier besmetting te zien zoodat ik mij van dag tot dag ongeruster maakte
en het ook aan niemand dorst te openbaren, maar liever eerst naar Ambon zoeken te komen
om eenen doctor daar over te hooren. Waarom ik toen wel naar Ambon zoude hebben
willen vliegen, maar dat met veel moeite en bezwaren niet voor den 10 Januarij kon plaats
vinden. Op de reis stil en heet weer hebbende, was oorzaak dat toen ik aan den Pas kwam
mij het bloed te meer in het hoofd en handen was geslagen en ik zoo rood als bloed zelve
in mijn gezigt en nog angstiger in mijn gemoed was geworden! En nu begon te geloven
dat ik allen en alles, wat ik of wat mij aanraakte, met die zelfde besmetting zou besmetten
en daardoor het ongenoegen der regeering daarbij nog op mij zoude halen. Te Ambon des
middags op het heetsten van den dag aan het strand stappende, had mij de benaauwdheid
van binnen en de hitte der zon van buiten nog meerder in het hoofd gewerkt, zoodat mij
het hoofd begon bijster te worden en ik mij in eenen allerakeligsten gevaarlijken toestand
bevond, want nu dorst ik naar niemand toe te gaan, zelfs niet naar mijne vrouw en kinderen.
Want alles zoude nu door mij besmet worden. Zoodat wanneer ik nog niet de bewustheid
had gehad, van de handen aan mij zelve te slaan de Heere een gruwel was, dan was ik
tusschen de Pas en Ambon reeds in de zee gesprongen! Na daar wat op en neder geloopen
te hebben, besloot ik eindelijk naar het huis mijner vrouws moeder, daar mijne vrouw en
kinderen waren, te gaan. Daar komende bleef ik op straat voor de deur staan. Mijne vrouw
voorkomende was mijn eerste vraag of zij mijnen brief van den 8 jl ontvangen had? Neen!
“Nu wijk dan, wijk dan van mij, want ik ben onrein” en zoo liep ik regt door het huis naar
achteren in eene kleine hout-loods, weenende door mijne vrouw en moeder gevolgt, niet
wetende wat onheil met mij was voorgevallen. Daarin staande en zij weenende op eenen
afstand van mij staande, openbaarde ik mijnen toestand en toonde mijne handen en gezigt
1246

Luijke’s vrouw en kinderen verbleven om gezondheidsredenen bij zijn schoonmoeder te Ambon.
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tot een bewijs en verzocht om den doctor te roepen. Mijne vrouws moeder van vele
inlandsche ziekte kennis hebbende en mijne handen onderzoekende zeide, “Ach Luijke,
ik geloof niet dat dit het lepara is! Maar laat de doctor koomen en die zal het u wel nader
zeggen”. Kort daarna de doctor komende en mij een weinig onderzocht hebbende, stelde
zijn Edele mij dadelijk gerust met te zeggen van dat er niet het minste bewijs dier ziekte
aan mij was en slechts roos, die mij in hoofd en handen geslagen was. En toen kwam ik
dan eindelijk eerst, na tien dagen nacht en dag gezwoegd, gebeden en geweend te hebben,
tot zekere gerust of bedaardheid. De Heere lovende en dankende, dat mijne vreeze slechts
door onkunde en geene wezenlijkheid gewekt was. De Doctor voor zware heete koortsen
vreezende, kwam mij dagelijks, acht dagen lang, bezoeken en medicijnen voorschrijven.
Want ik was zoo afgemat als ik pas uit eene zware ziekte opkwam. Eenige dagen daarna
bekwam ik eene jeukte in de handen als of er duizende naalden of spelden wilden uitkomen
of doorsteken, dat eene geheele vervelling der handen ten gevolge had. Daarna werd ik
langzamerhand weder sterker, zoodat ik in half Februarij naar Haroekoe zou hebben
kunnen teruggaan maar om der mouson (met mijne vrouw en kinderen) wille nog tot Maart
wachtte – – –.1247

142. Ds A. Westenbrink Meijer, predikant te Ambon, aan [ds D. Lenting ?], Ambon, 28
juli 1848; AHC 18, bijlage 26.
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Niet wetende hoe thans de commissie
over de Protestantsche Kerken in O. en W. Indië is
zamengesteld, zoo neem ik de vryheid deze mijne letteren, gelijk vroeger, weder aan
UHEw. te adresseren, hopende dat dezelve UHEw. welgevallig mogen zyn.
Het is reeds drie jaren geleden dat ik UHEw., nog te Soerabaija aanwezig zynde, deelgenoot van myne omstandigheden en werkkring maakte. Gedurende dat tijdsverloop is er veel
met mij en mijne gade voorgevallen dat ons bitter griefde, maar ook veel dat ons ruime
stof tot dankbaarheid opleverde. Gelyk UHEw. voorzeker bekend is, ben ik in het jaar 1846
naar Amboina verplaatst geworden. Negen jaren genoegelyk en met vrucht te Soerabaya
hebbende mogen werkzaam zyn, zoo behoef ik UHEw. niet te zeggen, dat het mij smartelijk moest vallen deze gemeente, waaraan ik zoo gehecht was, te moeten verlaten. Bevreemden zal het UHEw. uit dien hoofde dan ook niet, dat er van mijne zyde en van den
kant der Gemeente pogingen bij het Gouvernement en het Kerkbestuur te Batavia zyn
aangewend, om my als predikant in haar midden te behouden; ofschoon dit verzoek van
mijne zijde zelfs met vele geldelijke opofferingen gepaard ging, zoo heeft echter de
Gemeente noch ik onzen wensch mogen vervuld zien. Wel heeft Zyne Excellentie de
Gouverneur Generaal al het mogelyke in het werk gesteld om myne standplaats te doen
behouden, doch het Kerkbestuur van Batavia heeft zulks tegengewerkt, ten gevolge
waarvan ik dan ook den last bekomen heb om my onverwyld naar de plaats mijner bestemming te begeven.
In de maand September 1846 zijn wij alhier aangekomen. Daar Ambon gedurende tien
achtereenvolgende jaren door kwaadaardige Koortsen is geteisterd geworden en byna
1247

Lepra kwam wel degelijk onder Europese zendelingen en hun familieleden voor. Luijke’s oudste zoon
(uit het tweede huwelijk), Willem Alexander, geb. 16/6/1844, heeft er van kindsbeen af aan geleden
en overleed eraan op 9 april 1876. W. Luijke a. Hb NZG, 15/8/1856, ARvdZ 24/5, ARvdZ 24/5; W.
Luijke, “Kort verslag der Werkzaamheden, Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over Januarij tot en met Junij 1876”, 12/8/1876, ARvdZ 24/5.
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niemand van dezelve verschoond bleef, zoo hebben ook wij tol moeten betalen. Gedurende
vijf maanden ben ik ernstig ziek geweest en heb sints al dien tijd geene Kerkelyke dienst
kunnen verrigten; ook myne Ambtgenooten Ds. Davelaar en Maarseveen zyn gedurende
eenige tyd aan dezelve sukkelende geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemde onmiddelyk by mijne komst alhier een verlof naar Java heeft bekomen,1248 en laatstgenoemde,
bestemd voor de verspreide Gemeenten, is onlangs, ofschoon thans volmaakt gezond
zynde, op een bekomen verlof van het hoofd dezer Eilanden naar Batavia vertrokken,
zoodat thans de anno passato benoemde predikant Kam en myn persoon alhier alleen voor
zoovele duizende zielen werkzaam zyn. UHEw. kunt wel bevroeden, dat onder zulke
omstandigheden de gemeente hier en op de buitenetablissementen veel heeft moeten lijden,
gelukkig dat die omstandigheden thans eenigsints veranderd en gunstiger geworden zyn.
De hier toch zoo hevig geheerscht hebbende koortsen, waarvan zoovelen het slachtoffer
geworden zijn, zijn grootendeels verdwenen, en wij benevens zoovelen van Ambons
ingezetenen mogen zich thans Gode zij dank over den besten welstand verblijden, hopende
van harte dat deze plaats zijne vroegere reputatie van gezondheid weder moge terugbekomen.
De schade, die door ons ziek zijn de Gemeente hier leed, is dus ook zooveel mogelijk
hersteld, de Hollandsche en Maleidsche worden des zondags weder getrouw bediend. Myn
Ambtsbroeder Kam, met wien ik steeds in de beste verstandhouding leef, bemoeit zich
voorshands meer met de Maleidsche gemeente dan ik, als zynde met die taal beter bekend,
terwyl ik daarentegen ook weder een grooter aandeel heb aan de Hollandsche. Nu en dan
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echter wordt de Maleidsche Gemeente
hier, benevens op de buitenetablissementen, ook
door mij bediend; zoo heb ik onder anderen gepasseerde jaar alle de negorijen van het
Eiland Saparoua bezocht en aldaar p.m. aan een getal van 600 Kinderen den H. Doop
toegediend. De Gemeente onmiddelyk onder ons Kerkelyk opzigt ressorterende, bestaat
uit 7000 zielen waarvan 3000 lidmaten zyn; van de buitengemeenten, waarvoor één reizend
predikant bestemd is, kan ik het bepaalde getal voorshands niet opgeven, wetende alleen
dat hetzelve zeer groot is.
Ik wenschte wel dat ik UHEw. op eene meer gunstige wyze aangaande de zedelyke
gesteldheid dezer Gemeenten konde schryven. Het zy echter verre van mij dat ik haar met
zulke zwarte Kleuren zoude afschetsen zooals reeds te dikwerf geschied is en nog niet lang
geleden door den Inspector der Zendelingsposten den WEw. Heer van Rhijn is bewerkstelligd geworden in het Godsdienstig Tijdschrift van Nederl. Indië,1249 en in eene memorie
1248
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In april vroeg de predikant Albert van Davelaar overplaatsing naar Java, wegens zijn slechte gezondheid
(“koortsen”). Zie GdME a. GGvNI, 21/11/1846, nr 118, AAS b337/s101, Bt 21 nov. 1846, nr 118.
Aanvankelijk werd dat verzoek niet ingewilligd en werd hem opgedragen (juli 1846) zijn functie van
reizend predikant t.b.v. de gemeenten op de omliggende eilanden, waarin hij in 1844 benoemd was
doch die hij nog niet had waargenomen, op te nemen, waardoor, zo werd gezegd, hij niet voortdurend
op het als ongezond beschouwde Ambon zou behoeven te verblijven. Na een verblijf op Haruku van
enkele weken gaf Van Davelaar dit op en vroeg en kreeg hij ziekteverlof, door te brengen op Java. Hiervan
keerde hij niet op Ambon terug. Hoewel te Ambon nog twee predikanten waren, Westenbrink Meijer
en Van Maarsseveen, werd zijn taak in de Maleise gemeente te Ambon tijdelijk waargenomen door
de zendeling Luijke, zie A. van Davelaar a. GdME, 16/11/1846; Extract besluit GdME, 21/11/1846,
nr 1; Gb 19/4/1847, nr 2; GdME a. GGvNI, 27/11/1846, nr 119, stukken in AAS b337/s101, Bt 19
april 1847, nr 2. Te Batavia was Van Davelaar de eerste “moderne” predikant, Enklaar, “Wawelaar
en Van Davelaar”.
Tijdschrift ter bevordering van christelijken zin in Neêrland’s Indië, (Batavia: Bataviaasch Genootschap)
1, 1846-1847. Het is slechts een jaar verschenen. Van Rhijn publiceerde er twee artikelen over de zending
in Ned.-Indië in: “Overzigt der Nederlandsche Evangelische zendingsposten in Oost-Indien”, in I/2,
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van toelichting over den zedelyken toestand der Moluksche Eilanden, waarop ik in dit myn
schrijven nader hoop terug te komen.1250 De heer van Rhijn heeft 20 dagen hier alleen op
de hoofdplaats doorgebragt, volstrekt geene buitengemeenten bezocht en zich, zonder
raadpleging en informatie van de hier aanwezige predikanten of van den Kerkeraad, op
persoonen verlaten (zulks moeten wy vooronderstellen) die ZWE. wel eenige inlichting
konden verschaffen nopens den zedelyken toestand op deze hoofdplaats zelve, doch niet
van de buitengemeenten als zynde daar nimmer in persoon geweest.1251 UHEw. zult moeten
erkennen dat dus de oordeelsvelling van den Hr van Rhijn over den zoo zedelooze toestand
van al de Christenheid in de Molukken wel eenigsints partydig en hard mag beschouwd
worden en te meer ingang zal zulks by UHEw. moeten vinden, indien ik UHEw. mededeel
dat Zyn WelEerw. hier op een tijdstip gekomen is, waarop de ziekte het hevigst woeddede,
en waardoor én Gemeente én Leeraren dikwerf de openbare eeredienst niet konden
bywonen, ja soms het Bedehuis moest gesloten worden. Van dit alles is de Hr van Rhijn
ooggetuige geweest, doch met voorbijzage van alle die ongunstige omstandigheden en van
het vele goede dat hier en by de buitengemeenten aanwezig is, heeft de Hr van Rhijn het
toen bestaande als grondslag van alle zijne betogen aangenomen, het ongunstigste oordeel
geveld en den zoo zedeloozen toestand van de Christenheid in de Molukken niet onduidelyk op rekening gesteld van vroegere en latere predikanten, waaronder ook myn Ambtgenoot en ik moesten behooren, wy die naauwelyks eenige weinige maanden werkzaam
waren. Ten gevolge dan van dien zoo zedelooze toestand is Zijn WEw’s voorstel om de
predikanten hier door zendelingen te doen vervangen, voortgevloeid,1252 welk voorstel ons
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ter overweging is toegezonden en door
ons breedvoerig is behandeld bij een verslag dd.
april 1848 en hetwelk eene geleerde commissie voorzeker wel in handen zal zyn of worden
gesteld. In dit ons verslag hebben wij, naar ons inzien, de ware gesteldheid der christengemeente in de Molukken en de oorzaken van den min gunstigen zedelyken toestand
derzelven opgegeven. Ik hoop van harte voor de goede zaak, dat het voorstel van den
WEw. Heer van Rhijn aanleiding moge geven tot vermeerdering van personeel der
predikanten voor de hier zoo talryke verspreide gemeenten, die soms by gebrek aan
reizende predikanten gedurende eenige jaren niet bezocht worden en dat er in Holland
Leeraren voor die gemeenten mogten benoemd worden, echter met dien verstande dat zy
verpligt waren eenige jaren onder haar werkzaam te blyven en het alzoo onnoodig mogt
bevonden worden Zendelingen naar herwaarts te zenden, die toch volgens het oorspronkelyke doel van het Ned. Zendeling Genootschap voor Heidenen bestemd zijn en waarmede
ook over het algemeen de Inlandsche Christenheid niet zeer ingenomen is, wordende het
door haar als eene vernedering beschouwd indien men haar Zendelingen in stede van
predikanten, die zy sints jaren gehad hebben, toezendt. Ofschoon het grootste respect en
eerbied hebbende voor de geheele Zendelingszaak, zoo heb ik echter niet van my kunnen
verkrijgen dit te mogen verzwijgen.

1250
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163-170; en “Uitbreiding des Christendoms in Neerland’s Indie”, in I/4, 156-163.
Van Rhijn’s “Memorie van toelichting op het advies dd 5 Novemb. 1846 aangaande de Zendelingscholen
in de Residentie Manado; – benevens beschouwingen, wenschen en voorstellen aangaande den godsdienstigen en kerkelijken toestand der Moluksche eilanden, van den Inspector der Nederl. Evang. Zending
in Oost-Indië”, 9/10/1847, AAS b337/s101, Bt 15 nov. 1847, nr 4. Zie Van Rhijn, Reis, bijlage A.
Op 31 mei 1847 bezochten Van Rhijn, Roskott en Jellesma de zendeling J.J. Bär sr in de negorij Waai.
Van Rhijn was op 27 mei op Ambon gearriveerd en verliet de Molukken op 22 juni. In die tijd preekte
hij twee maal te Ambon. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 29/6/1847, ARvdZ 18/1; Van Rhijn, Reis, 498-501.
Zie voetnoot 1332.
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Om inmiddels op den zedelyken toestand onzer Maleidsche en Holl: gemeenten terug te
komen, zoo zy UHEw. medegedeeld dat beiden in vergelyking met onze gemeenten in het
Vaderland op den achtergrond staan en veel te wenschen overig laten. De Holl: gemeente,
namelyk die het Holl: verstaan, is klein, vele leden derzelve en vooral zy, die hier geboren
zijn, wonen onze godsdienst-oefeningen en bediening des H.A. tamelyk wel by; al wat
Europeaan heet doet dit minder en het is over dezen dat wij ons het meest te beklagen
hebben, zynde onder hen weinig Godsdienst-zin en lust tot bywoning van de openbare
eeredienst aanwezig. Aangaande de Maleid: gemeente kan ik een gunstiger oordeel vellen,
dezelve munt althans naar het uitwendige te oordeelen boven de hollandsche uit, daar de
godsdienst-oefeningen door haar getrouw worden bygewoond en het H. Avondm: met
belangstelling gevierd. Ofschoon ik weet dat er onder haar vele gebreken aanwezig zijn,
zoo zult UHEw. zich voorzeker met my verblijden in hare belangstelling voor de openbare
eeredienst en H. Avondmaal, zynde dit toch mede een middel om tot betere menschen
gevormd te worden.
Verre is het er vandaan dat ik my hier in mijnen werkkring zoo gelukkig als op myne vorige
standplaats Soerabaya zoude gevoelen, met veel onaangenaams heb ik hier te kampen
gehad en het ware te wenschen geweest dat het Kerkbestuur te Batavia myne standplaats
Soerabaya, waar ik nuttig werkzaam was en men mij zoo gaarne hield, mij had laten
behouden.
Ten slotte heb ik nog het genoegen UHEw. mede te deelen, dat er onlangs van de Kust van
Ceram 2 Alfoeren zyn aangekomen om in het Christendom ingelyfd te worden. Van
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goederhand heb ik vernomen dat er
aldaar nog honderden anderen aanwezig zyn, die
wenschen dit voorbeeld te volgen. Zoo God wil en ik leef, hoop ik in de maand Sept:
aanstaande eene Kerkelyke bezoekreis naar Saparoua en Noussalout te ondernemen
teneinde Doop en Avondmaal te bedienen. By die gelegenheid hoop ik naar Ceram over
te steken, aldaar die Alfoeren te bezoeken en, zoo zy vurig mogten verlangen tot het
Christendom over te gaan en hiervan eenige Kennis hebben, hen te doopen. En mogt ik
onverhoopt door gebrek aan tyd buiten staat gesteld worden naar derwaarts te vertrekken,
als dan zal myn ambtgenoot Ds Kam, die na mijne terugkomst, insgelyks eene Kerkelyke
bezoek-reis zal ondernemen, zich naar derwaarts begeven. – – –

143. B.N.J. Roskott, Verslag van het Instituut ter opleiding van onderwijzers over het jaar
1848, Ambon, januari 1849; ARvdZ 34/5.
De werkzaamheden in ons Instituut waren gedurende het afgeloopen jaar geregelder dan
ooit tevoren. De voorheen hier ter plaatse zoo hevig heerschende ziekten, waardoor niet
zelden het grootere getal onzer kweekelingen soms dagen en weken lang buiten de
mogelijkheid waren om van het onderwijs gebruik te maken.1253 Het onderwijs dat nog
altijd volgens reeds vaak herhaalde mededeelingen blijft ingerigt, ging zijnen geregelden
gang zoodat onderwijzer en kweekelingen zich over voortdurenden ijver en opgewektheid
bij de behartiging hunner pligten mogten verblijden.
Waren er ook al eenige kweekelingen die ons wegens minder bevattelijkheid bij het
onderwijs of verkeerde gedragingen somtijds eenige moeite en onaangenaamheden
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berokkenden, anderen daarentegen maakten dat weêr dubbel goed door aanhoudende
inspanning en eenen voorbeeldigen wandel.
En alhoewel ik dus geene bijzonderheden heb mede te deelen, zoo wil ik toch naar
aanleiding van het conduite-boek dat ik er voor mij zelven op na houd, het een en ander
aangaande iederen kweekeling aanteekenen, opdat de directie1254 eenigermate over den
aanleg en het karakter en dus ook over de verwachtingen, die wij ten hunnen aanzien voor
het vervolg mogen koesteren, kunne oordeelen waarna dan de gewone lijst der kweekelingen zal volgen.
E.J. Picauly. De oudste mijner kweekelingen, een jongeling van een goed en voorbeeldig
gedrag, maar van zeer bekrompene geestvermogens, bij uitstek vergeetachtig, zoodat hij
morgen heeft vergeten wat er heden met ontzettend veel moeite is ingestampt. Slordig in
zijne kleeding en boeken, waarover ik hem dikwerf moet onderhouden. Hij schrijft eene
gebrekkige slordige stijve hand, en eenigszins moeijelijke taalregels weet hij maar zelden
goed toe te passen. Wegens zijne slordigheid heb ik hem met de zorg voor vele kleinigheden, die dagelijks gebruikt worden, belast en waar ik hem dan op de geringste nalatigheid
betrap, wordt hij ernstig bestraft. Door dit en diergelijke middelen heeft hij zich veel
verbeterd en daar hij ziet dat vele jongere kweekelingen, die lang na hem op het Instituut
kwamen hem voorbijstreven en dus ook eerder op eene aanstelling mogen rekenen, zoo
schijnt hij zich in den laatsten tijd wat ernstiger aan te grijpen. Evenwel heb ik er reeds
dikwerf berouw over gehad dat ik dezen jongman heb opgenomen, en hij maakt mij hoe
langer hoe voorzigtiger bij de keuze van jongelieden, maar hoe gaarne ook ik hem van het
www.cgfdejong.nl
Instituut verwijderd zag, kan ik toch
niet over mij verkrijgen om hem heen te zenden,
schoon dit reeds meer dan eens op het punt heeft gestaan. Doch wanneer ik dan op den
eenen kant op zijn zedelijk gedrag niets had aan te merken, terwijl hij mij van den anderen
kant beloofde om beter op zijne zaken te zullen letten, dan hield ik hem al weêr zoodat hij
tot heden toe op het Instituut is gebleven.
J.J. Hettarija. Een kundig en in ieder opzigt geschikt jongman, onberispelijk van gedrag,
steeds ijverig in het betrachten zijner pligten en vlug van bevatting.
M.J. Hitijahubessij. Heeft nu en dan fouten begaan, waarvoor ik hem een en ander maal
heb moeten straffen, omdat hij namelijk zijne onderscheidene stukken betrekkelijk het
onderwijs niet had bijgewerkt; voor het overige een vlug jongman en van onberispelijk
gedrag. Ook deze zal een uitmuntend onderwijzer kunnen worden.
L.E. Reawaru. Een jongman van een goed uiterlijk, van onberispelijk gedrag, vlug van
bevatting en eene goede manier om met kinderen om te gaan, gelijk mij dit ter Mardika
is gebleken.1255
S. Pattij. Een goede jongen van wien ik ook veel houd, geeft zich veel moeite om vorderingen te maken, schoon hij geen der vlugsten is, hij schreef zeer gebrekkig, begint thans
echter aanmerkelijk bij te komen. Zijne opstellen getuigen van nadenken en toen hij nu
onlangs voor de eerste maal de maand had te Mardika voldeed hij in de school en in de
gemeente zeer wel.
J. Picaulij. Een in ieder opzigt kundig jongman, op wiens zedelijk gedrag ook niets te
zeggen valt. Eens slechts werd hij met huisarrest gestraft omdat hij des avonds laat was
uitgebleven.
1254
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T.w. het NZG-bestuur in Rotterdam.
De volksschool te Mardika was sinds enige tijd een normaalschool ten behoeve van de opleiding van
onderwijzers van Roskott’s Instituut. De kwekelingen deden daar praktijkervaring op. Zie document
120.
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P. Nanlessij. Deze kweekeling bevalt mij niet zeer, weliswaar heb ik op zijn gedrag noch
op zijn leeren iets aan te merken, heeft integendeel een opgeklaard verstand, maar zijne
manier van handelen ten aanzien van zijne medekweekelingen is zeer suspect, verraadt een
slecht en afgunstig hart, zoodat ik vrees dat hij mij op den duur niet tot blijdschap zulle
zijn. Wanneer ik hem aanspreek schijnt hij mij niet in het aangezicht te kunnen zien, altijd
wendt hij het oog af. En wanneer ik hem dan zeg dat dit leelijk staat, dan ziet hij mij met
een oogwenk aan alsof hij door een kwaad geweten gejaagd wordt. Anders is hij een
stevige, sterke knaap, die gansch niet bang is. Ik roep hem dikwijls in mijne kamer om
alleen met hem te spreken en hem aan te manen tot een gedurig gebed, maar wat er van
moet worden weet ik niet. Ik vrees voor hem.
E. Korputtij. Een goede jongen van middelmatige gaven, een goed hart en goed uiterlijk.
P. Wattimena. Een beste vroome jongen, van wien ik zeer veel houd. Hij werkt niet vlug,
maar wat hij doet, doet hij goed, en is zeer gevoelig voor goed- of afkeuring. Voor eenigen
tijd wordt hij aangetast door eenen hoogen en zeer suspecten hoest. Nadat hij vele geneesmiddelen tevergeefs had gebruikt, zond ik hem eindelijk naar mijn land1256 waar hij dag
aan dag zeebaden gebruikte, met dat gevolg dat hij na verloop van eenige maanden de
schier verloren stem terugkreeg en thans, veel beter, weer te Batoemejra is. Evenwel is mijn
goede Wattimena in het geheel niet sterk, zoodat ik hem bij voortduring aanhoudende
inspanning moet verbieden.
B. Larinsamputij. Een allerbraafste jongen, altijd ijverig en volgzaam en van beproefde
trouw. Gave God dat reeds al onze Amboinezen zulke menschen waren.
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B. Tanamal. Een goede jongen, maar
van zeer bekrompen vermogens en traag van bevatting. Mogelijk gelukt het mij eenen getrouwen en bruikbaren onderwijzer van hem te
vormen, maar heel kundig en vlug wordt hij nooit. Ook deze jongman was ik gaarne kwijt,
maar om hem onmeedoogend tegen zijnen zin weg te zenden, waarlijk daartoe heb ik het
hart niet. Mogelijk is dit eene zwakheid, maar enfin – soit!
U. Lilipalij. Dom, lui en niet zeer volgzaam. Nog heeft hij eenen kleinen tijd om zijn
gedrag te verbeteren, maar anders gaat hij zonder mededoogen de deur uit. Ik heb medelijden met menschen die met den besten wil niet kunnen, maar luiheid en onverschilligheid
kan ik niet uitstaan.
A. Lewakabessij. Ook al een bedorven kindje. Ik geloof niet dat er als onderwijzer veel
te wachten is, ik zou hem gaarne kwijt zijn.
L. Paliama. Een goede jongen, dien het echter moeijelijk valt iets te leren. Zijn goed hart
en onberispelijk gedrag doen mij medelijden met hem hebben. Echter gevoelt hij zelf dat
hij het bezwaarlijk zoo ver zal brengen, om een streng examen voor onderwijzer te zullen
kunnen doorstaan.
Toen onlangs Br. Ulfers1257 ten onzent logeerde, verzocht hij mij om dien broeder naar
Manado te mogen vergezellen. Ik stemde dit graag toe, doch het overhaast vertrek van Br.
Ulfers maakte dit alstoen als te bezwaarlijk. Bij gunstige gelegenheid echter zal hij volgen.
Mogelijk zal Br. Ulfers van dezen jongeling goede diensten kunnen trekken, want hij is
trouw en eerlijk en zeer volgzaam. Dewijl wij echter te Ambon te veel kundige meesters
in dienst hebben, zoo zou hij hier bij zijne gebrekkige kennis en moeijelijkheid in het
leeren te zeer afsteken.
A. Pattiranij. Een uitmuntend jongman van wien ik ook zeer veel goeds verwacht.

1256
1257

Roskott’s landgoed in Rumah Tiga.
S. Ulfers; ca. 1819-1885; 1847-1849 zendeling te Amurang (Min.); 1849-1885 Kumelembuai (Min.).
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L. Polnajah. Belooft ook veel goeds, alhoewel ik eenige streken in hem opgemerkt heb,
die mij geenszins bevallen.
J. Latumarissa. Een jongman van goede aanleg, zeer oppassend en ijverig in het betrachten
van zijne pligten.
L. Mustamu. Een brave trouwe jongen, altijd vol ijver, voorbeeldig van gedrag, zeer
bescheiden, zoodat er een uitmuntend onderwijzer van zal wassen.
S. Korij, R. Mangendaan. Deze beide jongelingen werden mij door Br. Hermann1258
toegezonden om in ons Instituut tot onderwijzers te worden opgeleid. Beiden zijn zeer lieve
menschen en verschaffen mij veel genoegen; altijd ijverig en begaafd met gelukkige
vermogens, maken ze ongemeene vorderingen zoodat ze in vele opzigten gelijk staan met
kweekelingen die veel langer reeds in het Instituut waren, waarbij nog komt dat ze als
vreemdelingen het eerste jaar van hun verblijf te Amboina meest altijd ziek waren en ook
later nog door hevige koortsen werden aangetast. Kortom deze beide Menadonezen
voldoen mij ongemeen, en wanneer ik deze beide jongelingen tot maatstaf mag nemen om
het karakter der Menadonezen te beoordeelen, dan verwondert het mij geenszins dat de
Broeders in de Menahasse zoo gelukkig werken.
Namen der Kweekelingen in het Instituut van het Nederlandsche Zendeling Genootschap
Amboina ultimo December 1848.
Nrs

Namen der kweeBetrekking
Geboorte- Naam van het Aanmerkingen
kelingen
hunner respecplaats
Eiland
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tieve vader

1

E.J. Picaulij

Onderwijzer

Ameth

Nussalawut

2

J.J. Hittarija1259

Burger

Harukoe

Harukoe

den 1o April 1848
tot onderwijzer
aangesteld

3

M.J. Hitijahubessij

Negorijman

Titawaij

Nussalawut

den 1o April 1848
tot onderwijzer
aangesteld

4

L.E. Reawaru

Burger

Ameth

Nussalawut

5

S. Pattij

Burger

Passo

Ambon

6

J. Picaulij

Oudste

Ameth

Nussalawut

7

P. Nanlesij1260

Negorijman

Sirrisorij

Saparoea

8

E. Korputtij

Regent

Rumakaij

Ceram

9

P. Wattimena

Onderwijzer

Harukoe

Harukoe

10

R. Lainsamputij

Oudste

Soelij

Ambon

1258
1259
1260

C.T. Hermann; 1808-1851; 1836-1851 zendeling te Amurang (Min.)
Boven gegeven als “Hettarija”.
Boven gegeven als “Nanlessij”.
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11

B. Tanamal

Negorijman

Aboeboe

Nussalawut

12

L. Paliama

Negorijman

Ihamahu

Saparoea

13

U. Lilipalij

Negorijman

Ihamahu

Saparoea

14

A. Lewakabessij

Burger

Nelahia

Nussalawut

15

A. Patteranej

Negorijman

Soelij

Ambon

16

L. Polnaja

Negorijman

Porto

Saparoea

17

J. Latumarissa

Negorijman

Paperoe

Saparoea

18

L. Mustamu

Burger

Harukoe

Harukoe

19

L. Wattimena

Onderwijzer

Titawaij

Nussalawut

20

B. Wattimena

Onderwijzer

Harukoe

Harukoe

21

S. Rorij1261

Regent

Amoeran

Menado

22

R. Mangindan

Negorijman

Amoeran

Menado
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144. Consideratiën en advies van de Hoofdcommissie van onderwijs, gericht aan J.J.
Rochussen, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Batavia, 13 februari 1849, nr
46/8; ARvdZ 116/42/17.
–––
III. Amboina en Onderhoorigheden, de Zuid Ooster en Zuid Wester eilanden
Eenige weinige predikanten waren, tijdens de groote werkdadigheid der voormalige Oost
Indische Compagnie, gesteld over de duizenden Inlandsche hervormde Christenen die,
sedert het jaar 1605, zeer verspreid de verschillende eilanden in de Molukkos bewoonden.
Zij vormden zich mede helpers onder den naam Moerids, die in de negoryen al waar
scholen en kerken werden opgerigt, optraden als gevestigde Onderwijzers, krankbezoekers,
Catechiseermeesters en voorgangers in de openbare godsdienstoefeningen. Daarvoor
genoten zij eene kleine geldelijke toelage van de Compagnie en eenige emolumenten. In
de negorijen stonden zij in aanzien en zij werden beschouwd in rang op den negorij regent
te volgen. Het toezigt over deze schoolmeesters en over de scholen was aan de bezoldigde
predikanten opgedragen, blijkens eene instructie van het jaar 1697.1262
Toen de Oost Indische Compagnie later minder voordeelig werkte, verflaauwde de ijver
voor de Inlandsche Christen gemeenten; Valentijn, die in 1712 voor het laatst te Amboina
was, klaagde reeds daarover. In volgende tijden was dit nog erger, vooral in het laatste
gedeelte dier eeuw. En na de ontbinding der Oost Indische Compagnie en het daarop
gevolgd Fransch en Britsch tusschenbestuur.

1261
1262

Boven gegeven als “Rovij”.
Bekend is de “Instructie voor de Buiten-Opperhoofden, in opzigt van het stuk van den Godsdienst”,
gedateerd Ambon, 1 okt. 1697, zie Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, III/III, hfdst. iv, 131-132.
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De opstand te Saparoea in 1817 werd gedeeltelijk aan die verwaarlozing van de volksbelangen toegeschreven. Omstreeks dien tijd werden door de toenmalige kommissarissen in
de Molukkos, schoolopzieners voor de Inlandsche Christengemeenten aangesteld en een
bedrag van ƒ 8376 ’s jaars (nog steeds op de Indische begrooting voorkomende) ingewilligd voor bezoldiging van Schoolmeesters, zoowel voor de Ambonsche als voor de Zuid
Ooster en Zuid Wester eilanden.
In het jaar 1825, nadat de Gouverneur Generaal van der Capellen in de Molukkos was
geweest,1263 werd bij Gouvernementsresolutie van den 8 february No. 17, de zorg voor en
het toezigt over de Inlandsche Scholen in de Residentie Amboina, waartoe ook Ceram,
Boero, Haroeko, Saparoea, Noessalaut, Amblaw, Maniepa, Kelang en Bonoa1264 behoorden, opgedragen aan de Schoolopzieners voor het lager onderwys, en werden tevens
bepalingen vastgesteld omtrent de opleiding van onderwijzers en derzelver aanstelling door
den Gouverneur der Molukkos.1265 Eenigen derzelven zouden bij de lagere school te
Batavia onder de zorg van den inspecteur van het onderwijs, gratis onderwezen worden.1266
De overigen zouden bij de lagere school te Amboina worden opgeleid. De Inlandsche
Christen Regenten in de Negorij werden bij de artikelen 47, 48 en 51 van het reglement
op het binnenlandsch bestuur te Amboina en onderhoorigheden (Staatsblad 1824 No. 19a)
belast met het meer dagelijksch toezigt over de scholen en met de zorg voor het onderhoud
der scholen en schoolmeesters woningen. Daarbij werden gelden aangewezen, door de
Negorijbewoners bijeengebragt, tot bekostiging van schoolboekjes en schrijfbehoeften.1267
1263
1264
1265
1266
1267

Zie hierover “Het journaal van denwww.cgfdejong.nl
baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”.
Boano.
Zie document 35.
Zie documenten 35 3n 48.
Deze artikelen luiden als volgt:
Artikel 47.
De regenten zijn belast met het toezicht over de scholen en verplicht dezelve regelmatig te bezoeken
en naar de vorderingen der scholieren onderzoek te doen. Zij zorgen, dat de kinderen onafgebroken
door de ouders naar de scholen worden gezonden, dat zoo vele kinderen als mogelijk in het lezen en
schrijven worden onderwezen, en bijzonder, dat men hen vroegtijdig leere wat de plichten van goede
en deugdzame mensen zijn.
Artikel 48.
Om aan dit oogmerk dadelijk bevorderlijk te zijn, zullen de gelden die tot dusver, volgens het besluit
van den gouverneur der Moluksche Eilanden, van den 20sten Juni 1818, door elke datie of huisgezin
tot instandhouding van het leprozenfonds zijn bijgedragen geworden, voortaan in de negorijkas gestort
en uitsluitend ten dienste van de school van elke negorij gebezigd worden, teneinde daaruit de kosten
van schoolboekjes en schrijfbehoeften, vooral voor de minvermogenden, te bestrijden. – – –
Artikel 50.
De christen regenten zullen in het bijzonder omtrent de oefening en onderhouding van den christelijken
godsdienst allen ijver en naarstigheid in het werk stellen, nevens hunne familien en kapalla-soa’s of
oudsten, de minderen in leven en wandel met een goed voorbeeld voorgaan, zoo in de bijwoning van
den openbaren godsdienst als in het weren van alle bijgelovigheden en afgodendienst, strijdig met de
christelijke geloofsbelijdenis.
Artikel 51.
De regenten zorgen voor het behoorlijk onderhoud van de kerken, tempels, scholen, schoolmeesterwoningen
en begraafplaatsen. Dit onderhoud zal door de ingezetenen van elke negorij bekostigd worden; teneinde
echter de ingezetenen daardoor niet ten ontijde of te veel bezwaard of wel in dit bezwaar door het
Gouvernement des noods te gemoet gekomen kunne worden, zullen geene vernieuwingen of kapitale
reparatien aan de hiervoren genoemde gebouwen of werken mogen ondernomen worden, dan met
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Bij besluit van den Gouverneur der Molukkos van den 13 July 1826 werd, in verband met
de boven vastgestelde bepalingen en bedoelingen, tot uitbreiding van het onderwys, eene
instructie voor de schoolmeesters vastgesteld.1268
Uit een rapport der Subcommissie van Onderwijs te Amboina van den 31 July 1834 No.
17,1269 gerigt aan de Hoofdkommissie, die zich deswege met haar in aanraking gesteld had,
blijkt echter dat de voormelde pogingen tot verkrijging van meerdere regelmaat en
uitbreiding zonder uitwerking gebleven waren en ook zonder aanzienlijke kosten niet
konden doorgezet worden. Van vele scholen wist de Subcommissie weinig te zeggen en
van die op de Zuid Ooster en Zuid Wester eilanden volstrekt niets.
Uit een nader rapport der genoemde Subcommissie van den 11 October 1834 No. 771270
blykt intusschen dat destijds 76 meerendeels geheel onbekwame schoolmeesters te
Amboina en onderhoorigheden gesteld waren tot het onderwijzen van niet minder dan 6648
kinderen.
Toen trok het Nederlandsch zendeling-genootschap te Rotterdam zich deze Inlandsche
Christen gemeenten aan, daartoe uit Amboina aangezocht door den Zendelingleeraar
Gericke. Het zond den Zendeling-Onderwijzer Roskott uit, ten einde aldaar, voor rekening
van het Genootschap, een Instituut op te rigten voor de opleiding van meer bekwame
schoolmeesters. De Subcommissie te Amboina gaf daarvan kennis aan de Hoofdkommissie
van Onderwijs te Batavia, bij missive van den 18 September 1835 No. 135,1271 en riep hare
medewerking in tot ondersteuning van deze onderneming. Het Genootschap besteedde voor
het doel, jaarlijks meer dan ƒ 5000.- en rigtte bovendien, met voorkennis van het plaatselijk
www.cgfdejong.nl
bestuur, acht scholen op in zoodanige
volkrijke gemeenten, waar de Gouvernementsschool
alléén niet meer voor de behoefte toereikte.1272 Ook die scholen ofschoon meer speciaal
onder het toezigt des Nederlandschen Zendelings, ondervinden de zorg der plaatselijke
Subcommissie. Roskott werd in 1844 benoemd tot haar gedelegeerde en later tot haar
medelid. Op het Instituut werden meer dan 50 leermeesters gevormd en naar bepaalde
standplaatsen gezonden.
“Meer dan eens”, zegt de Subcommissie in haar berigt door den Gouverneur der Molukkos
overgelegd bij zijn rapport van den 20 April 1848 No. 62, “hadden wij het genoegen van
deskundigen te vernemen dat eenige onzer negory scholen (behalve die op de Zuid Ooster
en Zuid Wester Eilanden 70 in getal) voor vele dorpsscholen in het vaderland niet behoeven onder te doen.”
Wij lezen in eenige gedrukte maandberigten van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
(No. 3, 7 en 9 van 1845) “Er bevinden zich op Amboina en omliggende Eilanden Noessalaut, Haroeko, Saparoea, Manipa, Boero en de Zuidkust van Ceram ruim zestig gemeenten,
reeds vóór de komst der Zendelingen gevestigd, met eene Christelijke bevolking van

1268
1269

1270

1271
1272

voorkennis en toestemming van den resident of assistent-resident, die, in het geven of weigeren zijner
toestemming, alleen het belang der bevolking moet raadplegen. Reglement op het binnenlandsch bestuur
en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824). Vgl. Van der Crab, De Moluksche
Eilanden, 149; Roorda van Eysinga, Reizen, 178-185.
Zie document 45.
Vgl. “Verslag van den staat van het schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt tot de sedert het
herstel van het Ned. gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van 1820, 1823, 1826,
1831, 1834 en 1845”, AHCO 342/1.
Vgl. “Verslag van den staat van het schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt tot de sedert het
herstel van het Ned. gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van 1820, 1823, 1826,
1831, 1834 en 1845”, AHCO 342/1.
Niet aangetroffen.
Zie voetnoot 1114.
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ongeveer dertig duizend zielen, onder welke vroeger doorgaans zes predikanten arbeidden.
Toen de ijverige broeder Kam in 1815 derwaarts kwam, waren zij gedurende meer dan
dertig jaren zonder herderlijk toezicht, zonder leiding en bestuur, geheel overgelaten
geweest aan de zorg van Inlandsche meesters, in zoo verre die nog in eenige derzelve
werkzaam waren.”
“Deze, te onkundig om haar in de leer en vermaning des Heeren te stichten, konden tot
haren opbouw weinig bijdragen. De gemeenten geraakten dus in diep verval en behielden
van het Christendom niets dan den naam en eenige vormen. Zoo vond haar broeder Kam
en zoowel hij als de broeders Bormeester, Akersloot, Starink, Vonk, Gericke, Keijser,
Ruden, Holtz, Luijke en Bär,1273 mogten door hunne onvermoeide pogingen veel toebrengen, om de gemeenten in stand te houden, en den grondslag tot derzelver wederopbouw
te leggen. Krachtig werkte daartoe vooral mede de kweekschool voor inlandsche onderwijzers, in 1835 door het Genootschap opgerigt. De arbeiders te vermeerderen was het doel
dier kweekschool. Elf jaren zijn nu sedert verloopen en onze hoop is niet beschaamd
geworden. De berigten die wij omtrent den gang dier inrigting konden mededeelen en die
wij vooral in den laatsten tijd van verschillende zijden ontvingen, geven ons getuigenis
dat zij aan haar doel beantwoordt.”
“In het dagverhaal dat wij van broeder Luijke die zich op het eiland Haroekoe bevindt,
ontvingen, geeft hij ons verslag van hetgeen hij er in kerk en school had verrigt en van eene
bezoekreis naar de zuidkust van Ceram.1274 Des zondags hield hij tweemaal godsdienstoefening die in de gemeente te Haroeko waar hij zijne woonplaats heeft, gewoonlijk door
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twee tot drie honderd personen wordt
bijgewoond.”
“Geregeld gaf hij onderwijs aan velen, die verlangden onder de leden der gemeente te
worden opgenomen. Het getal christenen op Haroeko was 2935, en op Ceram 3060. In de
scholen werd aan 1260 kinderen onderwijs gegeven. Hij zal er ongetwijfeld onder de ruwe
Alfoeren met vele bezwaren te worstelen hebben.”
“In No. 7 der maand berigten van dit jaar deelden wij U de laatste berigten mede, die van
broeder Roskott, omtrent zijne kweekschool waren ingekomen. Vele zijner lang gekoesterde wenschen waren door gunstige besluiten van den Gouverneur der Molukken vervuld
geworden, waardoor hem nu ruime gelegenheid geopend was om aan de verbetering van
het schoolwezen eene krachtige hand te slaan. In 1843 waren zeven kweekelingen en in
Juny 1844 weder drie als onderwijzers geplaatst geworden. Telkens had hij hun getal weder
tot achttien kunnen aanvullen.”
Tot dus verre de maand berigten van het Zendeling Genootschap: ten opzigte der Christen
bevolking op de Zuid Ooster en Zuid Wester eilanden (250 zielen) verklaarde voormelde
Subcommissie echter, “het grofste bijgeloof en heidensche gebruiken, aan verregaande
zedeloosheid parende, zijn deze zoogenaamde Christenen nauwelijks van de talrijke
Alfoeren die deze eilanden bewonen te onderscheiden.” Door meerdere byzonderheden
wordt zulks door haar opgehelderd en toegelicht. In 1844 werden vier kweekelingen van
Roskott naar de tot de Zuid Ooster eilanden behoorende Aroe-eilanden, bepaaldelijk naar
Wokan, Dammer en Maikor gezonden ten einde te beproeven om daar nut te stichten,1275

1273
1274
1275

Zie voor deze zendelingen Deel II, Bijlage V.
Reisverslag in document 145.
Zie document 120.

592

Document 144

doch in 1846 moesten zij worden teruggeroepen, daar men hen zelfs naar het leven stond.
Dit zijn de Inlandsche schoolmeesters, hiervoren in Margine van dit rapport bedoeld.1276
Volgens eene opgave van den 8 January 1847, geteekend door het lid der Subcommissie
van Onderwijs te Amboina Roskott, bedraagt het totaal der op de Ambonsche eilanden
onderwijs genietende Christen kinderen 6692, verdeeld als volgt:
Amboina
2282
Ceram onder Hila
87
Boano
150
Manipa
37
28
Boero1277
Saparoea
1940
Noessa Laut
731
Ceram onder Saparoea
244
Haroeko
780
Ceram onder Haroeko
413
Totaal
6692
En volgens eene opgave van den Gouverneur der Molukkos van de namen, rangen, standen
en tractementen der Gouvernements Inlandsche Christen onderwijzers, bevinden er zich
23 te Amboina
32 te Saparoea en Haroeko
5 te Hila en Laricke
1 te Boero
—————
ƒ 6936.
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Zijnde op de Zuid Ooster en Zuidwester eilanden toegestaan 6 Onderwijzers
————
ƒ 1440.
Totaal ƒ 8376.1278
1276

1277
1278

In een “Kommissariaal van den 25sten September 1847 L.I.” in de marge van de eerste pagina van
deze “Consideratiën” staat vermeld: “Last om te dienen van Consideratien en advies, op de missive
van den Gouverneur der Molukkos, van den 21 July 1847 No. 69, strekkende ter bekoming van autorisatie
om aan vier schoolmeesters van de Aroe eilanden, die aldaar, door den onwil der Christen bevolking,
geen nut meer konden stichten en derhalve naar Amboina zijn teruggeroepen, in afwachting eener andere
bestemming, toe te leggen eenen onderstand van ƒ 3.40 ’s maands elk, zijnde de helft hunner bezoldiging,
te vinden uit de stilstaande tractementen der Inlandsche schoolmeesters op de Zuid Ooster en Zuidwestereilanden, bij de begrooting van Amboina uitgetrokken”. Kennelijk is Nunumete kort daarop toch weer
naar Wokan vertrokken. Zie document 120.
Grotendeels bestaande uit burgers, die te Kayeli een eigen negorij bewoonden bewesten het fort Defensie.
Hier stond tevens een kerk en was de schoolmeester werkzaam. Div. stukken AA 588.
In 1849 was de situatie als volgt: “Uit het jongste verslag over den staat van de inlandsche Christen
scholen op Amboina en onderhoorigheden, bij brief van 5 October 1849 van voormelde kommissie
[Subcommissie van onderwijs] ontvangen, blijkt eindelijk nog het volgende. Iedere christen negorij
aldaar heeft eene kerk en school en eenen onderwijzer die er niet alleen de jeugd onderwijst, maar,
bij gebrek aan eenen leeraar, de dienst verrigt van voorganger bij de openbare godsdienst oefeningen,
van krankbezoeker en van catechiseermeester. Deze onderwijzers zijn in vier klassen of rangen verdeeld,
in welke zij naar gelang van bekwaamheid, betoonden ijver en trouwe dienst opklimmen. Hun aantal
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145. Extract uit het journaal van zendeling W. Luijke, betreffende het jaar 1848, Haruku,
13 maart 1849; ARvdZ 24/5.
De christelijke gemeenten aan de zuidkust van het eiland Ceram tussen Amahai en Kaibobo
vielen onder de zorg van zendeling Luijke op Haruku.

Den 1 November 1848, vergezeld door den rondgaande meester Haroekoe,1279 op reis naar
genoemde negerij.1280 Onze reis daar henen was niet zeer voorspoedig. vooreerst hadden
wij onder de tien roeijers drie à vier groote kinderen. Ten andere waren er al drie roeiriemen gebroken, eer wij den oversteek naar Ceram deden, en geen één in voorraad om
te vervangen en midden op zee, onder eene hevige buij, brak ons de vierde riem zoodat
wij hen, die nog riemen hadden, verzoeken moesten niet te hard aan te houden, ofschoon
wij hoe spoediger hoe liever waren over geweest. En voort zoo sukkelende, kwamen wij
met het ondergaan der zon, van des morgens negen uur gedobberd te hebben, eindelijk te
Rumakaij behouden aan. Deze negerij bestaat uit 383 zielen. Is niet eene van de onchristelijkste onder de negerijen waar hier ’t kakijan1281 bestaat. Dit kakijan, daar reeds meer over
geschreven is,1282 is een onchristelijk ja een duivels verbond! Waarvan de mannen een
getattoueerd teeken op den borst of op andere plaatzen des ligchaams dragen. Ofschoon
er nog wel eenige geheimhoudingen van hen onder bestaat, zoo weet men er dat toch met
zekerheid van dat de gene die tot dat verbond word opgenomen, het best betoonen kan een
waardig lid van het zelve te zijn door het snellen en bezorgen van een versch menschen
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1279
1280
1281
1282

was thans 64, genietende naar mate van hunnen rang van ƒ 6 tot ƒ 12 ’s maands traktement. Bovendien
waren er nog drie opperschoolmeesters waarvan die op de hoofdplaats ƒ 32 ’s maands traktement geniet,
benevens vier omloopende schoolmeesters, zoodat hun aantal in het geheel 71 beliep. Op acht na werden
zij uit ’s lands kas bezoldigd. De vacatures onder hen vallende worden door kweekelingen van het door
het Zendeling genootschap opgerigte instituut voor inlandsche schoolmeesters, en alzoo door geschikte
personen, aangevuld. De volgende cijfers zijn verder uit het verslag ontleend:
scholen
schoolmeesters
leerlingen
Amboina
27
29
2368
Saparoea
21
22
3317
Haroeko
12
13
1274
Hila en Larieke
6
6
334
Boero
1
1
30
67
71
7323
De scholen en schoolmeesters woningen worden door de gemeenten zelven gebouwd en onderhouden.
De opkomst in de scholen had in het afgeloopen jaar zeer veel te wenschen overgelaten, maar de
Subkommissie zou trachten de voornaamste oorzaken weg te nemen. De schooltuinen, waarmede proeven
waren genomen om de kinderen boven de acht jaren oud, naar gelang hunner krachten, te gewennen
aan nuttigen en winstgevenden arbeid, hadden voorloopig goede uitkomsten geleverd, welke men ook
verder van dezelve verwachtte; ten minsten zou men geene middelen onbeproefd laten om het daarmede
voorgestelde doel door eenvoudige maar tevens afdoende middelen te bereiken.
Sommige scholen werden geregeld door een of meer leden der Subkommissie bezocht. Anderen, die
verder afgelegen zijn, zoo veel mogelijk eenmaal ’s jaars; terwijl het te bejammeren is, dat eenige die
voor zulk een bezoek al te ver verwijderd zijn, van het hoogst noodig toezigt zijn verstoken. – – –.”
Uit: “Verslag van den staat van het schoolwezen in Ned. Indie in 1849 met terugzigt tot de sedert het
herstel van het Ned. gezag in 1816 daaromtrent bestaande algemeene overzigten van 1820, 1823, 1826,
1831, 1834 en 1845”, AHCO 342/1.
J.P. Ruhulesin.
Rumahkai op de zuidkust van Ceram.
Zie voetnoot 289.
Onder meer door zendeling C.L. Ruden, na zijn eerste dienstreis naar zuidelijk Ceram in december
1838, zie sub 22 dec., Ruden, Uittreksel dagboek nov. 1838 - april 1839, ARvdZ 43/3, document 91.
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hoofd! Zoodat hun grootste daad en roem in dat verbond koppen snellen is. In dit verbond
is nu de geheele volwassene mannelijke bevolking. Dit wetende vermogt ik niet, voor den
Heere en mijn geweten onder de gemeenten, daar dit verbond algemeen bestaat, het
Avondmaal te vieren. Ja, ik zou denken: men moet ook eens beginnen van hare kinderen
niet langer te doopen, ofschoon onderwijzer en school blijft bestaan, om te beproeven of
dat niet eenigen invloed zoude kunnen maken om eenen algemeenen afstand van dat
kakijan te doen. Na met den meester over den toestand der gemeente en school gesproken
te hebben en hij mij zeide eenige jonge personen te hebben, die verlangden ledemaat te
worden, deelde ik hem en naderhand de regerende personen, als voor de gemeente in de
kerk, mijne bezwaren mede waarom ik geene vrijmoedigheid had om geene ledematen aan
te nemen, noch het Avondmaal te vieren. Maar wanneer zij genegen waren van dat duivels
verbond afstand te doen, ik vrijmoedigheid zoude hebben zulks te doen. En wanneer het
maar te pas was te brengen, gaf ik mijn innig leedwezen te kennen dat de christen gemeenten aan deze kust zulk eene onheugelijke tijd in de strikken der heidensche duisternis
verward waren gebleven. Doch niet één van die personen, welke in dat verbond zijn en ik
op die wijze tegensprak, heeft één eenig woord tot zijner verdediging of verschooning
daarop geantwoord, maar zwegen immer als hun’ mond werd toegehouden! Bepaald
hebbende den volgenden dag ons werk hier te verrigten, onderzochten wij aan
Den 2de des morgens de school. Van de 102 scholieren waren er 70 aanwezig. De 1ste klasse
13 die vrij wel lazen, goed schreef en weinig rekenen, eenige vragen1283 opzeggen en
kenden vrij vlug eenige aardrijks- en geschiedkunde van het Joodsche land. Waar voor alle
meesters uit de institut1284 eene kaartwww.cgfdejong.nl
in de school hebben hangen. De acht van de 2de klas
lazen goed in het boekje van Wester. De 25 der 3de klasse in het gemeen goed spellen en
de 24 van de 4de klasse kenden een weinig spellen of de letters noemen. Zoodat het voor
Ceram nog al wat mogt genaamd worden. Hoe of de meester zich hier gedraagt, heb ik nog
niet van kunnen vernemen. Want in 1846 is hij naar hier verplaatst om dat hij in de negerij
Booij van veel onzedelijkheid is beschuldigd. Is anders een knap mensch in zijne werkzaamheden. Des namiddags godsdienst gehoude voor ruim 60 volwassenen en sprak over
Joh. 11, 35. En daarna 35 kinderen gedoopt, en de helft van buiten het huwelijk waren.
Verders viel er hier geen bijzonders voor. Den volgenden dag op reis moetende en geen
eigen vaartuig hebbende, moest ik nu overal verwachte hoe het daarmede voor mij gaan
zoude. Want met een vaartuig, daar voor ingehuurt, moet men ten minsten op vier gulden
koper per dag rekenen. Maar ik, die op geen duit transportgeld aanspraak kan maken, moest
dus veel voor goed nemen hoe men het met mij maakte. De pattij of regent van hier
daaromtrent zeer gevoelig zijnde beloofde mij met zijn vaartuig te zullen brengen tot aan
welke negerij onder Saparoea ik verkoos.
Den 3 op reis naar Elpaputij, een afstand van acht uren. Die wij in zeven uren aflegden.
Daar komende, was de meester nog niet terug van Saparoea om zijn tractement te ontvangen. Hier geen vaartuig zijnde om mij verder te brengen, verzocht ik den pattij om mij naar
Amehej te willen brengen, waar voor wij den volgenden morgen vroeg op reis gingen en
in vier uren tijd, dat weder zeer voorspoedig was, aankwamen. Hier waren wij aan de
laatste christen negerij naar het oosten op Ceram. En een weinig ten oosten boven Nuselaut.
Zoodat wij nu maar af te dalen hadden naar het westen tot aan Lokkie en daar voor de
eilanden Nuselaut, Saparoea, Haroeku en Amboina moesten passeeren.

1283
1284

Zie voetnoot 23.
Het Instituut van Roskott te Batumerah.
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In de negerij Amehej, Makarikij, de alvoersche negerijen in deze baaij en verders op ten
oosten, bestaat geen kakijan. Te Amehej was weder mijne eerste zorg voor transport van
hier tot aan Rumakaij. Want Makarikij als Elpaputij hadden geene vaartuigen of auranbaijs
om mij te kunnen transporteeren. De pattij van hier was zoo goed mij zijne auranbaij met
acht man af te staan tot aan Rumakaij, daar zeven à acht dagen mede heen zouden gaan.
Daarop was ik weder gerust en wij verdeelden ons werk. Deze negerij met Souhuku met
ééne kerk en school bestaat uit 1042 zielen. Hier werd verzocht belijdenis leerlingen te
onderzoeken en het Avondmaal te bedienen. Aan deze middag hielden wij ons met het
eerste bedrijvig en wel met 35 personen. De meer bejaarden 24 die naar het Kort begrip
en elf jongere personen, naar het onderwijs boekje van Brink onder wezen waren.1285 De
een meer de ander minder kende zijne vragen opzeggen. Goed getuigenis van den meester
en beide regenten bekomen hebbende, vermaanden wij hen om getrouw aan hunne belijdenis en belofte te blijven, waarna wij hen door het gebed opnamen in de gemeente. Even
naar ons logie gaande, terwijl het licht in de kerk werd opgestoken, gingen wij weder in
dezelve en wel om de kinderen te doopen, en hier slechts 66, daar 16 uit den onecht onder
waren. Wat het huwelijk aan deze kust betreft, daarmede blijft het hier nog even treurig
gesteld! De inlander, uit zijnen aard zeer onverschillig omtrent den huwelijksen staat
zijnde, blijft nog onverschilliger door dien hij ter ondertrouw naar Saparoea of Haroeku
moet, zoo niet, dan moet hij wachten op de komst des residents. Wij als leeraars, wel
bevoegd zijnde om te trouwen maar niet te ondertrouwen, kunnen bij onze komst hier niets
aan doen, en er over sprekende en vermanende is dadelijk het antwoord gereed: als de heer
www.cgfdejong.nl
resident komt, zullen wij trouwen, enz.
En van 1840 tot heden heeft die kust in het begin
van 1843 en 1845 slechts een bezoek van haren resident gehad. Waarom ik mij aan deze
kust weinig of niet over onechte kinderen, die ik in elke negerij vond, heb ingelaten.
Zondag den 5 voormiddag voorbereiding gehouden voor ruim 100 personen en dat van
zulk eene groote gemeente! Bij welke gelegenheid ik de nieuwe leden voor de gemeente
bevestigde. Namiddag de school onderzocht. Van de 194 scholieren waren er 171 aanwezig. Van de 1ste klas 21 en de 2de klas 7 lazen en schreven goed, konden vragen uit Brink
opzeggen en een weinig rekenen. De 3de klas 54 in het generaal spellen en de 4de klas 89
een gedeelte de letters en de overigen, pas met mijne komst in de school opgenomen, nog
niets. Voor Ceram, waar weinig gehoorzaamheid aan de reglementen van orde en zedelijkheid bestaat, moet men met den toestand der school, hoe het schooltje er ook uitzag,
tevreden zijn! Want de meester, is onder de oude meesters bekend voor een wellevend en
oppassend man. Was vroeger huisjongen bij Br. Starink op Elpaputij en in 1827 bij ons
te Amboina geweest. Wij waren dus nog oude kennissen. Hier mede was de dag weder
voorbij en ik hield mij verders nog wat onledig met wat na te zien voor den volgenden dag,
waar aan ik des morgens het Avondmaal aan 104 personen bediende en des namiddags
dankzegging voor de gemeente hield. Hoe onvoldaan ook voor zich zelven, van op zulk
eene wijze en zoo vlugtig eene gemeente te bezoeken, nopen de omstandigheden toch om
verders voor te gaan.
1285

Zie voetnoot 23. Elders ging dat evenzo. Naar aanleiding van een bezoek in Galala (Gelala) in januari
1854 merkte Luijke op “– – – begonnen wij des middags aan het onderzoeken der belijdenisleerlingen,
welke hier 20 personen waren. En zoo als gewoonlijk, naar tweeërlij onderwijs boekjes onderwezen
zijnde, heeft men daardoor twee bijzondere deelen van onderzoek. De bejaarde kiezen gewoonlijk het
Kort begrip of Sual 40, ook wel Sual 19, en de jongere personen, die ook meest allen, goed lezen kunnen,
het onderwijsboekje van Brink tot leidraad.” Zie sub 21 jan. “Kort verslag der werkzaamheden van
W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Van April
1853 tot en met Maart 1854”, 6/1854, ARvdZ 24/5.
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[Vervolgens bezocht Luijke Makariki, waar hij dezelfde werkzaamheden verrichtte als te
Amahai. Anders dan in Amahai liet de orang kaya zich hier niets aan de school gelegen
liggen. Kerkgebouw en school waren in vervallen staat.]

Maar veel te spreken hadden over de strand alvoersche negerijen Warka, Awahija, Apsano,
waaraan zich de meester van hier zinds een paar jaren lang had laten gelegen liggen, om
hen tot den overgang van het Christendom te bewegen. Men kan echter niet zeggen dat hij
zulks met een waar of uit een geheel echt oogmerk gedaan heeft, als ook niet zonder
bijoogmerk. Dat dan hoofdzakelijk daarin bestaat dat hij twee personen zijner familie daar
als meesters heeft zoeken in te schuiven. Wat de man zijn gedrag als meester betreft, is
hij als helaas nog velen zijner landgenoten zeer bezet met bijgeloof, verwaand voorkomen
en niet zonder schulden. Doch van onkuischheid en dronkenschap heb ik niet van hem
kunnen vernemen, daar zich hier anders ook nog al meesters aan schuldig maken. Zoodat
het voor mij, hier en overal waar ik nog kom, voor mijne beschouwing nog het veld der
doodsbeenderen is!!1286 Zoo van meesters als gemeenten. Niet dat er niet zoo onder eerst
als laatstgenoemden wellevende en oppassende menschen zijn zouden, maar menschen
waar de liefde Gods in woont en werkzaam is. Ik hoop en bid ze zijn er velen, doch ik kan
ze nog niet ontdekken. De heer resident,1287 die school en kerk zeer voorstaat, had niet
alleen toegestaan dat die meester zich met die alvoeren inliet maar zelfs in geholpen en
de vrijheid geoorloofd, om provisioneel twee jongelingen zijner familie daar als hulpmeesters (onder dezes meesters opzigt) te laten werkzaam zijn. Toen de heer Commissaris
www.cgfdejong.nl
Weddik1288 daar in Februari 1847 kwam,
nam ZHWEGstr. veel genoegen in de vorderingen
welke die alvoersche kinderen gemaakt hadden en eenig geld aan hen uitdeelde. Daarbij
zijn ze, in den waren zin des woords, alvoeren, daar niet mede te spelen is en men zeer
zacht behandelen moet. Wat er dus aan hen gedaan is, is er maar niet met den stok ingeslagen geworden, zoo als hier overal meestal nog de gewoonte in de scholen is.
Daar nu de negerijen Warka en Awahija reeds lang verlangd hadden, dat er een leeraar
mogt komen om hunne kinderen te doopen en ik hier nu was en welligt wie weet in hoe
eenen langen tijd geen leeraar weder komen zal; dus om die menschen niet moedeloos te
maken en daar door welligt tot het mohamedanismus over zouden gaan, dacht mij, was het
wel van belang deze zaak niet in den wind te slaan maar in ernst mede te werk te gaan.
Want ten oosten van Amehej ligt de groote islamsche negerij Sepa,1289 die het niet ontbroken heeft om deze negerijen tot haar over te halen. De alvoeren meer in aanraking komende
met beschaafde volken als zij zijn, beginnen daar door te meer hunne onbeschaafdheid te
leeren kennen en beginnen zich dan ook liever leden te schamen alvoer en zoo ruw
genaamd te worden. Waar door hij langzamerhand van zelfs genegenheid begint te
bekomen om zich naar een beschaafder volk als hij is, te voegen. Deze negerijen reeds eene
reeks van 16 - 20 jaren hier aan strand bij afwisseling bewoond hebbende, zijn daar door
1286
1287
1288

1289

Ezechiël 37: 1-14.
R. Scherius; 1844-1848 AR Saparua en Haruku, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar
van de burgerlijke stand, tevens fungd. notaris en vendumeester.
A.L. Weddik; gouverneur van Borneo; arriveerde op 7 dec. 1846 op Ambon, maakte als Buitengewoon
Commissaris van het gouvernement voor de Molukse Eilanden een inspectiereis door de Molukken,
Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 240; Van Rhijn, Reis, 483-484; voor diverse rapporten over
de natuurlijke gesteldheid en de infrastructuur van de Molukse eilanden, die in zijn opdracht gemaakt
zijn, zie dossier AA 588.
Of Xepa. Volgens opgave uit 1847 telde dit regentschap, dat ook drie naburige negorijen van Xepa
omvatte, 759 islamitische en 302 alfoerse inwoners. T.J. Willer, “Cahier No 1. Dagnotitieboek van
de reis naar Ceram en Boeroe, begonnen 4 Mei 1847 tot 23 Juni 1847”, s.a., AA 588.
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gedurig met Christen en islamsche kooplieden van de hier zijnde eilanden in aanraking
gekomen, met hunne taal, zeden en gewoonten, als voorwerpen van weelde bekent, als ook
een weinig beschaafder geworden. Dus de tijd komt nu van zelve aan dat zij eenen
overgang, het zij tot het Christendom of islamismus zullen overwegen. Zoude het nu toch
geene schande voor ons zijn, als die negerijen, tusschen twee christen-negerijen gelegen,
door onze onverschilligheid tot het islamismus werden overgehaald? Dat welligt al gebeurd
zoude zijn door den ijver der muhamedanen, als het niet ware om het bijgeloof der
muhamedanen van geen varkens-vleesch en kusu te mogen eten. Blijven zij alvoeren dan
blijven zij nog aan onze zijde, maar worden zij muhamedanen of het zoude door den tijd
ook kunnen gebeuren van rooms, dan worden zij ook tegen ons!
Den 10 was bestemd om in de negerij Warka en Awahija door te brengen. Des morgens
vroeg op reis, met oogmerk om des avonds aan ons logie weder te komen. De afstand van
hier is slechts ruim twee uren. Voor zeven jaren met Br. Holtz hier te Warka komende,
leefde de oude radja nog.1290 Die nu voor een jaar geleden overleden is en, zoo mij de
meester verhaalde, zoo gaarne voor zijn overlijden was gedoopt geworden, was in zijne
ziekelijke omstandigheid, af en aan, naar Makarikij gekomen en daar ter kerk gegaan. Hier
was een huisje voor den hulponderwijzer en de school. Na over een en ander gesproken
te hebben, vroeg ik hen waarom zij zoo lang naar de komst eens leeraars verlangd hadden?
Omdat zij verlangden gedoopt te kunnen worden. Twee onder hen, Junus van 21 en Petrus
van 16 jaren, waren in Junij jl. te Amboina gedoopt. Nu verzochten om gedoopt te mogen
worden: de regeerende radja (die in Junij jl zijne acte van aanstelling te Ambon ontvangen
heeft); de overledene radjas zoon enwww.cgfdejong.nl
vrouw; de oudste der negerij met vrouw en broeder;
de vrouw van den evengenoemden Junus; nog twee jonge vrouwen. Daarbij kwamen nog
de negen schooljongens en drie jonge kinderen. Meisjes zijn hier nog niet tot onderwijs
gegeven omdat ze zoo als de jongens naakt gaan en daarom ze niet geven willen en
verzoeken daar voor, voor het tegenwoordige, kleedjes van de Kompagnie, zoo als vroeger
Waijsamo bij haren overgang bekomen heeft.
Nu was de vraag: kunnen of behooren die menschen op hun verzoek gedoopt te worden?
Te Ambon was men er reeds in voorgegaan. Ik vroeg de meesters (want die van Ameheij,
om het vaartuigs wille, was nog bij mij) wat te doen? Die antwoorden natuurlijk uit eenen
mond: als ze nu niet gedoopt worden, dan zullen ze beginnen te gelooven dat wij ze wat
om den tuin willen leiden en zij zijn nog geen menschen die veel redeneren, en dus de hoop
om eenmaal gedoopt te zullen worden opgeven en dan is het hier met ons gedaan! Ofschoon ik het liever iemand anders gegund had in deze zaak te zijn en te moeten beslissen,
zoo moest ik het dan nu toch maar doen! Daar het mij wat hard voor kwam om niet aan
het verzoek te voldoen en in de stellige verwachting dat hier bij voortduring onderwijs zal
blijven gegeven worden, ging ik tot den doopplegtigheid over. Wij namen vooraf die negen
volwassenen, door de hulp van den hulponderwijzer en nog een’ oud christen man van
Ceram, eene korte belijdenis af. Daar wij niet diep mede gaan konden. Maar ze zijn hier
niet zoo sterk bebolwerkt door afgoderij en bijgeloof als op de Z.W. eilanden. Daarbij
geheel buiten het kakijan, want bestond dit laatste onder hen, zoo als te Waijsamoh, dan
zoude ik er volstrekt niet toe zijn overgegaan. Het was nu evenwel al moeijelijk genoeg
voor mij, want het zijn geen onschuldige kinderen der natuur! Zoo men zegt, dan moeten
ze nog al eene zekere natieonale getrouwheid aan belofte betoonen. Dat wij hoopten zij

1290

Zie hiervoor sub dec. in Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5.
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dan ook zouden betoonen van aan die beloften getrouw te blijven, welken zij vóór zij
gedoopt werden voor ons gedaan hebben.
[Vervolgens ging Luijke over tot de orde van de dag en nam schoolexamens af. Hierop werd
de doop bediend. Na een vermanend woord tot de negorijbevolking gesproken te hebben
vertrok Luijke naar Awaiya, waar hij een aantal kinderen doopte. De volwassenen verzochten nog om uitstel.]

De redenen daarvan zijn waarschijnlijk de vrees voor gouvernementswerken, bijzonder
voor het hout leveren en zelf naar Ambon brengen.1291 Dat ik merken kon in een gesprek
met den aurangkajas zoon en een jonge man (radja van de alvoersche negerij Warsiwij in
het gebergte) die door Ds Meier1292 in 1847 te Sirrijsorrij op Saparoea gedoopt is. Bij deze
gelegenheid gaf mij de jonge aurangkaja ook te kennen hoe dat de muhamedanen van de
negerij Sepa hem aangeweest waren om tot hunne godsdienst over te gaan. Ik vroeg
waarom hij zulks niet gedaan had? Dan mogt hij geen varkensvlees en geen kusu (een soort
boschkat) meer eten. – – –
De alvoersche negerij Apsano, die op Awahija volgt, waren wij niet naar toegegaan, om
reden de aurangkaja en zijn volk nog te ongenegen zijn, ofschoon er onder de kinderen
van Awahija die gedoopt zijn, twee uit Apsano onder waren. Maar daar het hoofd tegenwoordig in het gebergte was, zijn wij er, om die reden voornamelijk, niet naar toegegaan.1293 – – –
Den 11 des morgens op zeven uur op reis naar Elpaputij, daar wij dien morgen om elf uur
aankwamen. Deze plaats bestaat uitwww.cgfdejong.nl
841 zielen. Deze negerij is zeker de ondeugendste of
slechtste christen negerij op Ceram. Waar het kakijan1294 ook het sterkst gehandhaafd word.
En het christendom, als ze maar kon, wel met hare voeten zouden treden. De meester is
een bejaard man, die hier zoo goed als niets kan uitrigten. Één van de twee aurangkajas
die hier regeren, was over dag buitenshuis, zijn leven niet zeker. Voor twee jaar geleden
heeft een den ander in de negerij doodgeschoten. En daarna de dader en zijne aanhang het
gouvernement in het gebergte nog uitgedaagd en gesmaad!1295 Het is om te weenen als men
1291

1292
1293

1294
1295

Het voor de gouvernementswerken op Ambon benodigde hout werd door de negorijen tegen geringe
prijzen geleverd volgens een daarvoor jaarlijks opgemaakte verdelingslijst. De strandnegorijen van
Ceram, v.z.v. die behoorden onder Haruku en Saparua, leverden verreweg het meeste en zwaarste hout.
Het transport der boomstammen naar Ambon was wegens de sterke stroming, die in de zeestraten en
langs de stranden stond, een zeer moeizame en gevaarlijke aangelegenheid. Zie A.A. Ellinghuysen,
“Algemeen Verslag van het Gouvernement der Moluksche Eilanden over den jare 1833”, ult. juli 1834,
AA 1101. Dit stelsel van verplichte leveranties werd algemeen als hinderpaal gezien voor het bekeringswerk, daar het zelfs negorijen die reeds jaren aan het strand van Ceram gevestigd waren ertoe bracht
naar de binnenlanden terug te keren, teneinde zich eraan te kunnen onttrekken. MNZ, jrg. 4 (1860)
31; vgl. sub dec., Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5.
A. Westenbrink Meijer, predikant te Ambon van 1845 tot 1849. Zie Deel II, bijlagen II en III.
In 1841 waren Luijke en Holtz in Apisano (Apsanoh) op bezoek geweest, doch die nederzetting had
zich zeer ongastvrij betoond: “Te Apsanoh was de aurang kaja ruw en zeer tegen het Christendom.
Wees dan ook met zijne hand, van liever het hoofd te willen verliezen als eenen schoolmeester in zijne
negerij te hebben”, sub 5 dec. Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5. De
drie negorijen Waraka (Warka), Apsano (Apisano) en Awaiya, gelegen tussen Makariki en Elpaputih,
waren in 1833 ontstaan toen bergbewoners zich aan het strand vestigden. Zie “Korte beschrijving van
het eiland Ceram. Te zamen gesteld uit inlichtingen door den Ads Rest de Secretaris Rijkschroeff
ingewonnen”, 25/1/1847, AA 588, [fol. 8].
Zie voetnoot 289.
Hetgeen in 1847 geleid had tot een strafexpeditie tegen de daders, gehouden onder leiding van de AR
van Saparua, R. Scherius. Zie T.J. Willer, “Cahier No 1. Dagnotitieboek van de reis naar Ceram en
Boeroe, begonnen 4 Mei 1847 tot 23 Juni 1847”, s.a., AA 588 [fols. 11-12].
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den toestand van zulk eene negerij regt bezeft! Namiddag onderzochten wij de school. Er
stonden 113 scholieren op de lijst en er waren 63 aanwezig. En het getal der kinderen
buiten de school waren 254! Van de geheele school kenden elf gebrekkig lezen en geen
woord verstaan. Van de 1ste klas 8 en de 2de 3 en daar bij nog een weinig vragen1296
opzeggen en schrijven. De overigen kenden zoo als niets, ofschoon nog al in klassen
verdeeld.
Zondag den 12 des morgens godsdienst gehouden voor een 70 volwassenen, daar wel 20
van elders onder waren. En sprak met ernst over Lukas 19: 41, 42. Daar nog al aandacht
onder scheen te zijn. Den namiddag bepaald hebbende om de kinderen te doopen, deden
wij zulks, dat niet zeer ordelijk en stichtelijk toeging door de vele personen van 106
kinderen die hier te doopen en 56 uit den onecht onder waren. Daarna door de negerij
gewandeld en regenten bezocht en over de godsdienst en hunnen treurigen toestand ernstig
gesproken.
[Hier weigerde Luijke wegens de aanwezigheid van veel kakianisten het avondmaal te bedienen.1297 Hierop vertrok hij via Rumahkai (383 zielen) naar het nabijgelegen Tihulale (255
zielen) en vandaar naar Kamarian (861 zielen), Hatusua (276 zielen) en Kaibobo (1033
zielen). Overal was de volwassen mannelijke bevolking lid van het kakian-verbond en
werden de regels ervan in acht genomen, al kwam het ook voor dat niet àlle mannelijke
inwoners van een negorij er deel van uitmaakten. In Kaibobo, waar het aantal kakian-leden
betrekkelijk gering was, zou nog wel een beperkte avondmaalsviering hebben kunnen
plaatsvinden doch noch de onderwijzer,
noch het dorpshoofd, noch enig gemeentelid
www.cgfdejong.nl
verzochten erom. Luijke beperkte zich in deze plaatsen daarom tot het onderzoek der
schoolkinderen, enkele godsdienstoefeningen en de doop van een aantal kinderen. Hierna
bezocht hij nog Lokki (64 zielen, een bestuursvestiging) en Piru (338 zielen).1298 Ook hier
bestond overal het kakian-verbond. Via Kaibobo, Waisamu (104 zielen) en Kairatu keerde
hij naar Haruku terug.]

1296
1297

1298

Zie voetnoot 23.
Dat was al eerder gebeurd. Tijdens zijn bezoek aan Awaiya (ook Awahia) in 1841 noteerde Luijke
over het hoofd aldaar: “Hij verhaaldet ons ook, dat voor eenige maanden geleden, de gedoopten van
Elpaputij, met eene groote magt gekomen waren en een menschenhoofd van zijne negerij geëist hadden,
en zij toen uit vreeze eene slaafin, aan hen overgegeven hebbende, dadelijk het hoofd hadden afgenomen
en naar Elpaputij gebragt, om daar een nieuw raads en afgodshuis (balejoh) op te fondeeren. – – – Kort
daarna hielden wij godsdienst oefening [in Elpaputih], waarin Br. Holtz voorganger was, en ik de kinderen
doopte. Daarna kwamen wij in de gelegenheid, om de hoofden en die hen omringden onder het oog
te brengen, wat wij van hen op reize en onderscheidene plaatzen vernomen hadden. Op de vraag aan
hen, of zij voor eenigen tijd te Awaija geen hoofd geëist en genomen hadden, zwegen zij allen geheel
stil. Waarop wij hen verders vermaanden en zeiden waarom wij onder hen geen Avondmaal vermogten
te vieren, ja dat wij zelfs gehuiverd hadden om hunne kinderen te doopen. Onder alle vermaningen
die wij hen gaven, zwegen zij stil. Want om het Heilig Avondmaal, dat ons leert onzen evenmensch
lief te hebben en zijn geluk te helpen bevorderen, te bedienen aan hen die met het teeken kakijan (verbond
om hoofden te snellen) op den borst geprikt liepen, zou toch wel parelen voor de zwijnen geworpen
zijn”. Zie sub 5 dec., Luijke, Extract-Journaal jan. - dec. 1841, 2/2/1842, ARvdZ 24/5.
Hoewel Lokki en Piru niet tot de assistent-residentie Saparua en Haruku behoorden en Luijke er derhalve
formeel niets te zoeken had, bezocht hij deze negorijen meestal wel op zijn bezoekreizen. Op 10 okt.
1843 bijvoorbeeld wijdde hij een nieuwe kerk te Piru in. Zie sub 10 okt.: Luijke, Extract-Journaal jan. dec. 1843, 8/3/1844, ARvdZ 24/5.
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146. B.N.J. Roskott, gedelegeerde van de Subcommissie van onderwijs, Verslag van een
schoolinspectie, gehouden in januari, februari en maart 1849 op het eiland Ambon,
Ambon, maart 1849; ARvdZ 34/5.
Wanneer ik mij voor dit maal nederzet om het verslag mijner schoolinspectie over dit jaar
neder te schrijven,1299 dan doe ik dit enkel uit besef van pligt en ter voldoening aan orde
en voorschrift en geenszins met die opgewektheid die anders den welmeenenden arbeider
bezielt, wanneer het hem vergund wordt om verslag te doen van de gelukkige vruchten van
zijnen arbeid en van zijn pogen. Immers wanneer men over niets dan over achteruitgang,
verslapping en vertraging heeft te klagen, waar wij een paar jaar geleden vlijt en inspanning
en vooruitgang in derzelver geboorte zagen, dan waarlijk behoeft het niet te bevreemden
dat men er moedeloos en neerslagtig onder wordt. Mag het evenwel bij den kranken heeten:
zoo lang er leven is, is er hoop. Zoo ook gaat het ons. Naauwelijks toch ben ik van de
vervelende en, wegens menigvuldige teleurstelling, min aangename reis teruggekeerd of
al dadelijk zie ik naar middelen om, ten einde den invretenden kanker tegen te gaan; doch
dat is ook volstrekt noodzakelijk, want waarlijk de achteruitgang is groot, groot in meer
dan één opzigt. Weliswaar zijn er uitzonderingen, maar ze zijn weinig en van luttel
beteekenis in vergelijking van hetgeen het had kunnen en moeten zijn. Immers toen men
ons voor een paar jaar verzekerde dat er van toen af aan geregeld en met naauwgezetheid
zoude voorzien worden in de kerkelijke bezoekreizen en er voor de buitengemeenten over
het geheel betamend zoude worden gezorgd, dan zal men toch wel willen erkennen dat men
www.cgfdejong.nl
reden heeft tot billijke klagten wanneer
men weet dat er tot op dezen oogenblik nog niets,
volstrekt niets is gedaan. In plaats van twee permanent reizende leeraren hebben wij er geen
enkelen en de Heer Maarseveen, die als zoodanig was benoemd, heeft al ras de plaats
verlaten en is naar Java teruggekeerd,1300 en zal naar men verneemt niet naar herwaarts
wederkeeren. De Heer Davelaar, die hier helaas zware verliezen had ondervonden, vertrok
insgelijks tot herstel van gezondheid naar Java en is nu na verloop van ruim drie jaar nog
niet op zijne plaats terug en zal ook wel nimmer terugkeeren. En wie verzorgt dus nu van
ambtswege de verlaten Christengemeenten op al deze eilanden? Niemand.
Ze zijn en blijven verlaten en het weinige goede dat er nog bestond, gaat allengs verloren.
Wij hebben nu nog op de hoofdplaats zelve de Heeren Westenbrink Meijer en Kam. De
eerste verwacht iederen dag zijn verlof naar Europa,1301 terwijl de andere wegens famille
aangelegenheden naar Manado is vertrokken en er mogelijk een groot gedeelte van het jaar
zal vertoeven.
1299

1300

1301

Ten einde de noodsituatie op kerkelijk gebied op Ambon onder de aandacht van de regering te brengen,
en zo aan Roskott’s pleidooi tot uitbreiding van het aantal zendelingen kracht bij te zetten (zie voetnoot
1332), bood het NZG dit verslag ook aan de Haagse Commissie en de minister van Koloniën aan, zie:
Hb NZG a. HC, 30/5/1850, en Hb NZG a. MvK, 27/5/1850, beide stukken in AHC 18, bijlage 45.
Begin 1848 vroeg en kreeg de predikant A.C. van Maarsseveen, die in juni 1845 tot reizend predikant
in de Molukken was benoemd en in 1847 op Ambon gearriveerd was, een verlof van drie maanden
naar Java buiten bezwaar van ’s lands kas. Hij keerde hiervan niet naar Ambon terug, doch werd benoemd
tot reizend predikant in noordelijk Midden-Java. Zie ook voetnoot 1248.
A. Westenbrink Meijer heeft wegens gezondheidsklachten vanaf zijn komst op Ambon nauwelijks
kunnen werken. Vanaf maart 1847 werkte hij geheel niet meer en in juni 1847 vroeg hij drie maanden
verlof op Java voor herstel van gezondheid. “Commissariaal van den 21en Junij 1847 La IJ”. De kerkeraad
wees er bij deze gelegenheid omstandig op dat Meijer niet gemist kon worden, daar de enig overblijvende
stads-predikant (Van Maarsseveen) het werk in de 9.850 zielen (1847) tellende gemeente te Ambon-stad
niet alleen aankon, zie A.C. van Maarsseveen, srciba kerkeraad, “Berigt van den Kerkeraad der
Protestantsche Gemeente te Amboina”, 28/6/1847, AAS s104, AD 25 jan. 1854, nr XIV.
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Waar is dus de beloofde en zoolang verwachte vooruitgang, waar de toegezegde zorg voor
onze Christengemeenten? IJdele hoop – neen! onder dezen staat van zaken geloof ik niet
meer aan verbeteringen. Maar neen, ik mag, ik wil niet moedeloos worden; onze zaak
immers is de zaak van den Heer zelf en wie weet hoe ras zijne gunst onze vurige wenschen
vervult. Mogt Zijn trouwe dienstknecht, onze hooggeachte Br van Rhijn, maar in welstand
het vaderland bereiken en daar spreken en arbeiden met dat vuur, die kracht en liefde, die
hem hier in zoo groote mate werden geschonken, dan zal hij ook ginds niet rusten alvorens
voor het rijk des Heeren in deze gewesten iets goeds en degelijks te hebben uitgewerkt.
Wel weet ik dat men reeds in den beginne zijne pogingen heeft tegengewerkt,1302 doch met
’s Heeren hulp zullen de raadslagen der tegenstrevers ook overwonnen worden wanneer
wij maar volhouden en niet vertragen.1303
Doch genoeg, ik ga nu in de eerste plaats ter nederschrijven mijne opmerkingen, zooals
ik die gedurende mijne reizen van de eene plaats naar de andere, in de negorijen en
gedurende het schoolexamen, opteekende.
Op donderdag den 25 Januarij 1849 zou ik volgens mijn reisplan des morgens om zes uur
vertrekken, ten einde nog vroegtijdig ter plaatse mijner bestemming voor dien dag te
kunnen zijn, doch eene hevige regenbui wierp dat plan in duigen, zoodat ik niet voor negen
uur van huis kon, evenwel nog om half elf des voormiddags de eerste negorij op het
gebergte van Leijtimor bereikte. Deze negorij is
Soja Boven
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De school is hier tamelijk goed in orde,
is volgens voorschrift der Subcommissie verdeeld
in vier klassen en kent zoo nagenoeg al datgene wat volgens de schoolverordeningen in
iedere klasse onderwezen moet worden. Er heerscht orde en zindelijkheid en dit zegt veel
in eene inlandsche school. De pattij is een goede oude sukkel, heeft echter nogal hart voor
zijne school, schoon ik wel eens gehoord heb dat hij het zijne vroegere goeroe’s soms wel
eens lastig maakte. De grootere kinderen munten zeer uit in de Bijbelsche geschiedenis,
vooral in die des N. Testaments zijn ze zeer vlug. Rekenen en aardrijkskunde laten veel
te wenschen over, zelfs de tafel van vermenigvuldiging kennen de kinderen nog niet
vaardig. Het geheel voldoet mij dus vrij wel, zoodat ik den kinderen en den schoolmeester
mijne tevredenheid mag betuigen. De onderwijzer P. Lalopuwa heeft 16 jaar dienst en is
nu sedert vijf jaar tweede klasse, maakt getrouw gebruik van mijn maandelijks onderwijs
en wenscht dus bevorderd te worden tot onderwijzer eerste klasse. Het zal circa 3 uur zijn
geweest toen mijne werkzaamheden in deze Negorij waren afgeloopen. Na den eten begaf
ik mij naar den schooltuin waarmede men in deze Negorij een aanvang had gemaakt.1304
De tuin is niet verre van de Negorij, de grond goed en krachtig, voorzien van eene sterke
omheining tegen de wilde varkens, het terrein evenwel zeer oneffen. De aangeplante
djagong en pisang staan zeer goed, tegen den regentijd zoude men koffij en notenmuscaat
aanplanten en ik twijfel er niet aan of beiden zullen er wel slagen. Ten aanzien dezer tuinen
1302
1303

1304

D.w.z. zijn pogingen het aantal zendelingen uit te breiden ten koste van enkele predikantsplaatsen.
Zie voetnoot 1332.
Van de reis van Van Rhijn, die tot doel had de stand van zaken op de zendingsterreinen van het NZG
op te nemen en voorstellen te doen voor de bevordering van het zendingswerk, is verslag gedaan in:
Van Rhijn, Reis. Vgl. voetnoot 1332.
Het aanleggen van schooltuinen was een idee van gouverneur De Serière uit 1842. Het maakte deel
uit van een breed opgezet plan om de economische bedrijvigheid in de Molukken te bevorderen, zie
“Aanteekeningen”, MNZ, jrg. 4 (1860) 186-192; TNI, jrg. 12 (1850) II, 471vv; jrg. 13 (1851) I, 30vv.
Zie voetnoot 844; Kroeskamp, Early Schoolmasters, 78-80.
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heb ik slechts te verwijzen op hetgeen ik aangaande dit onderwerp aanteekende in mijn
verslag over Amboina in Januarij 1847;1305 wel nu, hetgeen ik daar voorstelde aangaande
het aanleggen van schooltuinen heeft ingang gevonden en is aanvankelijk ingevoerd;
wanneer nu hieraan maar de hand wordt gehouden en wij van tijd tot tijd blijk geven van
onze belangstelling in de zaak dan zal alles goed gaan en volkomen aan de verwachting
beantwoorden. Maar doen wij dat niet, vragen wij er niet naar, toonen wij geene belangstelling dan gaat alles weer verloren en weldra zullen wij er ons door eigen schuld weer over
beklagen als over eene nuttelooze poging ter bevordering van vlijt en nijverheid. Ik stel
dus der Subcommissie bij deze gelegenheid voor om terstond het noodige te verrigten ten
einde een besluit te provoceren bij hetwelk de onderwijzer wordt verpligt om alle drie
maanden eenen staat aan te bieden, op den welken het noodige aangaande dit onderwerp
wordt bekend gesteld. Deze staat behoort door den regent geteekend te worden, die dan
tevens ook voor de geheele zaak aansprakelijk moet worden gesteld; want laten wij alles
op den meester aankomen, dan houde men zich overtuigd dat er van deze zaak niets
teregtkomt. Deze staten dan worden bij het doen der jaarlijksche bezoekreizen ter hand
gesteld aan het lid der Commissie met deze zaak belast, opdat hij eenigermate over de
juistheid der opgave kunne oordeelen. Ik behoud mij voor om later een concept aan te
bieden aangaande den vorm en inhoud van zoodanigen staat.1306
Nadat mijne werkzaamheden in deze negorij waren afgeloopen, vervolgde ik nog dien
zelfden avond mijne reis naar de volgende Negorij
www.cgfdejong.nl
Hatala’ij
waar ik op Vrijdag den 16 werkzaam was. In deze Negorij is de school in zulk eenen
slechten staat als men ze zich maar moeijelijk kan verbeelden. Ik stond versteld over de
verregaande onkunde der kinderen. Er zijn groote jongens en meisjes bijna volwassen, die
naauwelijks de letters kennen. Onder den ouden schoolmeester Tehupeiorij1307 had ik
weliswaar niet veel bijzonders verwacht, maar dat de school zoo ontzettend in verval zoude
zijn, had ik mij inderdaad niet kunnen voorstellen. Ik kon er dus niet van tusschen den
ouden man mijne uiterste bevreemding over den slechten staat zijner school te betuigen.
Hij wierp de schuld op de slechte opkomst der kinderen in de school, mij verzekerende
dat er van de 69 schoolpligtige kinderen naauwelijks 10 geregeld ter school kwamen, ja
dat voor het grootste gedeelte soms gedurende vele maanden lang geen voet in de school
zettende; dat de slechte opkomst der kinderen, ja de bijna geheele verwildering derzelve
moest worden geweten aan den Heer Verenet,1308 die als waarnemend Magistraat openlijk
had te kennen gegeven dat de schoolmeester geene kinderen mogt straffen en de ouders
niet te zeer mogten worden aangespoord om de kinderen ter school te zenden; dat ik wel
wist dat zoo iets uit den mond der Magistraat genoeg was om de beste school in korten tijd
te bederven, vooral wanneer een zwak regent niet in staat was om zooveel wanorde met
kracht tegen te gaan. Enfin, het ontbrak den ouden papa niet aan verschooningen, en er zijn
erbij die helaas maar al te gegrond zijn. Ik ben weliswaar niet geroepen om de handelingen
van ’s Gouvernementsambtenaren te beoordeelen, maar dat men hier te lande niet voorbarig
1305
1306

1307
1308

Niet aangetroffen.
Noot van Roskott bij deze plaats: “Dit concept is thans gereed, maar nog niet door de Subcommissie
noch door de Regering aangenomen; mogt dit evenwel eerlang het geval zijn, dan zend ik er afschrift
van aan den Directeur van het genootschap.” Zie document 147.
M. Tehupeiorij.
L.J.J. Verenet; 1849 wnd magistraat te Ambon; wnd president van de Gewone Landraad.
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en zonder genoegzame kennis van land en volk aan goede bepalingen van vroegere dagen
mag tornen, schroom ik niet te zeggen. Daarom behoorde men aan jonge ambtenaren
zonder genoegzame ondervinding terstond geene betrekkingen op te dragen, waarvan ze
al het belang en gewigt onmogelijk kunnen kennen, en wel voornamelijk wanneer zoodanige ambten in direct verband staan tot het binnenlandsch bestuur. Is het niet dwaasheid om
alles over eenen kam te willen scheren, om regeringsbeginselen die in Europa mogelijk
langzamerhand kunnen worden toegepast, terstond tot maatstaf zijner handelingen te nemen
onder een volk dat van oudsher onder den stok is geboren en groot geworden? Ook wij
zijn geene duisterlingen, ook wij willen vooruitgang maar met voorzigtigheid en geleidelijkheid, niet met horten en sprongen. Maar daar de waarnemend Magistraat land en volk
te weinig kende om de wijsheid van dezen stelregel genoeg te kunnen beseffen, heeft hij,
na vele onaangenaamheden ondervonden te hebben en (ik schroom niet het te zeggen) tot
vele ongeregeldheden in het schoolwezen aanleiding gegeven te hebben, de zaak niet langer
kunnen kroppen en van zijne betrekking als magistraat afstand moeten doen. En waar nu
deze regels ook mogen komen onder het oog van personen, die krachtens hun ambt dikwerf
zooveel vermogen, dan gelieve men dezelve aan te nemen als eene waarschuwing van een
vriend der Amboinezen, dezelve aan ware belangstelling, geenszins aan bedilzucht toe te
schrijven.1309
Gelijk ik dan straks zeide, vond ik de school te Hatalaij in eenen allertreurigsten staat. En
er moeten krachtige maatregelen worden genomen, willen wij niet enkel hier ter plaatse
maar ook in vele andere negorijen onze scholen voor eene totale vernietiging behoeden.
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Hier te Hatala’ij moet de meester noodzakelijk
terstond worden verplaatst of nog liever
gepensioneerd, niet alleen omdat het de man niet is om de vervallen zaken weder eenigzins
in orde te brengen, maar ook omdat hij met den Orangkaja op geenen aangenamen voet
staat. Deze laatste heeft mij zeer dringend verzocht om eenen meester van het Instituut.
Van Hatala’ij vertrok ik na afloop van mijn onderzoek terstond naar Nakoe. In deze school
vond ik van de 78 schoolpligtige kinderen 51 present, terwijl de meester verklaarde dat
er van zijn 78 kinderen naauwelijks 10, zelden 18 ter school kwamen, ja, dat de school
soms dagenlang ledig stond en er geen enkel kind verscheen, dat men ook wel wist dat de
Negorijen Hatala’ij en Nakoe altijd bij andere Christennegorijen ten achteren waren wat
school en kerk betreft, maar dat men het zoo slecht als thans nog nooit had gekend, dat hij
niet meer wist wat te beginnen, dat hij des zondags voor stoelen en banken sprak en in de
week zijne school ledig stond.
Bij mijn onderzoek vond ik dan ook de zaken in zoo treurigen staat, als ik mij volgens de
bedroevende inleiding van den meester maar had kunnen voorstellen. Ook heb ik mijne
bevinding van zaken voor mijzelven in detail opgeteekend en wel van iedere klasse
1309

Verenet was volgens Roskott “een amalgame van goed en kwaad”, die bekrompen was in zijn ideeën
over openbaar onderwijs. Hij had de scholen en daarmee de volksontwikkeling veel kwaad berokkend.
Na enige tijd was een ander in zijn plaats tot wnd magistraat benoemd, doch het viel niet mee de situatie
te herstellen. Vandaar dat Roskott had getracht de Subcommissie van onderwijs te bewegen om een
wijziging van de schoolverordeningen door te voeren, die de macht van de magistraat beperkte. De
regent en de schoolmeester zouden verplicht moeten worden tot gedetailleerde rapportage per trimester
aan de Subcommissie over: de staat der schooltuin, het aantal kinderen dat als schoolplichtig was
ingeschreven, het aantal kinderen dat geregeld ter school kwam, het aantal kinderen dat in de schooltuin
werkte, het aantal en de soort der aangeplante gewassen in de schooltuin, de opbrengst van de verkoop
van de gewassen uit de schooltuin, en opgave van alle bijzonderheden aangaande de schooltuin. Het
opstellen van een dergelijk concept-reglement was Roskott opgedragen en dat stuk was inmiddels gereed,
zie document 147; zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 10/4/1849, ARvdZ 34/5.
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afzonderlijk, opdat ik bij eene volgende bezoekreis bij vergelijking zoude kunnen oordeelen. Evenwel zal het niet noodig zijn om dit alles in bijzonderheden mede te deelen, daar
het hier toch hoofdzakelijk te doen is om een algemeen overzigt.
En zoo dan kan ik er niet van tusschen om op den toestand der scholen speciaal in deze
beide Negorijen opmerkzaam te maken en der Subcommissie met allen ernst op het hart
te drukken de zware verpligting die er ten aanzien dezer scholen op haar rust. Waarlijk er
moet met kracht worden gehandeld, willen wij de zaken niet in een totaal verval zien
geraken. Het weinige goede dat er nog in de scholen is, is van vroegeren datum, toen nog
de schoolverordeningen met meerdere klem werden gehandhaafd. Maar gaat het op deze
wijze voort, dan gaat het weinige goede dat er bestond weldra teniet. En wij, mijne Heeren,
zullen het ons te laat beklagen dat wij niet bijtijds tot krachtige maatregelen de toevlugt
hebben genomen. Ik weet het, uwe belangstelling in de scholen en in de handhaving van
goede tucht is niet verflaauwd; weet ook, dat het niet uwe schuld is dat de buitengemeenten
zoo onvergeeflijk lang blijven verwaarloosd, maar nu de zaken van dag tot dag in verval
geraken, nu er gevaar bestaat dat goede en nuttige instellingen worden veronachtzaamd,
ja vernietigd, nu wordt het tijd dat wij krachtig handelen en met ernst en klem doortasten.
Dit is onze pligt, wij zijn ertoe geroepen, want anders maken wij ons schuldig, niet alleen
aan pligtverzuim maar ook aan het nutteloos verspillen van aanmerkelijke sommen gelds.
Ik weet wel, dat deze of geene nieuweling ons zal tegenwerpen dat het onderwijs eene
geheel vrijwillige zaak is, dat het schande is om de ouders door wetten en boeten te
dwingen om hunne kinderen ter school te zenden, dat dit in strijd is met regtvaardigheid
www.cgfdejong.nl
en de vrijheid van den mensch – al die
mooije termen en fraaijigheden meer. Maar ik weet
ook, dat wanneer wij nu stipt regtvaardig wilden zijn, wij met spoed onze biezen moesten
pakken en de landen, die wij thans de onze noemen, aan de oorspronkelijke en natuurlijke
eigenaren behoorden terug te geven, dat als dan iedere dienstpligt, iedere betaling van taxen
en hoofdgelden evenzeer onregtvaardigheden zouden zijn. Vraagt men, waarom wij het
niet daarheen trachten te brengen dat de ouders hunne kinderen uit eigen beweging en
blijmoedig ter school zenden, gelijk men dit toch elders wel gedaan krijgt. Mijn antwoord
is: dat ook wij scholen hebben en wel onderscheidene waar dit evenzeer het geval is, gelijk
b.v. al onze Burgerscholen van het Zendeling Genootschap en de school te Mardika, die
mij ter oefening mijner kweekelingen door het Gouvernement werd afgestaan. Deze school
nam ik over met 18 kinderen, waar van p.m. de helft de school bezochten en thans is deze
zelfde school zonder kijf de beste van al de scholen op het eiland, wordt door 60 leerzame
naarstige en regt lieve kinderen bezocht en dat zonder alle boete en zonder dwang, hetgeen
men trouwens vanzelf begrijpt omdat op weinige uitzonderingen na alle Burgerkinderen
zijn. Maar onze Negorijman is vanouds gewoon aan titah Kompanija en zonder dat doet
hij niets, en daarom is het onverstandig en voorbarig om goede bepalingen buiten kracht
te stellen of gebrekkig toe te passen. Neen, de staatkunde dezer landen is zeer eenvoudig
en gemakkelijk en bestaat alleen in een paar eenvoudige woordjes en die zijn: streng,
regtvaardig. Was ik als ambtenaar belast met eenig deel van het bestuur, dan zoude ik bij
al mijne handelingen in den geest van beide deze woordjes trachten te handelen en ik ben
volkomen overtuigd dat er geen land en volk gemakkelijker te regeren is dan de Moluccos
en derzelver bewoners.
Verschoont, mijne Heeren! dezen uitstap, ik wilde op mijne wijze slechts aanduiden dat
wij ons bij de behartiging van de ons opgelegde dure verpligtingen niet mogen storen aan
iederen wind van leering en beoordeeling; zijn wij overtuigd van de reinheid onzer
beginselen en bedoelingen en beseffen wij al het gewigt van den ons opgelegden pligt, laat
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dat betweterij en bedilzugt snappen zooveel zij wil, het raakt ons niet en met het oog op
God bereiken wij ons goede doel.
En zijt gij er nu met mij van overtuigd dat de Negorij’s hoofden zoo ontzettend veel
invloed hebben op de scholen in hunne respectieve negorijen, dan zult gij ook met mij
erkennen dat zij voor den goeden en geregelden gang van zaken ten aanzien hunner scholen
in grootere mate aansprakelijk moeten worden gesteld dan tot dus verre het geval was.
Daarom ook acht ik mij verpligt er met ernst op aan te dringen om de bestaande schoolwetten niet slechts met klem te handhaven, maar dezelve ten aanzien der verantwoordelijkheid
der negorij’s hoofden te scherpen want in vorige verslagen reeds heb ik getracht te
bewijzen dat de schoolmeester alléén in dit opzigt luttel vermag en daarom dan neem ik
bij deze gelegenheid de vrijheid UWEG. voor te stellen om het noodige te willen verrigten
opdat onze schoolverordeningen gewijzigd en uitgebreid worden als volgt: art: enz. enz.1310
Na dit alles nu heb ik ter vermijding van alle noodelooze uitvoerigheid en herhaling van
hetgeen in vroegere mededeelingen reeds is gezegd mijn rapport bekort.
Nadat dan mijne werkzaamheden te Nakoe waren afgeloopen, ging ik nog denzelfden
avond voort tot de nabijgelegen Negorij
Kilang
Zaturdag morgen 27 Januarij 49 begon ik er mijne werkzaamheden. Ik vond er onder den
jeugdigen onderwijzer Hukom 55 kinderen in de school, van de 93 die er behoorden te zijn.
Het gewoon getal dat er dagelijks geregeld ter school komt beloopt volgens opgave van
den onderwijzer niet boven de 30, erwww.cgfdejong.nl
zijn meestal 20 kinderen present. Deze school is ook
lang niet wat ze zijn kan, evenwel veel, zeer veel beter dan die te Hatala’ij en Nakoe. De
kinderen die eenigszins getrouw ter school komen zijn in vele opzigten zelfs zeer vlug. De
meester schijnt voor zoover hem dit doenlijk was zijnen pligt getrouw vervuld te hebben.
De school was verdeeld in vier klassen en in iedere klasse wordt al hetgene onderwezen
wat het reglement op het onderwijs voorschrijft. In de 3e klasse gebruikte de meester een
klein vragenboekje over de Bijbelsche geschiedenis, hetgeen mij, behoudens kleine
wijzigingen, zeer geschikt voorkomt om algemeen ingevoerd te worden, temeer omdat wij
voor de lagere klasse inderdaad niets van dien aard hebben. Het werkje is meen ik opgesteld door Ds Werndly in 1730 of daaromstreeks, en is zeer zeldzaam geworden.1311 Ik
hoop er een exemplaar van magtig te worden, ten einde het naar Nederland te zenden om
het daar met eenige verbetering te doen herdrukken, wanneer namelijk de Commissie in
dezen met mij ééns oordeels is.1312
Aangezien mij nog zooveel arbeids beidde en ik mij vanwege veelvuldige andere beroepsbezigheden niet te lang van huis mogt begeven, zoo hield ik mij geen oogenblik langer op
te Kilang dan noodig was en vervolgde terstond mijne reis naar de Negorij Hukurila
alhoewel de middagzon in de diepe ravijnen die wij doortrokken stikkend heet was;
gelukkig was de afstand niet groot.
Hukurila
Omstreeks half twee ure des middags begaf ik er mij in de school, waar ik onder den
meester Makatita al de schoolpligtige kinderen, slechts 16 in getal, present vond. Schoon
1310
1311
1312

Noot van Roskott bij deze plaats: “Een van gewijzigde schoolwetten heb ik de Commissie aangeboden,
doch durf niet met zekerheid bepalen of hetzelve zal worden aangenomen.” Zie document 147.
Dat was de Ichtitsar tabal van Werndly uit 1732. Zie voetnoot 86.
Een door Roskott verzorgde herdruk is onbekend.
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de meester verklaarde, dat de kinderen hier vrij geregeld ter school kwamen, kan ik echter
niet zeggen dat ze bijzonder uitmunten. Ik ben geneigd te gelooven dat de onderwijzer
hieraan schuld is, te meer daar ik dit schooltje onder den vorigen onderwijzer Soumokil1313
in eenen bijzonder goeden staat had gevonden. Ik maakte den meester in der minne en in
stilte op een en ander opmerkzaam en hij beloofde mij mijne raadgevingen te zullen
opvolgen. Nadat ik mij tot des avonds toe in de school had opgehouden en den schooltuin
had bezocht, vertrok ik terstond naar de volgende negorij Ema, waar ik na eenen moeitevollen dag des avonds vrij laat arriveerde.

Ema
Den volgenden morgen om zeven uur reeds begaf ik er mij naar de school, waar ik onder
den meester Nendissa1314 81 schoolkinderen vond, van de 112 die er behoorden te zijn. Op
mijn onderzoek bleek het dat er te Ema p.m. 50 kinderen iederen dag ter school komen,
dus naar evenredigheid van de andere Negorijen nogal tamelijk wel mag worden genoemd.
Nendissa is een meester van den ouden stempel, doch komt trouw op in het maandelijks
onderwijs, schijnt er wel van te profiteren in het belang zijner school. En schoon er nog
ontzettend veel gebrekkigs overblijft en er zelfs ten aanzien van eenige belangrijke
gedeelten voor het onderwijs der 1e klasse veel te wenschen overblijft, is het geheel toch
tamelijk wel en vind mij in de goede meening die ik van dezen onderwijzer had opgevat
niet bedrogen. Hij is dan ook voor de (hem ten deel gevallen) bevordering zeer erkentelijk
www.cgfdejong.nl
en blijft bij voortduring zich getrouwelijk
kwijten van zijne pligten, zoowel in zijne
betrekking als schoolmeester als die van voorganger der gemeente. Gelijk in iedere andere
negorij beklaagde men zich ook hier zeer dat de gemeente zoo ongemeen lang verwaarloosd was, zonder dat er ooit eenig Christenleeraar naar hen kwam omzien; dat dit over
het geheel, zoowel voor den materieelen als zedelijken toestand der negorijen zoozeer
nadeelig was, dewijl de vermaningen en bestraffingen altijd bij den Ambonschen Christen
zooveel ingang vond en dat vroeger vele orang negorij zich aan geen ongeregeld gedrag
durfden overgeven, aangezien men met zekerheid wist dat de tuwan pandita ieder jaar in
de negorij kwam en dat hij dan ter verantwoording werd opgeroepen; dat een zeer groot
aantal jongelieden zich jarenlang hadden voorbereid om bij de eventuele komst van den
reizenden leeraar als ledematen der gemeente opgenomen te worden, doch, daar men nu
zoo lang tevergeefs had gewacht, men nu ook eindelijk den moed had opgegeven en dus
van het onderwijs geen gebruik meer maakte.
Deze klagten werden in schier iedere negorij herhaald en ik beloofde meesters en onderwijzelingen dat ik er te Ambon over zou spreken. Hieraan heb ik dan ook voldaan en mitsdien
is als nu besloten om deze jongelieden beurtelings te Ambon te doen komen, hen aldaar
te onderzoeken en tot lidmaaten aan te nemen. Dit is nu wel niet naar den regel en voor
de verafgelegen Negorijen zeer lastig, maar in de gegevene omstandigheden het eenige
wat erop zit. De onderwijzers en onze scholen in de binnenbaai hadden sedert lang dezelfde
klagten gevoerd en daar heb ik bewerkt dat al de jongelieden zich op eenen bepaalden dag
in de Negorij Roemahtiga vereenigden terwijl de Heer Kam en ik, van Ambon uit, hen daar
ontmoeteden en na voorafgaand onderzoek door den Heer Westenbrink Meijer in de
gemeente werden opgenomen. Dit heeft veel goeds uitgewerkt en men is er mij zeer
dankbaar voor.
1313
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Leaharij
Maandag morgen 20 Januarij vertrok ik van Ema naar Leaharij, waar ik reeds des morgens
om 9 uur arriveerde. Ik begaf er mij terstond naar de school, waar ik onder den onderwijzer
Latuasan slechts 18 kinderen in de school vond. Ten aanzien van het onderwijs teekende
ik gedurende mijn onderzoek het volgende op: de kleinere kindertjes kennen de letters vrij
vlug en door elkander; spreken ze echter niet goed uit; zoo ook zijn er eenige die beginnen
te spellen doch ook gebrekkig; ik maak er echter den meester opmerkzaam op. Deze
kinderen kennen voorts het Onze Vader en eenige kleine vragen over de Bijbelsche
geschiedenis van buiten; maak den meester eenige minzame opmerkingen en verklaar hem
wat men onder verstand ontwikkelend onderwijs verstaat. De grootere kinderen lezen
tamelijk vlug doch op lang na niet naar het behoort, omdat ze het gelezene slechts gebrekkig verstaan. Deze meester heeft weinig slag om met de kinderen om te gaan en zich
verstaanbaar te maken. De man bevalt mij als onderwijzer niet bijzonder. Aardrijkskunde
over Palestina nogal tamelijk wel; rekenkunde tot de deeling; de tafel van vermenigvuldiging tamelijk vlug, een paar driestemmige gezangen worden goed uitgevoerd; de schriften
zijn tamelijk wel. Hier is groote behoefte aan papier, pennen en andere schoolbehoeften.
De meester Latuasan is slechts 4e klasse, hij verzoekt eenige verhooging, dezelve kan
worden ingewilligd doch tevens met eenen brief van vermaning en aansporing om wat meer
zorg aan zijne school te besteden; immers eene school met zoo weinige kinderen moet
perfect in orde zijn. Zie daar mijne aanteekeningen aangaande deze school, waaruit men
dezelve genoegzaam zal kennen.
www.cgfdejong.nl
Roetong
Terstond na afloop mijner werkzaamheden vervolgde ik mijne reis naar de nabijgelegene
negorij Roetong, waar ik des middags om 2 uur in de school ging. Ik vond er onder den
onderwijzer Leihitoe 47 kinderen; volgens verklaring van den meester komen er echter
naauwelijks 20 geregeld ter school, het spreekt dus van zelf dat de zaken er ook al op lang
na niet in orde zijn; evenwel veel beter dan te Hatalaij en Nakoe; de meester alhoewel op
lang na geen van de vlugsten, schijnt anders vrij wel op zijne zaken te letten, ook heerscht
er anders vrij goede orde. Wanneer wij later over wat meer geld zullen kunnen beschikken,
kan ook aan deze man eene kleine verhooging worden toegekend, daar wij in aanmerking
moeten nemen dat wanneer eene school onder den tegenwoordigen staat van zaken tamelijk
in orde is, de onderwijzer meer lof verdient dan wanneer dit het geval ware bij eene
gewenschte ondersteuning.
Het was reeds laat toen ik met mijne werkzaamheden ten einde was; de vallende avond en
zware wind en regenvlagen noopten mij derhalve aan het verzoek van den meester en het
negorij’s hoofd gehoor te geven om den nacht te Roetong door te brengen. De meester
Leihitoe had zich in vroegere jaren lang opgehouden op de Aroe-eilanden; van den nog
niet genoeg gekenden rijkdom dezer eilanden, speciaal die op het zoogenaamde achteren binnenland, liet ik mij veel vertellen; jammer dat wij zoo weinig partij van deze eilanden
weten te trekken.1315
1315

Nadat in 1845 alle onderwijzers wegens van de zijde der bevolking ondervonden tegenwerking van
de Aru-Eilanden waren teruggetrokken (zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/4/1848, ARvdZ 34/5), trachtte
Roskott in 1856 opnieuw contact met de bevolking aldaar te leggen om te bezien of de situatie wellicht
in gunstige zin was veranderd. Hiertoe zond hij een aantal leerlingen van het Instituut op onderzoek
uit naar deze eilanden, als ook naar de Kei-Eilanden. Tevens zond Roskott iemand naar Buru, om te
bezien of daar een onderwijzer geplaatst zou kunnen worden. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 1/5/[1856?],
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Hutumoerij
Den volgenden morgen vroeg ging ik nog eerst naar den nieuw aangelegden schooltuin
en daarna terstond naar de volgende Negorij Hutumoerij; hier vond ik 142 kinderen in de
school van de 160 schoolpligtigen. Het gewoon getal kinderen dat hier dagelijks opkomt
is volgens verklaring van den meester p.m. 90. De school is tamelijk goed in orde, weliswaar niet wat ze konde zijn en hetgeen ik zoo gaarne wenschte dat iedere Christenschool
op ons eiland wierde, evenwel naar omstandigheden vrij wel. Vooral de 3e klasse gaf mij
veel genoegen, de 1e klasse valt mij evenwel in meer dan een opzigt tegen.
Tegen den avond bezocht ik den schooltuin en den volgenden morgen vroeg aanvaardde
ik de terugreis naar Amboina, waar ik door ’s Heeren goedheid in welstand arriveerde en
ook ten mijnent alles naar wensch vond.
Het onderzoek der scholen in het gebergte van Leijtimor als nu afgeloopen zijnde, zoo
rigtte ik er mij op in om reeds de volgende maand ook de andere gemeenten aan gene zijde
te bezoeken en ging dus weêr op reis.
Hatoe
Maandag 26 Februarij. Met mijn vaartuig ging ik over zee naar het landgoed van wijlen
papa-Twijzel.1316 Hier wachtte reeds een ander vaartuig van de Negorij Hatoe in hetwelk
ik terstond overstapte en waarmede ik om één uur des middags te Hatoe arriveerde. Ik
begaf mij terstond naar de school, waar ik onder den meester Korputij1317 van de 49
kinderen 45 in de school vond. Ook www.cgfdejong.nl
hier is het onderwijs volgens de schoolverordeningen
ingerigt, in zooverre namelijk onze Korputij in staat is dezelve te volgen. De goede meester
is zeer gewillig; maar het mangelt den man, gelijk dit trouwens met schier alle onderwijzers
van den ouden stempel het geval is, aan de noodige capaciteiten. Hij beklaagt zich zeer
over de slechte opkomst der kinderen; naauwelijks konde hij op iederen dag op 15 kinderen
rekenen, die geregeld ter school kwamen. De opgeschoten jongens maken zich iederen dag
uit de voeten; zwerven rond langs het strand en in de bosschen en bedrijven allerlei kwaad;
dit wordt van dag tot dag erger omdat de regent en de ouders zelven weinig meer op hunne
kinderen letten, sinds de schoolwetten niet meer of althans zeer flaauwelijk worden
gehandhaafd. Men begrijpt dus wel dat ik naar deze klagten van den meester, die hij in de
school en ten aanhoore van velen uitsprak, zijne arbeid en de vorderingen der schoolkinderen moest beoordeelen en dit in het oog houdende moet ik zeggen dat het nogal redelijk
ging; van de 45 kinderen konden nagenoeg de helft lezen; weliswaar grootendeels gebrekkig en met bitter weinig begrip, maar in de gegevene omstandigheden kon dit wel niet
anders; wat vermag toch de arme schoolmeester in zijne negorij, wanneer hij niet gunstig
en met kracht wordt ondersteund? Deed de regent zijn pligt, kwamen de kinderen geregeld
ter school, werden kerkelijke bezoekreizen getrouwelijk gedaan, waarlijk onze schoolmeesters zouden eenen minder verschoonenden en toegevenden beoordelaar in mij vinden,
wanneer ik hunnen arbeid even onvoldoende en gebrekkig vond als thans, maar nu durf
en mag ik er niets van zeggen. Daarom dan Mijne Heeren! wilt het mij niet euvel duiden,
wanneer ik er zoo onophoudelijk op aandring om de bestaande schoolwetten ernstiglijk
te handhaven; immers zijn dezelve niet te hard, niet te despotiek, maar integendeel geeft
ieder artikel van dezelve slechts getuigenis van welwillendheid en onbaatzuchtige belang-
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ARvdZ 34/5.
Zie voetnoot 181.
J.S. Korputij.
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stelling; wat men dus ook nog moge beuzelen van vrijheid van onderwijs etc. etc., in een
land gelijk het onze en onder verhoudingen, zooals wij dezelve kennen, zouden diergelijke
beginselen alle orde verstoren en goede inrigtingen te niet gaan. Wilt er dus met kracht op
aandringen zoover dit ons als leden onzer Commissie geoorloofd is, ja als eenen heiligen
pligt is opgelegd, om onze inlandsche scholen tot dien staat van bloei te brengen waarvoor
dezelve vatbaar zijn. En wanneer wij dit met ernst willen, er met klem op aandringen en
niet rusten totdat ons goede doel, dat in iederen weldenkenden eenen verdediger zal vinden,
is bereikt, dan ook zullen wij zeker slagen. Krijgen wij het gedaan om den regent voor den
goeden staat der scholen, althans voor de getrouwe opkomst der kinderen in de school
verantwoordelijk te stellen, zoodat hij bij gebreke van dien evenzoo wel gestraft wordt als
wanneer hij zijne andere zaken, gedeeltelijk van veel minder aanbelang, niet in orde heeft
dan ben ik overtuigd dat alles wel zal gaan. De betere inlandsche Regenten gevoelen dit
zelven zeer wel, omdat zij bij ondervinding weten dat ongedisciplineerde jongens, die
hunnen tijd met ledig loopen en kwaad doen in de bosschen doorbrengen, later de ongehoorzaamste en halsstarrigste onderdanen worden. Hoort men domme bedilzucht soms
aanmerkingen maken dat wij door den inlander schrijven en lezen en denken te leeren, hem
slechts daardoor in staat stellen om het Bestuur lastig te vallen met requesten en allerlei
geschrijf, dan is dit inderdaad te onnoozel om het nog te willen wederleggen. O ja! wanneer
men den armen inlander gruwelijk beleedigt in zijne huiselijke regten of zich andere
ongeregtigheden moet laten welgevallen en dan daarbij ongeduldig wordt, dan is dat zeer
natuurlijk en behoorde niet berispt te worden. Doch neen, ik mag in dien toon niet voortwww.cgfdejong.nl
gaan. Schoon ik mij telkens warm maak
wanneer ik op dit punt terugkom, ook wil ik den
negorijman niet in alles ten koste van den regent verdedigen, want ik weet maar al te zeer
dat ook de eerste in meer dan één opzigt eene zeer zwarte zijde heeft.
Het was reeds laat toen ik te Hatoe uit de school kwam, deed evenwel nog met den
orangkaja en schoolmeester eene wandeling door de Negorij en naar den nageltuin onder
eenen geweldigen stoet van jong en oud. De nieuwe nageltuin ziet er zeer goed uit, het
jonge gewas is vol kracht en belooft binnen weinige jaren zeer veel; over het geheel is de
grond in den omtrek dezer Negorij zeer goed, en wanneer het slechts niet aan nijvere
handen mangelde, zoude van dezelve zeer goed partij getrokken kunnen worden. Den
volgenden morgen, dinsdag den 27 Feb., vertrok ik reeds vroegtijdig naar de volgende
Negorij.
Lilibooij
Lilibooi. Ik vond hier onder den meester Kaijadoe1318 104 kinderen van de 112 die als
schoolpligtig zijn opgeschreven. De meester verklaart mij dat hij van de 112 kinderen
dagelijks niet meer dan 6 tot 10 en een enkele maal, wanneer het heel mooi was, 40 in de
school kreeg. Men kan dus gemakkelijk nagaan, hoe het er in de school uitziet. Slechts 10
kinderen kunnen een weinig lezen, terwijl daarentegen zeer velen nog geen letter kennen.
Ziet daar mijne Heeren! de vrucht van verkeerd geplaatste toegevendheid en der zoogenaamde philanthropie. De meester is een gemoedelijk en daarbij kundig jongeman wiens
school vroeger in de Negorij Passo in perfecte orde was. Dat hij zich over den staat zijner
school bitter beklaagde behoef ik niet te zeggen. Wel vermaande ik bij herhaling den ouden
Pattij om toch wat beter voor de school te zorgen, hetwelk hij mij ook gaarne beloofde,
maar wat er inderdaad van te hopen is, behoef ik niet te zeggen aan degenen die den ouden
1318

S.J. Kaijadoe.
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sukkel, die bijna altijd door sterken drank bedwelmd is, meer van nabij kennen. O! het ziet
er fraai uit! Nog een jaar of wat op deze wijze voortgegaan en wij kunnen onze kerken en
scholen voor brandhout verkoopen en dan hebben wij noch reizende predikanten, noch
zendelingen, noch schoolmeesters meer noodig. Dan zal men de vruchten plukken van
eenen staat van zaken, die men allengs ziet geboren worden en er ongetwijfeld uit moet
volgen wanneer men alle waarschuwing in den wind slaat. Hooren wij nu reeds in verscheidene Negorijen van tegenkantingen en onwil, men rekene erop dat ze naar evenredigheid
van de handhaving van goede orde zullen toenemen.
Allang
In een droevige stemming verliet ik de school en spoedde mij nog denzelfden dag naar
Allang, waar ik met het vallen van den avond arriveerde. Men weet dat in deze volkrijke
negorij twee scholen zijn, waarvan de eene voor rekening van het Gouvernement, de andere
voor rekening van het Nederlandsche Zendeling Genootschap wordt onderhouden. Dewijl
mij dus een drukke dag wachtte, begaf ik mij den volgenden morgen reeds vroeg naar de
school onder den ouden meester Manupassa,1319 in dewelke ik van de 117 opgeschrevene
schoolkinderen 85 present vond. Alvoorens ik nog met mijnen arbeid een begin maakte,
klagen de nieuwe benoemde pattij en de beide schoolmeesters zeer over den geest van
tegenstreven en onwil, die er onder de bevolking dezer Negorij heerscht en dat er fixe
maatregelen behoorden genomen te worden om de zaken weder in orde te brengen. Men
zal zich herinneren dat de vorige pattij voorleden jaar aan eene zeer suspecte ziekte is
www.cgfdejong.nl
gestorven,1320 en men begrijpt dus heel
ligt dat de tegenwoordige, een jongere broeder van
den overledene, om meer dan eene reden huiverig is en dit heeft dus ten gevolge een slap
bestuur.
De meester Manupassa verklaarde, dat hij van zijne 117 kinderen naauwelijks 20 en
wanneer het heel mooi was 40 in de school kreeg en dat speciaal de opgeschoten jongens
dag en nacht in de bosschen rondzwierven. Over het geheel kwamen de meisjes veel beter
ter school en gaven nogal moeite om vooruit te komen. Nadat ik van des morgens van
zeven tot half elf uur in deze school had doorgebragt, bevond ik, helaas! het gezegde des
meesters maar al te zeer bewaarheid, de meisjes konden iets, opgeschoten jongens van 15
à 16 jaren oud naauwelijks gebrekkig lezen.
Nadat ik in deze school alles met naauwlettende zorg had onderzocht, ouders en kinderen
bij herhaling had vermaand om van het aangeboden en geheel kosteloos onderwijs beter
gebruik te maken, ging ik over in de tweede school onder den meester Tallane1321. Hier
vond ik eene herhaling van de reeds gehoorde klagten. Van de 131 kinderen voor deze
school opgeschreven, kwamen dikwijls niet meer dan 10 en als het heel wel was 30
kinderen ter school. Eenige weinige meisjes hadden vrij getrouw van het onderwijs gebruik
gemaakt en hadden dan ook verwonderlijk goede vorderingen gemaakt. Tallane is een
kundig jongmensch, weet heel goed met de kinderen om te gaan en heeft eene goede wijze
van onderwijs. Alhoewel nu de grootste troep weinig weet, zijn hier eenige kinderen die
zeer uitmunten en zich zeer veel moeite hebben gegeven; lezen en schrijven vrij goed;
rekenkunde slechts de vier hoofdregels;1322 eenige drie- en vierstemmige gezangen zeer
goed uitgevoerd; aan de aardrijkskunde in verband met de Bijbelsche geschiedenis is zelfs
1319
1320
1321
1322

D.J. Manupassa.
Hij was waarschijnlijk vergiftigd.
J.M. Tallane.
De hoofdregels betroffen optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

Document 146

611

zeer veel moeite besteed. In een woord, deze tweede school te Allang zoude binnenkort
voor iederen belangstellenden eene lust zijn wanneer de kinderen maar geregelder ter
scholen kwamen.
En nu dan, mijne Heeren! wat dunkt U, kunnen de zaken zoo blijven? Kunnen wij het
verantwoorden wanneer wij de allernuttigste en noodzakelijkste inrigting voor de volken
dezer Eilanden zoo met rassche schreden den volkomen ondergang zien tegemoet snellen?
Ik weet het, gij ziet evenzeer als ik met innig leedwezen dit verval en dezen achteruitgang,
maar vergunt het mij te zeggen dat wij desniettemin geenszins van alle schuld zijn vrij te
pleiten. Wie toch zijn de natuurlijke beschermers van scholen en schoolmeesters, wanneer
het niet zijn de benoemde leden onzer Commissie en waarom dan hebben wij het maar al
te geduldig, schoon dan ook onder eenen moedeloozen zucht aangezien dat de schoolverordeningen zoo slecht worden gehandhaafd. Wanneer anderen geene moeite sparen om hunne
vaak baatzuchtige oogmerken te bereiken, mogen wij dan nog langer stilzitten? Welaan
dan mijne Heeren! Laat ons de handen ineen slaan om onze schoolverordeningen te doen
wijzigen in den geest zooals ik die voorstelde1323 en dan met naauwgezetheid waken dat
dezelve met meer ernst worden gehandhaafd. Dit is onze dure pligt en te meer nog omdat
wij geen reden hebben om ons over het Gouvernement te beklagen, maar ons integendeel
over belangstellende medewerking van die zijde mogen verblijden. Met eenen ernstigen
wil zullen wij zeker onze goede bedoelingen bereiken, wanneer wij slechts volhouden en
niet vertragen. Zien wij in het voorbeeld dat ons in de Residentie Saparoea wordt gegeven;
dáár heerscht goede orde in de scholen, omdat iedere afwijking van eens gemaakte wijze
www.cgfdejong.nl
en welwillende bepalingen onmiddellijk
wordt gestraft, en waar dit het geval is, heeft men
weldra niet meer te straffen omdat iedereen zijnen pligt kent en gewillig volbrengt.
Het is weliswaar een bedroevend teeken van den zedelijken toestand eens volks, wanneer
men strafbepalingen moet voorschrijven opdat vader en moeder zich van hunne heiligste
pligten kwijten; maar wat is er aan te doen wanneer ons geen ander middel overblijft!
Nog moet ik opmerken dat ik in de Negorijen Hatoe, Lilibooij en Allang nog geene schooltuinen vond aangelegd; op mijne vraag naar de reden hiervan, kreeg ik ten antwoord dat
men deswege nog geene titah had ontvangen, dat men die iederen dag tegemoet zag en dan
ook terstond zou beginnen. Alweer een bewijs, dat men hier te lande niets doet of er moet
eene titah zijn. Wanneer de Heer Dassen dit evenzeer als wat had geweten dan zoude hij
in zijn geschrift: De Nederlanders in de Molukken1324 niet het voorstel hebben gedaan om
hier te lande alle Heerendiensten af te schaffen en in plaats daarvan eene grondbelasting
te heffen. Grondbelasting in een land zonder noemenswaardigen landbouw en afschaffing
van Heerendiensten onder een volk, dat uw geld niet begeert wanneer het ervoor moet
arbeiden, laat zich bij een geregeld bestuur bezwaarlijk begrijpen, waarbij men dan nog
moet in het oog houden dat iedere dienst, die het Gouvernement in zijn belang begeert,
vrij billijk wordt betaald. Ook zal iedere aanmerking en verwijt van dien aard wegvallen
wanneer het monopolie op de nagelen, dat toch niets dan schade geeft, wordt afgeschaft.
Jammer maar, dat anders fixe pennen gelijk die van den Heer Dassen zaken verdedigen
en nieuwigheden voorstellen, die men niet grondig genoeg kent om ze in verband te kunnen
beoordeelen. Geene bestaande orde van zaken omkeeren maar het volk langzamerhand
geschikt maken voor het genot van meerdere vrijheid, moet ons doel zijn. Immers heeft
1323
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Zie voetnoot 1309.
Michiel Dassen H.J.zn, De Nederlanders in de Molukken. Utrecht: W.H. van Heijningen, 1848. Van
Dassen (1809-1852) is ook bekend: Over de doelmatigheid van het vestigen van volkplantingen in
warme gewesten:eene voorlezing. Utrecht, Meppel: Van Heijningen, 1849.
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men hier bij de afschaffing van het monopolie op de muscaat gezien, hoe men eene menigte
notenboomen voor brandhout heeft gekapt omdat men bang was dat men op dit monopolie
later mogt terugkomen. Dus langzaam en met bedachtzaamheid verbeteringen voorgesteld
en ingevoerd, opdat wij met een goed doel en menschlievend hart geene onjuiste maatregelen nemen. Er is inderdaad veel schoons en goeds in het werk van den Heer Dassen en zeer
ware het te wenschen dat men op diergelijke schriften eindelijk eens acht sloeg, maar er
komt ook veel in voor dat ondoelmatig, onjuist en zelfs onregtvaardig is.
Het land langs dit gedeelte des eilands is hoog; langs de zee steenachtig en uitmuntend
geschikt voor kokospalmen; meer landwaarts in echter vindt men voortreffelijken grond.
Tegen den avond bezocht ik op eenen steil oploopenden berg den uitersten seinpaal, die
bij het aankomen van schepen met dien te Ambon, door middel van eenige andere aan gene
zijde correspondeert. Bovenop den berg is een schoon en effen terrein waar wij ons bij den
schoonen avond in een heerlijk gezigt verlustigden. De vlakte bovenop den berg is beplant
met nagelboomen, die er onder beschutting van hooge doerijang en kanarie boomen welig
tieren. In het hoog geboomte vonden wij hier en daar menigte van duiven. Ik laadde mijn
extra goed jagtgeweer om er eenige te schieten, doch de Pattij, zelf een oud jager, wilde
maar niet gelooven dat ik ze op zoo grooten afstand zou kunnen raken. Maar toen er nu
zonder een enkel maal te missen op ieder schot een of twee zware vette duiven nedertuimelden, sprong de man als een kind in het rond en was vol verbazing over mijne handigheid in het schieten. Toen ik hem echter beduidde dat hij ze met mijn geweer even goed
zoude kunnen raken en ik hem er de deugdzaamheid van bewees, ging zijne bewondering
www.cgfdejong.nl
van mij op mijn geweer over, dat nu
de algemeene aandacht tot zich trok.
Wanneer men in dit land gezond en opgeruimd wil blijven leven, moet men zich niet aan
dat vadsige leven overgeven dat zoo menigen Europeaan het verblijf in Indië onaangenaam,
langwijlig en vervelend doet vinden; hemorrhoïden en neerslagtigheid, vrij algemeene
gebreken bij den Europeaan hier te lande, worden meestal geboren uit een aanhoudend
zittend en al te gemakkelijk leven. Zoekt men derhalve verpozing na inspanning vereischenden arbeid, dan ga men de bosschen en bergen in en met het geweer in de hand zal
men een beter amusement en genoeglijker uitspanning vinden dan bij de speeltafel, waar
dezelve helaas! maar al te dikwerf wordt gezocht.
Donderdag morgen den 1o Maart verliet ik reeds in den vroegen morgen de Negorij Allang
en vervolgde mijne reis naar Lariekie, naar werwaarts de Pattij van Allang mij vergezelde.
Na eene voorspoedige reis van 2½ uur arriveerden wij daar, bij den opziener Dias,1325 die
ons met veel voorkomendheid ontving.
Larikie
Gene zijde der kust van Hitoe wordt, gelijk bekend is, nagenoeg eeniglijk door Mahomedanen bewoond, alle onder de Residentie Hila ressorterende. Slechts weinige Christenburgers
wonen er te Larikie en Hila, doch hoe gering ook hun getal is heeft men hen niet aan hun
lot over te laten en voor beide die plaatsen schoolmeesters te goed gedaan. Hier te Larickie
vond ik onder den schoolmeester Noija, die op zijn verzoek van Boeroe naar herwaarts
was verplaatst geworden, slechts 16 kinderen van de 20 die als schoolpligtig op de lijst
waren opgenomen, wordende de afwezigen als ziek opgegeven.

1325

A. Dias; 1824-1827 2e commies ter gouvernementssecretarie te Ambon; 1830 commies bij de pakhuizen
te Banda; 1834-1838 wnd opziener op Buru; 1842-1843 commies te Larike; 1844 commies te Saparua,
tevens fungd. secretaris en fiscaal bij de Gewone Landraad; 1845-1859 commies te Larike.
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De school is hier tamelijk wel in orde, het onderwijs redelijk goed ingerigt. Wel had ik er
naar evenredigheid van het klein getal kinderen iets meer verwacht, doch men moet in het
oog houden dat de meester er enkel te doen heeft met kinderen van burgers, die zich
verbeelden dat de schoolverordeningen niet op hen toepasselijk zijn. Eigenlijk behoorden
wij in diergelijke Negorijen oude meesters te plaatsen, waar men in groote negorijen
minder dienst van kan hebben, terwijl wij van fixe jonge meesters gelijk deze Noija beter
partij kunnen trekken voor grootere Negorijen. Zoo moet b.v. de oude meester Tehupiorij1326 te Hatalaij volstrekt verplaatst of gepensioneerd worden; zijn er fondsen dan bij
voorkeur het laatste, want de oude man kan weinig dienst meer verrigten, doch bij gebrek
van dien verplaatse men hem naar Larikie, zoo mogelijk met eene kleine verhooging van
tractement, ten einde het onaangename van zoodanige verplaatsing minder te doen
gevoelen. In elk geval kan Tehupiorij niet te Hatalaij blijven en wel om redenen die ik allen
niet mag opnoemen, daar de grijze haren van den ouden man consideratie verdienen.
Den volgenden morgen zoude ik reeds vroeg de reis aanvaarden naar Hila, doch papa Dias
noodigde mij zoo dringend uit om hem eerst naar de rivier te vergezellen, ten einde mij
tegen de fatiguante reis, die mij te wachten stond, te versterken door een verkwikkend bad,
dat ik er niet wel van tusschen kon. Enfin, het werd negen ure alvorens ik op reis kwam,
waardoor ik verpligt was om dien dag met spoed door te reizen, wanneer ik nog bij tijds
Hila wilde bereiken, daar de afstand dezer beide negorijen zeer aanmerkelijk is, zelfs zóó
dat ik zoude zeggen, dat het onderzoek naar een paar onbeduidende schooltjes de moeite
en zeer aanmerkelijke reiskosten naauwelijks waardig zijn.
Dewijl ik mij onderweg nergens hadwww.cgfdejong.nl
opgehouden en met spoed nu eens te land en dan weer
over zee was doorgetrokken, kwam ik reeds om half vijf des namiddags te Hila aan, waar
mij bij den Resident Bernard,1327 de boezemvriend van wijlen papa Twijsel,1328 eene
aangename receptie beidde, te meer daar ik nog mijn zwager,1329 die eenige dagen wegens
handelszaken op deze kust had doorgebragt, aantrof en van mijne komst gehoord hebbende,
mij had afgewacht ten einde gezamenlijk de terugreis naar Ambon te kunnen aannemen.
Hila
Den volgenden morgen, Zaturdag, begaf ik er mij naar de school, in dewelke ik onder den
onderwijzer Nanlohij1330 slechts 11 kinderen aantrof, terwijl er op de schoollijst 15 als
schoolpligtig waren opgeschreven en volgens verklaring van den meester slechts vijf of
zes kinderen van het onderwijs geregeld gebruik maakten.
De meester schijnt een eenvoudig goed mensch te zijn maar als onderwijzer heeft hij
volstrekt geene gaven. Ik behoef dus niet te zeggen dat deze school al heel luttel heeft te
beteekenen. De kleinste kindertjes spellen al tamelijk vlug en een meisje leest vrij wel in
het leesboekje van Wester; zij kennen eenige Bijbelsche Historie vragen1331 van buiten
alsmede een paar formuliergebeden. Ik maakte den meester op zijne gebrekkige wijze van
onderwijs opmerkzaam, doch de goede man schijnt zoo onnoozel te zijn dat ik mij niet durf
vleijen dat hij eenig nut uit mijne aanwijzing zal trekken. Een paar der oudste leerlingen
lezen in het N.T. doch alhoewel zij nogal tamelijk vlug lezen wordt er weinig van verstaan.
1326
1327
1328
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M. Tehupeiorij.
J.E. Bernard.
J.E. Twijsel.
G.E. Twijsel.
L. Nanlohy, zie voetnoot 1110.
Zie voetnoot 822.
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De goede meester verzoekt dringend om verplaatsing maar waar moeten wij heen met zulke
stumpers? In kleine negorijtjes doen ze het minste kwaad en dus . . . . Ik weet niet of ik
het verzoek van Nanlohij bij de Commissie durf ondersteunen.
Tegen den avond kregen wij een hevigen storm en stortregen. Had ik die 24 uur vroeger
op zee moeten verduren, dan had ik met mijn gebrekkig vaartuigje ligt een ongeluk
gekregen.
Den volgenden morgen vertrokken wij reeds vroegtijdig van Hila en kwamen behouden
en welgemoed tegen den avond te Rumahtiga aan, waar onze famille ons reeds sedert den
vorigen avond had verwacht.
En zoo had ik dan nu weêr de meest verwijderde Christengemeenten op ons Eiland bezocht
en niets zoude mij nu gelukkiger maken dan wanneer ik nu op vooruitgang konde wijzen,
maar helaas! de lezer heeft het gezien hoe treurig het er in de meeste gemeenten uitziet –
doch neen! ik heb er reeds genoeg van gezegd en wil dus niet andermaal weêr in klagten
vervallen. Met Gods hulp willen wij niet vertragen en het aan geene pogingen doen
ontbreken opdat er gelukkige en zoo mogelijk afdoende verbeteringen worden tot stand
gebragt en daartoe, Mijne Heeren, reken ik onvoorwaardelijk op uwen vermogenden
invloed en hartelijke belangstelling.
Ook geloof ik dat de verachterde toestand der gemeenten voor een groot gedeelte is
geboren geworden uit de onzekerheid waarin wij verkeeren of de voorstellen van den Heer
van Rhijn aan de Hooge Regering ten aanzien der kerkelijke aangelegenheden al dan niet
zullen worden aangenomen. Worden wij aangaande dit onderwerp eerlang met zekerheid
www.cgfdejong.nl
in wetenschap gesteld, dan zal dit ongetwijfeld
eene afdoenden invloed uitoefenen op onze
besluiten en nadere voorstellen.1332
1332

Deze voorstellen had Van Rhijn overgenomen van Roskott die ze had voorgelegd aan A.L. Weddik
(vgl. voetnoot 1288), bij gelegenheid van diens bezoek aan de Molukken. Roskott’s voorstellen waren:
1. om van de vier voor Ambon en omliggende eilanden toegestane predikanten, drie te doen vervangen
door acht of negen zendelingen; 2. om de zendelingen te belasten met het burgerlijk gezag over drie,
vier of meer negorijen; 3. om de kleinere regentsposten langzamerhand in te trekken en meer negorijen
dan thans onder het toezicht van één regent te stellen; 4. om de scholen en onderwijzers onder een meer
nauwlettend toezicht te stellen van de ter vervanging van de predikanten aan te stellen zendelingen;
5. om de traktementen van de schoolmeesters te verhogen; 6. om de schooltijd op een meer doelmatige
wijze dan thans te verdelen; 7. om de schoolkinderen gedurende de tussenuren te belasten met de aanplant
en het onderhoud van nootmuskaat-, nagel- of cacaobomen in de schooltuinen (vgl. voetnoot 844).
Ontleend aan: Gb 15/11/1847, nr 4, AAS b337/s101, Bt 15 nov. 1847, nr 4. Vgl. Van Rhijn, Reis,
483-484. Van Rhijn en het NZG namen voorstel 1. betreffende de vervanging van predikanten door
zendelingen van Roskott over onder toevoeging dat deze zendelingen voor rekening van het gouvernement
moesten komen. Het NZG vreesde dat wegens de voortdurende onderbezetting van de Prot. gemeente
te Ambon en het geringe aantal zendelingen de vruchten van het beschavings- en zendingswerk dat
het sinds de komst van Joseph Kam had verricht, in gevaar zouden komen. Zie Hb NZG a. MvK, 27/5/1850
(document 148) en Hb NZG a. HC, 30/5/1850, AHC 18, bijlage 45. Van Rhijn wees voorstel 2. nadrukkelijk van de hand. Een zendeling mocht zijns inziens geen andere dan zedelijke invloed hebben. Hoewel
de Haagse Commissie de problemen rondom de gebrekkige geestelijke verzorging der inlandse gemeenten
erkende, adviseerde ze, mede op advies van het synodebestuur der Hervormde Kerk, afwijzend op voorstel
1., zie Hb NZG a. HC, 19/9/1850, en Alg. Syn. Cie der NHK a. HC, 19/11/1850, beide stukken in AHC
18, bijlage 50. Noch de commissie, noch het synodebestuur geloofde dat het beoogde doel van adequate
verzorging der inlandse gemeenten langs deze weg bereikt zou kunnen worden. Beide instanties betoogden
dat zendelingen zeker niet geschikter waren voor de evangeliebediening in de Molukken dan academisch
gevormde predikanten, maar dat integendeel deze laatsten onder de inlandse bevolking in veel hoger
aanzien stonden dan zendelingen. (Dit laatste betoogde ook desgevraagd de Leidse hoogleraar Nieuwe
Testament en HC-lid W.A. van Hengel (1779-1871; de vader van F.U. van Hengel die van 1841 tot
1871 predikant in Ned.-Indië was), zie W.A. van Hengel a. HC, 8/11/1852, AHC 18, bijlage 75; voor
het standpunt van de Ambonse kerkeraad in deze kwestie, zie voetnoot 1415). Een ander bezwaar van
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Voor ’t moment echter moeten wij er volstrekt en met ernst op aandringen dat de schoolverordeningen in dier voege gewijzigd worden, als ik boven voorstelde.1333 Inmiddels was
het mij bij alle ondervondene teleurstelling eene aangename verrassing dat men in het
gebergte van Leijtimor overal een begin had gemaakt met het aanleggen van schooltuinen.
Welke schoone vruchten, die ook in het belang der grootere zaak, die wij beoogen, kunnen
dragen, heb ik reeds bij eene andere gelegenheid breedvoerig ontwikkeld.1334 Wij hebben
de aanvankelijke verwezenlijking van deze onze wenschen te danken aan den Gouverneur
Cleerens, die daardoor getoond heeft dat wij op zijn HEG’s krachtdadige medewerking
mogen rekenen.1335 Laat ons dan ook dit gedeelte onzer wenschen niet uit het oog verliezen
en er met volharding naar streven om ook in dit opzigt ons doel te bereiken.
Nu blijft mij nog over om met een enkel woord te gewagen van die scholen die meer in
de nabijheid van Amboina worden gevonden. Wij vinden hier in de eerste plaats:
Hative besar
Herhaaldelijk heb ik in de vergadering onzer Commissie opmerkzaam gemaakt op de
aanhoudende ziekelijkheid van den aldaar geplaatsten onderwijzer Latumahina1336. Ook
in deze school komen de kinderen zeer slecht op en zijn in ieder opzigt geweldig ten achter.
De omloopende schoolmeesters, die hier gedurende vele maanden de dienst waarnamen,
moesten te dikwerf afgewisseld worden dan dat men zou mogen verwachten dat de
aangelegenheden der school er naar wensch zouden kunnen worden geregeld. Ik ben niet
in gebreke gebleven om dezelve zoo dikwerf tijd en gelegenheid dit gedoogden te bezoewww.cgfdejong.nl

1333
1334
1335

1336

beide organen was dat het werk der zendelingen zich permanent zou uitstrekken tot gevestigde gemeenten
der Indische Kerk en aldus dat der predikanten overbodig maken, terwijl zendelingen geen enkele formele
binding met de Indische Kerk hadden. Dat zendelingen soms noodgedwongen voor predikanten invielen,
betekende niet dat predikanten op permanente basis door zendelingen mochten worden vervangen.
Men drong erop aan dat het aantal feitelijk in de Molukken aanwezige predikanten zo snel mogelijk
op vier gebracht zou worden, conform het Kon. Besluit van 31 aug. 1842. Het in dat besluit vastgestelde
aantal van vier predikanten voor Ambon en Onderhorigheden, twee reizende, één voor de Nederduitse
gemeente in Ambon en één voor de Maleise gemeente, was tot dan toe nog nooit gerealiseerd, meer
dan een of twee predikanten tegelijk waren er te Ambon nooit geweest. Zie J.F.G. Brumund (nms HC)
a. MzHE/MvK, 18/7/1850, AHC 18, bijlage 45; Alg. Syn. Cie der NHK a. HC, 19/11/1850, AHC 18,
bijlage 50; HC, “Consideratien en adres van de Commissie gevraagd wegens het voorstel van het bestuur
van het Zendeling Genootschap tot veranderde regeling van de Evangeliedienst op Amboina”, [16]/12/1852,
AHC 18, bijlage 75. Zie ook document 154. Uiteindelijk werd een compromis bereikt, vastgelegd bij
Kon. Besluit van 18 mei 1854 (Zie document 158), waarbij het aantal predikantsplaatsen te Ambon
met twee werd verminderd, waarvoor zes zendelingen in de plaats kwamen. Toen het principebesluit
tot vervanging van twee predikanten door andere krachten eenmaal genomen was, wilde men aanvankelijk
in hun plaats zes “predikanten bij de inlandsche gemeenten op de Moluksche eilanden” aanstellen,
zonder recht op overplaatsing en met een lager traktement dan hun collega’s in Europese gemeenten.
Daartoe zouden zes nieuwe standplaatsen binnen de IK geschapen worden. Toen het onmogelijk bleek
predikanten te vinden die bereid waren deze plaatsen in te nemen, deed de MvK een beroep op het
NZG om zendelingen ter beschikking te stellen. Evenals de zes “predikanten bij de inlandsche gemeenten
op de Moluksche eilanden” dat geweest zouden zijn, waren ook deze zendelingen ondergeschikt aan
de kerkeraad te Ambon en aan het Kerkbestuur te Batavia. MvK a. MvF, 15/1/1853; MvF a. HC, 25/1/1853,
beide stukken in AHC 18, bijlage 80. Zie ook documenten 142 en 157.
Zie voetnoot 1309.
Roskott verwijst hier waarschijnlijk naar zijn verslag van jan. 1847. Niet aangetroffen.
Gouverneur J.B. Cleerens (1846-1850) heeft o.m. getracht in de Molukken de natte rijstteelt te introduceren,
doch dat mislukte. Hierover B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 27/7/1854, ARvdZ 34/5; over de sawah-aanleg
nabij Kayeli op Buru in 1848, zie Visser, “De landbouw in de Residentie Amboina in het jaar 1853”,
48-49; zie ook document 149.
J.J. Latumahina.
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ken, doch mag niet verzwijgen dat ik er meer dan eens gekomen ben op verschillende uren
van den dag, dat ik de school gesloten vond. De meester is evenwel thans aan de beterende
hand en ik hoop dus dat ook deze school weer tot eenigen bloei zulle komen wanneer het
ons zal gelukt zijn de voorgestelde verbeteringen in de schoolverordeningen in werking
te zien.
In de talrijke school te
Noussanive
zijn de aangelegenheden der school beter geordend, doch de opkomst der kinderen laat
ook veel te wenschen over. Gij herinnert U dat op verlangen van Generaal Cleerens in deze
Negorij een aanvang is gemaakt met het aanleggen van eenen schooltuin. Ook dezen heb
ik, daar dezelve te paard is te bereiken, dikwerf bezocht; het plantsoen gedijt er aanvankelijk zeer wel en verlevendigt de hoop op goede resultaten. Het is een aangenaam gezigt,
wanneer men des avonds den troep schoolkinderen met den meester aan het hoofd onder
een wel uitgevoerd schoolgezang van den arbeid ziet huiswaarts keeren. De meester
Huwae1337 is een verstandig en achtenswaardig man.
De school te Mardika, die aan ons Instituut ter practikale oefening in het geven van
onderwijs is afgestaan, is zeker van allen het best in orde. Beurtelings voorzien er één der
oudste kweekelingen in school- en kerkdienst en wanneer men in aanmerking neemt dat
deze school bijna alleen door kinderen van burgers wordt bezocht, die daarenboven nog
www.cgfdejong.nl
als de onhandelbaarste van het geheele
eiland gedoodverfd staan, dan moet ik betuigen dat
wij er tot dus verre boven verwachting geslaagd zijn. Immers nam ik de school over met
slechts 18 kinderen en thans zijn er ruim 60 die van het onderwijs gebruik maken en wel
met dat gevolg dat de vrijmoedige maar bescheidene kinderen er ongemeene vorderingen
hebben gemaakt in ieder opzigt. Dewijl deze school in de nabijheid van Batoemejra is
gelegen, bezoek ik dezelve dikwerf en dit draagt natuurlijk veel bij tot de goede instandhouding derzelve. Ook de katechisaties en avondgodsdienstoefeningen worden er zoo druk
bezocht, dat het gebouw de toehoorders dikwerf niet kan bevatten. De Directie van het
Nederlandsche Zendeling Genootschap heeft de goedheid gehad mij voor de kerk eenige
eenvoudige maar zoo doelmatige hanglampen toe te zenden. Dezelve zullen echter niet
weder worden gebruikt tot de gemeente vrijwillig het vervallen gebouw in beteren staat
brengt. Tegen het aanstaande Paaschfeest zoude dit geschieden.
De burgerscholen te Rumahtiga, Galala, Lata, Waaijhejro en Poka bezoek ik zoo dikwerf
als mijne menigvuldige andere bezigheden dit gedoogen. Dat de meesters er met de
wispelturige burgers niet zelden moeijelijkheden hebben behoef ik niet te zeggen, evenwel
gaat het nogal tamelijk wel, en zijn op dezen oogenblik buiten kijf beter in orde dan verre
de meeste negorijscholen; met uitzondering evenwel van die te Poka, die door de aan den
drank verslaafde burgers, als zijnde alle tiffadoors (menschen die den palmwijn bereiden)
zoo zeer wordt verwaarloosd dat ik wel genoodzaakt zal zijn aan ons genootschap, dat
dezelve onderhoudt, het voorstel te doen om dezelve in te trekken. – – –
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147. [B.N.J. Roskott], Concept-Instructie voor de schoolmeesters der inlandse christenscholen, [Ambon, 1849]; AA 1606.1338
Art: 1
Niemand zal tot schoolmeester in eene negorij’s school kunnen worden aangesteld, dan
nadat hij ten minste den ouderdom van twintig jaren zal hebben bereikt, en het wijders ten
volle zal zijn gebleken dat hij de vereischte bekwaamheden bezit en van een onbesproken
zedelijk gedrag is.

Art: 2
De schoolmeesters zullen bij voorkeur gekozen worden uit de kweekelingen van het
instituut van het Nederlandsch zendeling genootschap.
Jongelieden echter zich buiten hetzelve bekwaam gemaakt hebbende, zullen, na alvorens
aldaar een examen te hebben afgelegd, of voor eene commissie door den Gouverneur uit
de Sub-Commissie van onderwijs te benoemen, in bijzondere gevallen tot schoolmeesters
benoemd kunnen worden.
Art: 3
Een ieder die voortaan tot inlandsch onderwijzer wenscht toegelaten te worden, zal
www.cgfdejong.nl
volledige bekwaamheid moeten bezitten
in het lezen, schrijven en rekenen, in de gronden
der maleische taal, in de aardrijkskunde, speciaal betrekkelijk Palestina en in verband tot
de bijbelsche geschiedenis, voorts eene behoorlijke kennis en begrip van den bijbel,
theoretische en practische kennis van het zingen en eindelijk zal hij in staat moeten zijn,
om een opstel te kunnen maken in de maleische taal; zullende in geval van mededinging
iedere verworvene bekwaamheid in eenig ander vak, schoon hier niet speciaal vermeld,
tot aanbeveling verstrekken.
Art: 4
In plaatsen waar geen Predikant aanwezig is, zal de schoolmeester de gewone eeredienst
op zon- en feestdagen in het school- of kerkgebouw moeten verrigten, en wel des zondags
van 9 tot 10 uur des voor de middags en des na de middags van 2 tot 3 uur, dan wel van
4 tot 5 uur.
Deze godsdienstoefening zal bestaan in eene voorlezing van eenig gedeelte van den bijbel
of eener in het maleisch vertaalde leerrede, uit den voorhanden zijnden voorraad, in het
uitspreken van een gebed en het zingen van daarbij toepasselijke psalmen en gezangen,
in welke laatste verrigting zij de gemeente zullen moeten leiden; de onderwijzer zal er
evenwel op letten, dat hij ter behandeling in de openbare godsdienstoefeningen onderwerpen kieze, die hij zelf volkomen magtig is en naar de vatbaarheid der gemeente is ingerigt.
Art: 5
Zij zullen almede in hunne negorijen en derzelver ressort, als krankbezoekers en ziekentroosters werkzaam zijn, wanneer zulks door de zieken of derzelve naastbestaanden
verlangd wordt.
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Art: 6
Eenmaal per week, des vrijdags avonds van 6 tot half acht à 8 ure, zal door hen catechisatie
in het kerk- of schoolgebouw gehouden worden, bepaaldelijk voor de bejaarde lidmaten
der gemeente; en éénmaal per week, des dinsdags van 4 tot 6 uur in het schoolgebouw voor
degenen, die nog geen lidmaten zijn. Bij dit onderwijs zullen alle schoolkinderen tegenwoordig moeten zijn, gelijk bij het eerste alle personen en ingezetenen der negorij worden
toegelaten, die daarvan wenschen gebruik te maken.
Art: 7
De school zal gedurende de geheele week, met uitzondering van zon- en feestdagen, des
morgens van 8 tot 11 en des middags van 2 tot 4 uur moeten gehouden worden.
Gedurende den tijd der vóór de middag school zal het den meester buiten volstrekte
noodzakelijkheid niet vrijstaan om van de school afwezend te zijn, noch ook zulks, zonder
gegronde redenen, aan de tuwah agama’s, marinjo’s, veel min aan de schoolkinderen te
veroorloven.
Art: 8
Bij iedere school zullen worden aangesteld twee tuwah agama’s, wier getal echter in zeer
volkrijke negorijen tot vier vermeerderd zal mogen worden, en twee marinjo midras.
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Beurtelings zal één tuwah agama den
meester gedurende den schooltijd in het geven van
onderwijs behulpzaam zijn en in geval van ziekte of andere gegronde beletselen, zal hij
denzelven ook mogen vervangen als voorganger in de openbare godsdienstoefeningen,
hebbende de onderwijzer evenwel te zorgen, dat dit laatste slechts zelden en niet dan bij
volstrekte noodzakelijkheid geschiedt.
De marinjo midras is belast met het slaan der tiffa voor school- en kerktijd, met het schoonhouden van kerk en school, met het ter school brengen van onwillige schoolkinderen en
voorts met zoodanige kleine diensten, als van eenen school- of kerkbedienden mogen
worden verlangd.
Gedurende den kerk- en schooltijd staan de dienstdoende tuwah agama en marinjo midras
onder de bevelen van den schoolmeester der negorij.
Art: 9
De benoeming van tuwah agama’s en marinjo’s midras blijft opgedragen aan de respectieve
regenten der verschillende negorijen, die echter zullen moeten zorgen, dat tot tuwah
agama’s steeds de kundigste en braafste mannen der negorijen worden gekozen. Personen
van een bekend onzedelijk en ongeregeld gedrag, mogen in geen geval worden aangesteld.
Art: 10
De onderwijzer zal telkens wanneer een kind zonder gegronde reden van de school
afwezend blijft, deszelfs naam en die zijner ouders of voogden in een afzonderlijk register
opteekenen, en daarvan op denzelfden dag schriftelijk kennis geven aan den regent, die
verpligt zal wezen, naar de reden van afwezigheid dadelijk onderzoek te doen.
Art: 11

Document 147

619

Geen kind zal door den meester tot het onderwijs op de school mogen worden toegelaten
worden, dan nadat hem gebleken zal zijn dat hetzelve reeds is ingeënt met de koepokken.
Ook zal hij zorgen, dat geen kind door eenige huid- of besmettelijke ziekte aangetast, op
de school onderwezen wordt, zullende de zoodanigen, welke na derzelver aanneming met
eene diergelijke ziekte besmet mogten worden, dadelijk en tot aan hunne volkomene
genezing toe, van de school verwijderd moeten worden.
Art:12
De meester zal toezien, dat alle kinderen, zindelijk gekleed en behoorlijk gewasschen en
gereinigd ter schole komen, dat zij zich stil en ordelijk gedragen en zich op eene beleefde
en bescheidene wijze onder elkander behandelen.
Hij zal vooral niet veroorloven, dat zij in de school onderling hunne bahasa of negorij’s
taal bezigen, maar zij zullen zich in het maleisch moeten uitdrukken, ten einde daardoor
deze taal zuiver en meer algemeen gesproken worde.
Art: 13
Zij zullen zich toeleggen, om de zoodanigen onder de schoolieren, welke daartoe bijzonderen aanleg bezitten, zoo veel mogelijk te onderrigten in het kunstmatig zingen van psalmen gezangwijzen.
Ook zullen zij, uit de meest gevorderde leerlingen, en die door derzelver goed gedrag
uitmunten, twee jongens en twee meisjes verkiezen, om tot ondermeesters en ondermeestewww.cgfdejong.nl
ressen opgeleid te worden, om hen in
hunne werkzaamheden behulpzaam te zijn; dit getal
zal steeds uit de meest geschikte leerlingen voltallig gehouden moeten worden.
In kleine scholen, minder dan 50 kinderen bevattende, zal een ondermeester en eene
ondermeesteresse voldoende zijn.
Art: 14
De meester zal er zich op toeleggen, om zoo veel mogelijk door zachtheid, vermaning en
overreding zijne scholieren tot de uitoefening hunner pligten te brengen, en door het
opwekken van eenen gepasten naijver het oogmerk, dat hij zich bij het onderwijs en de
opleiding der hem toevertrouwde jeugd behoort voor te stellen, trachten te bereiken.
Art: 15
De navolgende schoolwetten zullen gedrukt, in de school opgehangen, en iederen eersten
maandag der maand worden voorlezen.
Schoolwetten
Geen kind mag zonder verlof uit de school blijven.
Geen kind mag te laat in de school komen.
Elk kind moet gewasschen, gekamd en zuiver gekleed zijn.
Een kind moet vriendelijk en beleefd zijn jegens iedereen.
Op de school moet men stil zijn, niemand storen en zijne plaats niet verlaten.
Men moet oplettend zijn wanneer anderen lezen en onthouden wat men in de schoolboekjes
leest of van den meester hoort.
Men moet zijne boeken en papieren zuiver bewaren.
Men mag niet liegen.
Wanneer men iets vindt, moet men zulks bij den meester brengen.
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De kinderen moeten ordelijk uit de school gaan en zich ook op de straat of bij den weg
vreedzaam en zedig gedragen.

Art: 16
De meester is verantwoordelijk voor de zindelijkheid van het schoolgebouw en de zuiverheid der schoolmeubelen, hij zal zorg dragen dat de marinjo midras in dezen stiptelijk den
pligt vervulle bij art: 8 voorgeschreven; zullende hij aan denzelven evenwel eenige
schoolkinderen ter bereiking van dit doel mogen toevoegen, wanneer de omstandigheden
zulks mogten vereischen. De regenten daarentegen zijn verantwoordelijk voor het behoorlijk onderhoud van het schoolgebouw, als mede van den pagger rondom en van de straat
voor hetzelve, zoomede voor de woning van den schoolmeester.

Art: 17
De meester is verantwoordelijk voor de goede bewaring der schoolboeken en schoolbehoeften; hij is verpligt om bijbels en schoolboeken, die door langdurig gebruik uit elkander
zijn gevallen, opnieuw in te naayen en op te plakken.
De meester zal van den voorhanden zijnden voorraad van schoolbehoeften eene lijst
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aanleggen, volgens eenen modelstaat,
door hem bij de respectieve opperschoolmeesters
aan te vragen. Afschrift van deze lijst of staat zal hij eenmaal ’s jaars en wel sub primo
January van ieder jaar inzenden bij de Sub Commissie van onderwijs, opdat deze over zijne
behoeften kunne oordeelen.
Hij zal zorgen dat onbruikbaar gewordene bijbels en boeken of losse bladen uit dezelve
niet vertrapt worden of langs den vloer slingeren, maar dezelven zorgvuldig bijeen
vergaderen en bewaren tot de komst van eenig lid of gedelegeerde van de Sub Commissie
van onderwijs, die dezelve alsdan, zulks noodig oordeelende, zal kunnen doen vernietigen
in zijne tegenwoordigheid.
Art: 18
De leerlingen zullen naar de mate hunner vorderingen in vier klassen worden verdeeld,
en zal het onderwijs ingerigt zijn overeenkomstig de tafel van werkzaamheden door de Sub
Commissie van onderwijs reeds aan de verschillende scholen verstrekt.
Art: 19
Te Amboina zullen de scholen der burgers en negorij’s volken te minste een maal ’s jaars
door den Gouverneur dan wel door een of meer leden der Sub Commissie van onderwijs
geïnspecteerd worden. In alle overige scholen onder het hoofd kasteel, alsmede die, welke
onmiddelijk onder het oog van de Sub Commissie en de Assistent Residenten gelegen zijn,
zal ten minsten eenmaal ’s jaars een openbaar examen door de voornoemde commissie en
de respectieve Assistent Residenten worden gehouden, onverminderd de schoolbezoeken,
welke door de Predikanten en de zendeling leeraren bij gelegenheid van hunne kerk
visitatiën plaats zullen hebben, ofwel op verlangen der Sub-Commissie van onderwijs
geschieden.
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Bij die gelegenheid zullen aan leerlingen, die het meest door vlijt en goed gedrag hebben
uitgemunt, kleine geschenken gegeven worden, waartoe de kosten zullen worden gevonden
uit hetgeen bij art: 30 hierna bepaald is.
Art: 20
In geval van meer of min langdurige ziekte of andere gegronde beletselen, waardoor de
meester verhinderd wordt de dienst te kunnen waarnemen, zal de regent daarvan kennis
geven aan den Assistent Resident of aan de Sub Commissie van onderwijs, die in de dienst
zullen voorzien, wanneer dezelve niet gedurende zoo lange tijd aan den tuwah agama mogt
kunnen worden toevertrouwd.
Art: 21
In zaken, de dagelijksche dienst betreffende en aangaande geringe klagten, kleine verbeteringen of veranderingen aan het schoolgebouw en diergelijke, zullen de meesters zich ten
allen tijde onmiddelijk aan de regenten wenden; mogten ook deze hierin onverhoopt niet
kunnen voorzien dan zullen zij zich tot den opperschoolmeester vervoegen, die na onderzoek en bevinding de zaak zal brengen ter kennis van den Assistent Resident of van de Sub
Commissie van onderwijs.
Art: 22
In alle eenigzins groote negorijen moeten er schoolgebouwen aanwezig zijn, ten einde de
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school niet in het kerkgebouw behoeve
te worden gehouden. Alleen ingeval het schoolgebouw eenige herstellingen behoeft, zal de school in het kerkgebouw mogen gehouden
worden.
Art: 23
Aangezien het onderwijs geheel kosteloos is en ook de schoolboeken en verdere behoeften
gratis worden verstrekt, zoo zullen aan den meester worden toegestaan ten minste twee der
oudste schoolkinderen, die voor denzelven zullen mogen verrigten kleine huisselijke
diensten; zullende de meester evenwel zorgen, dat hij van zoodanige kinderen geenen
arbeid verge boven hunne krachten, terwijl daarenboven zoodanige kinderen met het einde
van iedere week door anderen zullen worden vervangen.
Art: 24
Schoolpligtige kinderen zijn: jongens van hun 5de tot en met hun 16 jaar en meisjes van
haar 5 tot en met haar 13de jaar; op verzoek der ouders zal het den meester vrijstaan, ook
kinderen beneden den opgegevenen leeftijd toe te laten.
Art: 25
Opdat het onderwijs aan het goede en vaderlijke doel moge beantwoorden, hetwelk het
Gouvernement zich met de zorg voor de inlandsche christen scholen voorstelt, zoo zullen
de leerlingen, die reeds de school hebben verlaten, de door den onderwijzer te houden
katechisaties, bij art: 6 omschreven, getrouwelijk bijwonen, zullende nalatigheid in dezen
op dezelfde wijze worden gestraft als bij art: 30 is voorgeschreven. Wanneer echter de
omstandigheden zulks gedoogen, zal de onderwijzer voor de jongens en meisjes eene
afzonderlijke katechisatie houden, ten einde alle ongeregeldheid zoo veel mogelijk worde
tegengegaan.
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Art: 26
Jongelingen, den ouderdom van 18 en meisjes dien van 15 à 16 jaren bereikt hebbende,
zullen niet meer genoodzaakt kunnen worden, om de hier boven bedoelde katechisatie’s
bij te wonen. In geval echter de onderwijzer mogt oordeelen dat zoodanige jonge lieden
genoegzame kennis mogten hebben verworven, om tot lidmaten der gemeente opgenomen
te worden, dan zal hij de belangen zijner kweekelingen als zoodanig den kerkeraad te
Amboina kunnen voordragen, ten einde door denzelven het noodige kunne worden verrigt
om zoodanige jonge lieden in de gelegenheid te stellen om hunne belijdenis af te leggen
en als lidmaten der gemeente opgenomen te kunnen worden.

Art: 27
De schoolmeester is verpligt, in opvolging van art: 46 op het binnenlandsch bestuur,1339
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om de geboorte-, doop- en sterfregisters
met alle naauwgezetheid bij te houden, opdat
daaruit steeds moge blijken den ouderdom van iederen ingezetenen der negorij en mitsdien
het aantal schoolpligtige kinderen.
Negorij’s ingezetenen van de eene negorij naar eene andere verplaatst wordende, zullen
zich extracten verschaffen uit de voormelde registers en zich doen inschrijven in de
registers der negorij waar zij zich komen neêrzetten. De schoolmeester der negorij waar
de zoodanigen zich komen vestigen, zal zorgen dat zoodanige inschrijvingen onverwijld
en met naauwlettendheid geschieden.
Iedere onderwijzer is verpligt op aanvrage en tot het voorschreven doel de voormelde
extracten onverwijld gratis af te geven; terwijl achteloosheid en verzuim in het houden
dezer registers zal worden gestraft met inhouding van tractement, en wanneer het bij
herhaling mogt zijn geschied, zelfs met schorsing in de dienst. Alle straffen van dien aard
zullen door de Sub Commissie van onderwijs, onder nadere goedkeuring van den Gouverneur worden opgelegd, onverminderd de straffen die den respectieven regenten zullen
worden opgelegd, bij het reglement op het binnenlandsch bestuur1340 ten deze bedreigd.
Alle boeten ten deze geïnquireerd komen ten voordeele van het schoolfonds.
Art: 28
1339
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Art. 46 van het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824) luidt: “De regenten zullen zorgen dat door de schoolmeesters der christen
en door de imams of kasisies der mohamedaansche negorijen, behoorlijke lijsten worden gehouden
van de bevolking der negorijen, van de huwelijken, geboorten en sterften, die dáár voorvallen, volgens
de modellen, die thans bestaan of in het vervolg zullen worden voorgeschreven. In de negorijen, in
welke geene christen schoolmeesters of mohamedaansche geestelijken gevonden worden, zullen de
voormelde lijsten door de regenten zelven, of één der oudsten, gehouden moeten worden.”
Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15
april 1824).
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Ingeval van verplaatsing is de aftredende onderwijzer verpligt zijne registers met vermelding van dag en datum af te teekenen en daarna aan zijnen opvolger over te geven, die van
deze overname zal doen blijken. In negorijen echter waar de onderwijzer mogt zijn
overleden, zal de opvolger de registers met de meest mogelijke naauwkeurigheid bijwerken
en aanteekening houden van al hetgeen hij ter zijner verantwoording dienstig mogt achten.
Art: 29
Ieder negorij’s ingezetene, hoofd des gezins zijnde, is verplicht op straffe van vijf gulden
boete, bij den schoolmeester binnen den tijd van 8 dagen van alle geboorte en sterfgevallen
aangifte te doen, die in zijn huisgezin mogten komen te vallen.
Deze boete zal door den regent, na dat hem de overtreding dezer bepaling overtuigend is
gebleken, worden opgelegd en geïnd ten voordeele van het schoolfonds.
Art: 30
1. De regent, naar aanleiding der kennisgave van den meester in art: 10 vermeld, het hem
aldaar opgedragen onderzoek gedaan hebbende en bevindende dat eenig kind is van de
school gebleven door verzuim of nalatigheid van deszelfs ouders, zal deze ouders opleggen
eene boete van 25 duiten voor ieder kind en voor elken dag, dat hetzelve de school niet
zal hebben bezocht.
2. Voor tien dagen afwezigheid over eene en dezelfde maand zal worden opgelegd 300
duiten, als de hoogste boete, al ware het ook dat eenig kind al de overige dagen dier maand
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ware afwezig geweest.
3. De dagen in dit artikel bedoeld, worden steeds gerekend van den 1sten tot den laatsten
van iedere maand.
4. Voor ouderlooze schoolpligtige kinderen zullen aansprakelijk zijn de bloedverwanten,
die zoodanige kinderen hebben tot zich genomen; zullende de straffen, in dit artikel
bedoeld, op de zoodanigen moeten worden toegepast.
5. Uit deze boeten, als mede uit de gelden bij art: 48 van het reglement op het binnenlandsch bestuur,1341 voor zover de christen negorijen betreft, ten dienste der scholen
aangewezen, zullen eenige uitgaven tot inkoop van schoolboekjes en schrijfbehoeften en
van kleine belooningen ter aanmoediging van vlijt en leerzaamheid bestreden worden.
6. De regenten, onder de Assistent Residentie Amboina sorterende, verantwoorden de in
dit artikel opgelegde boete met het einde van iedere maand bij de Sub Commissie van
onderwijs.
7. De Assistent Residenten in de andere afdeelingen en de verdere hoofden van het
plaatselijk bestuur, zorgen er eveneens voor dat de boeten in dit artikel bedoeld, bij hen
verantwoord worden met het einde van iedere maand; zullende de daaruit spruitende gelden
door hen onder ultimo Juny en ultimo December van ieder jaar door middel van ’s Lands
kas aan de Sub Commissie van onderwijs worden overgemaakt.
Art: 31
Vermits de ondervinding heeft geleerd, dat ondanks alle vermaningen en in weerwil van
de goede bedoelingen en de opofferingen van het bestuur, vele ouders onverschillig blijven
ten aanzien der opvoeding hunner kinderen, zoo zal het bepaalde bij art: 30 door de
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Zie voetnoot 1267.
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regenten met alle gestrengheid worden gehandhaafd; zullende zij, die in dezen van pligtverzuim worden overtuigd, gestraft worden.
De eerste maal met eene ernstige vermaning door de Assistent Residenten of den Magistraat.
Den 2de maal met eene boete van ƒ 25, door den Magistraat of de Assistent Residenten op
te leggen, en
De 3de maal op voordragt van gemelde ambtenaren, door den Gouverneur met een jaar
suspensie en zelfs met finaal ontslag uit de betrekking; de boeten in dit artikel bedoeld,
komen mede ten voordeele van het schoolfonds.
Art: 32
De Sub Commissie van onderwijs, meer speciaal belast zijnde met het toezigt over en de
zorg voor de inlandsche christen scholen, zal van alle klagten, die ter harer kennis mogten
komen, wegens eene min naauwgezette handhaving der beide voorgaande artikelen,
terstond mededeeling doen aan den Gouverneur, die dan daarop een streng onderzoek zal
bevelen.
Art: 33
Gedurende den nageloogst zal de regent bij den Magistraat ofwel bij de Assistent Residenten mogen verzoeken eene maand vacantie voor kinderen boven de acht jaren oud, ten
einde bij den oogst der nagelen behulpzaam te zijn.
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Art: 34
De meester zal daarenboven aan al de kinderen vacantie geven, beginnende van den 25
December van ieder jaar tot den 3den maandag der daaropvolgende maand Januarij, als
wanneer hij weer zijnen gewonen arbeid zal hervatten.
Art: 35
Mogt echter de schoolmeester van oordeel zijn, dat de in de artikelen 33 en 34 aangeduide
vacantie’s al te nadeelig mogten werken op de schooltuinen bij art: 39 en volgende
omschreven, dan zal hij gehouden zijn de Assistent Residenten of den Magistraat daaromtrent in wetenschap te stellen, welke ambtenaren alsdan de bedoelde vacantie’s zoodanig
zullen mogen wijzigen, als zij in het belang van het onderwijs en de schooltuinen noodig
oordeelen.
Art: 36
De Assistent Residenten en de Magistraat zullen er zich bijzonder op toeleggen, om de
schoolmeesters te leeren kennen en aan de Sub Commissie opgeven, degenen die door
bijzonderen ijver, bekwaamheid en goed gedrag boven andere uitmunten, ten einde dezelve
aan den Gouverneur voor bevordering of geringe ondersteuningen in aanmerking te
brengen, welke laatste gevonden kunnen worden uit het fonds bij artikel 29 en 42 vermeld.
De Sub Commissie zal te dien einde mede geredelijk aannemen de berigten der Predikanten, bij gelegenheid van hunne kerkelijke bezoeken als anderzins verkregen, zullende bij
het doen van bevorderingen in het algemeen en bij buitengewone bevorderingen in het
bijzonder zoo veel mogelijk op den wensch van den meester bij verplaatsingen gelet
worden mogen.
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Art: 37
Wanneer daar en tegen een meester door nalatigheid, pligt-verzuim, ongeregeld gedrag
of andere strafwaardige overtredingen zich schuldig maakt en tot klagten aanleiding geeft,
dan zal de regent daarvan kennis geven aan den Magistraat of aan de Assistent Residenten,
die na de aanklagt onderzogt en gegrond bevonden hebbende, daarvan mededeeling zullen
doen aan de Sub Commissie van onderwijs, die den schuldigen zal voordragen voor
vermindering van tractement, suspensie of finaal ontslag uit de dienst.
Art: 38
De Sub Commissie van onderwijs zal, dit noodig achtende, den opperschoolmeester, een
ieder in zijn district, kunnen bevelen om eenmaal ’s jaars de scholen te inspecteren en van
hunne bevindingen rapport in te zenden aan voormelde Commissie, zullende hem tot het
doen dezer inspectie-reizen vrij transport te land en te water, voor rekening van de
negorijen, worden verleend.
Art: 39
Vermits het Gouvernement bedoelt om van de inlandsche jeugd niet slechts goede en brave
christenen, maar ook arbeidzame en nijvere menschen te vormen, zoo zal bij iedere school
worden aangelegd eenen schooltuin. Tot dat einde zal de regent, na zijnen negorij’s raad
gehoord te hebben, aanwijzen een geschikt terrein, dat zoo veel mogelijk in de nabijheid
der negorij gelegen en voor uitbreiding vatbaar is.
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Art: 40
Iederen na de middag, met uitzondering van die uren, die voor de katechisatie’s zijn
aangewezen, zal de meester zich begeven met al zijne schoolkinderen boven de 8 jaren,
naar voormelden schooltuin.
Onder opzigt van den meester zullen alsdan de schoolkinderen aan het werk worden
gesteld, om den grond te zuiveren van onkruid etc., ten einde daarna zoodanige gewassen
aan te planten, als met den aard en de ligging van den grond, volgens het oordeel van den
onderwijzer er het best zullen slagen, b.v. noten muskaat, kruidnagelen, bakau, koffij,
katoen, kokosnoten, enz. In negorijen, waar met voordeel jaarplanten, bijv. djagong,
pisang, arraroet, aardvruchten of keukengroenten kunnen worden verbouwd, heeft de
meester vrijheid aan de aanplanting dezer artikelen een gedeelte zijner zorgen en krachten
te wijden. Aangezien het evenwel kan worden verondersteld, dat boomcultuur op den duur
de meeste voordeelen zulle afwerpen en de meestal oneffene bodem dezer eilanden dezelve
schijnen aan te bevelen, zoo zal de meester steeds in het oog houden, dat boomcultuur
steeds hoofdzaak blijft.
Ingeval van volstrekte noodzakelijkheid mag de schoolmeester den marinjo midras met
het toezigt over de kinderen in den schooltuin belasten; misbruik van deze vergunning
echter zal strengelijk worden gestraft.
Art: 41
De meester is gehouden ieder jaar onder primo January bij de Sub Commissie van onderwijs eenen staat aan te bieden, betrekkelijk de schooltuinen, dewelke zal moeten worden
ingerigt volgens een model bij de respectieve opperschoolmeesters aan te vragen, aan
dewelke zoodanigen modelstaat door de Sub Commissie van onderwijs zal worden ter hand
gesteld.

626

Document 147

Art: 42
De schoolmeester zal voor zijne moeite mogen trekken een tiende gedeelte van de zuivere
opbrengst van den schooltuin der negorij, waar hij werkzaam is, al het overige zal worden
toegewezen en naar billijkheid worden verdeeld onder de kinderen, die in den tuin hebben
gearbeid. Deze verdeeling geschiedt ten overstaan van al de tuwah agama’s en marinjo
midras op bepaalde dagen in tegenwoordigheid van al de belanghebbende schoolkinderen.
Evenwel blijft het der Sub Commissie van onderwijs voorbehouden om ten aanzien der
verdeeling der producten in het bijzonder en den schooltuin in het generaal, zoodanige
bepalingen voor te schrijven, als zij in het belang der zaak mogt nuttig oordeelen. Ook zal
zij geregtigd zijn, om uit de gelden, die de schooltuinen mogten afwerpen, fondsen te
vormen wier rendement eeniglijk in het belang van de inlandsche christen bevolking zal
worden besteed.

Art: 43
Geen kind mag zich zonder wettige reden aan den arbeid in den schooltuin onttrekken, op
straffe van het bepaalde bij art: 30; zullende de onderwijzer evenwel vrijheid hebben, om
bij zeer ongunstig weder den arbeid in den schooltuin een of meer dagen uit te stellen, doch
als dan in plaats van den gewonen tuin arbeid, ook des na de middags met al de schoolkinderen in de school werkzaam te zijn.
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Art: 44
De Sub Commissie van onderwijs draagt zoo mogelijk aan één harer leden eene jaarlijksche inspectie der scholen en schooltuinen op. Doch zoo deze Commissie het noodig en
nuttig oordeelt, zal zij ook de respectieve opperschoolmeesters, naar aanleiding van art:
38, een iegelijk in zijn ressort, met zoodanige inspectie kunnen belasten.
In ieder geval zal aan dengenen, die in het belang van het inlandsch onderwijs en ter
bevordering van nijverheid en vlijt, door de Sub Commissie met de in dit artikel bedoelde
inspectiereis wordt belast, kosteloos transportmiddelen worden verstrekt, mits zulks niet
meer dan eenmaal ’s jaars geschiedt.
Mogt echter de Sub Commissie het wenschelijk oordeelen om de vanwege het Gouvernement aangestelde inspecteurs voor de cultuur der specerijen tevens met het toezigt over
de schooltuinen te belasten, dan zal deze Commissie, telkens wanneer dit noodig mogt zijn,
daaromtrent het noodige voorstel doen aan den Gouverneur der Moluksche Eilanden.
Art: 45
Een iegelijk die door de Sub Commissie met de inspectie der scholen en der schooltuinen
wordt belast, zal na afloop zijner reis van dezelve aanbieden, een beredeneerd verslag van
zijne bevinding van zaken.
Art: 46
De burgers, die in het bijzonder het nut van het onderwijs voor hunne kinderen moeten
inzien en beseffen, hetgeen hen door de Assistent Residenten en den Magistraat bij alle
geschikte gelegenheden moet worden voorgehouden, zullen daar, waar geene afzonderlijke
scholen voor de burger kinderen bestaan, hunne kinderen naar negorij’s scholen moeten
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zenden, zonder dat door den meester daarvoor eenige betaling zal mogen gevorderd
worden.
Art: 47
Voor zoo ver betreft de buitenwijken, zullen de schoolmeesters hunne klagten wegens de
kinderen van burgers, die de school verzuimen, in brengen bij de respectieve sergeanten
dier wijken,1342 die de nalatigen zullen opleggen en van hen invorderen de boete bij art:
30 voorgeschreven.
In de binnenwijken vervoegt zich de schoolmeester tot dat einde bij den Magistraat, bij
de Assistent Residenten of andere plaatselijke besturen.
Ten aanzien der berekening en verantwoording der boeten aan burgers opgelegd, heeft men
zich te gedragen naar artikel 30 dezer instructie.

Art: 48
Aangezien de burgers echter niet in het bezit zijn van dattij gronden en daardoor moeijelijker in hun levensonderhoud voorzien, zoo zullen de kinderen van burgers, zulks verkiezende, slechts éénmaal daags ter school behoeven te komen, en ook zijn vrijgesteld van den
arbeid in de schooltuinen.
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Art: 49
Ieder burger die zijne kinderen in de Gouvernements lagere school kan doen onderwijzen
en daarvan kan doen blijken, is niet onderworpen aan deze instructie.
Art: 50
De sergeanten in de buitenwijken, die nalatig bevonden worden in de handhaving dezer
instructie voor zoo ver hun aangaat, zullen worden gestraft.
De eerste maal met eene boete van vijf gulden, ten voordeele van het schoolfonds, door
de Assistent Residenten, den Magistraat of andere plaatselijke hoofden van bestuur op te
leggen.
De tweede maal eene boete van tien gulden, terwijl den schuldigen daarenboven het verblijf
in de negorij of wijk, in de welke hij zich aan nalatigheid en overtreding van deze instructie
heeft schuldig gemaakt, zal worden ontzegd; zullende eindelijk de Assistent Residenten,
de Magistraat en andere plaatselijke besturen naauwlettend toezien, dat door de burgers
die onder hun onmiddelijk toezigt staan, deze instructie stiptelijk worde nageleefd.
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148. Het Hoofdbestuur van het NZG aan C.F. Pahud, minister van Koloniën,1343 Rotterdam, 27 mei 1850; AHC 18, bijlage 45.
Toen de Inspector van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, de Heer L.J. van Rhijn,
na zijne inspectie in de Menahasse van Menado, op Amboina en Timor volbragt te hebben,
op Java was wedergekeerd, had hij de eer den 9en October 1847 aan Zijne Excellentie den
Minister van Staat Gouverneur-Generaal van Neerlands-Indië eene memorie aan te bieden,
eenige beschouwingen over den staat der Zendingen en het werk der Zendelingen behelzende.1344 Daarin beval hij onder anderen met bijzonderen aandrang aan Zijner Excellentie’s
overweging aan de voorstellen, die door den onderwijzer1345 der op Amboina gevestigde
kweekschool voor Inlandsche meesters aan den Heer Kommissaris Weddik gedaan waren
in het belang der inlandsche Christen Gemeenten, en die hoofdzakelijk inhielden: dat in
plaats van de voor Amboina en omliggende eilanden toegestane vier predikanten er
voortaan slechts één mogt benoemd worden voor de Hollandsche Gemeente op de Hoofdplaats terwijl dan de inlandsche Gemeenten door acht of negen Zendelingen zouden worden
bediend onder voorwaarde, dat de gelden bestemd voor de bezoldiging der drie vervangen
wordende predikanten in de kas van het Nederlandsche Zendeling-Genootschap werden
gestort, dat zich dan tot de bezorging en het bestuur der genoemde Zendelingen zou
verpligten.1346
Ook aan het Indisch Kerkbestuur, aan hetwelk door den Heer Gouverneur-Generaal
gemelde voorstellen om consideratie en advies gezonden waren, deelde de Inspector
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daarover bij missive van 17 November
1847 zijne gedachten mede. Door Zijne Excellentie
werd hem bij besluit van 15 November 1847 No 4 kennis gegeven, dat die voorstellen in
afwachting van de ter zake betrekkelijke rapporten van den Heer Kommissaris Weddik
zouden worden in advies gehouden, en het Indisch Kerkbestuur gaf hem bij missive van
13 Januarij 1848 de verzekering, dat het de voorstellen zeer aannemelijk vond en bereid
was, zoo daartegen van de zijde des Kerkeraads te Amboina geene overwegende bezwaren
inkwamen, die bij de Hooge Regering in Indië te ondersteunen. Van den verderen loop
en den uitslag der overwegingen, die over deze zaak hebben plaats gehad, is noch aan den
Inspector, noch aan Bestuurders van het Zendeling-Genootschap tot heden iets ter kennis
gekomen.1347
Terwijl de Inspector aldus in Indië de belangen der inlandsche Gemeenten op Amboina
en omliggende eilanden voorstond, trachtte hij die ook door zijne brieven bij Bestuurders
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van het Zendeling-Genootschap te bevorderen. En hoe zouden zij onverschillig hebben
kunnen zijn voor hetgeen het nationaal en christelijk gevoel van ieder Nederlander moet
treffen, dat deze oudste onzer Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, door de natuur
zoo rijk gezegend, en waar voor het Christendom door de Vaderen reeds zooveel was
gedaan, niet alleen wat tijdelijke welvaart betreft, maar ook in zedelijk en godsdienstig
opzigt in zoo diep verval verkeert? Van het herstel van het Nederlandsch gezag in Indië
af hadden zij getoond bereid te zijn zich de christelijke bevolking dier bezitting, die sedert
1801 van alle herderlijke zorg was verstoken geweest, aan te trekken. Reeds in 1815 was
dáár de door hen uitgezonden Zendeling Kam werkzaam en zij ondersteunden zijne
onvermoeide pogingen voor kerk en school zooveel in hun vermogen was. Ook de Zendelingen Bormeister, Akersloot, Starink, Vonk, Hellendoorn, Gericke, Keijzer en Ruden
werden door hen derwaarts afgevaardigd, en in 1835 rigtten zij er onder leiding van den
Onderwijzer Roskott eene kweekschool op voor de vorming van Inlandsche meesters. Zij
waren het dus, die tot 1836 uitsluitend zich aan de christelijke bevolking van Amboina en
de omliggende eilanden lieten gelegen liggen, die in de behoeften der daar bestaande
gemeenten aan leiding en bestuur zooveel hunne middelen toelieten voorzagen, en zorg
droegen dat de zoo diep onkundige meesters konden vervangen worden. Maar zij onttrokken zich ook niet, toen er in dat jaar voor het eerst weder één predikant kwam. Voortgaande hunne hulp te verleenen, hielden zij de kweekschool in stand, rigtten in 8 Negerijen ten
hunnen koste scholen op, waarvoor op andere wijze geene middelen konden verschaft
worden,1348 lieten nevens de predikanten de Zendelingen Keijzer en Ruden werkzaam
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blijven, en voegden aan hen later nog
de Zendelingen Holtz, Bär en Luyke toe. En toen
de drie eerstgenoemden hun door den dood ontvallen waren en alleen nog de bejaarde Bär
en Luyke overbleven, achtten zij het in 1843 noodig den zendeling Jellesma er te plaatsen.
Maar zoo welkom tot dien tijd hunne Zendelingen geweest waren, zoo bevreemdend moest
het hun zijn te vernemen, dat Jellesma bij zijne komst door den Gouverneur de Serière
verhinderd was geworden zijne bestemming na Saparoea te volgen. Op grond van het
Koninklyk besluit van 31 Augustus 1842 No 138 waarbij voortaan voor Amboina en de
omliggende eilanden vier predikanten werden toegestaan,1349 werd beweerd dat er voldoende in de behoeften der inlandsche gemeenten was voorzien en werd hij naar een afgelegen
post op Ceram verwezen, terwijl het aan de zendelingen Bär en Luyke als bij uitzondering
werd vergund om op Waay en Haroeko, waar zij gevestigd waren, te blijven. Aldus in het
voortzetten van hun werk belemmerd op een arbeidsveld, waar hunne zendelingen dertig
jaar lang zooveel hadden toegebragt om de Gemeenten in stand te houden, moest het
Bestuurders tot diepe smart zijn zoowel uit de berigten, die zij van verschillende zijden
ontvingen, als uit die van hunnen Inspector te bespeuren dat de vruchten van hunnen arbeid
meer en meer dreigden verloren te gaan. Wat kon er toch van het door hunne zendelingen
uitgestrooide zaad worden, nu het bij het opwassen door geene zorgende hand bewaard
wordt om onder het welig opschietende onkruid te verstikken? En behoeven zij het Uwer
Excellentie wel te doen opmerken, dat zij zich van de zorgen, die zij aan het verbeterd
onderwijs der jeugd besteden, weinig mogen beloven, nu de meesters in de Negeryen bijna
geheel aan zich zelven en den willekeur der Hoofden overgelaten zijn, en de opwekking,
leiding en ondersteuning missen, die zij in den bezoekenden predikant of zendeling moeten
vinden? En dat zulks het geval is en door de thans bestaande regeling aan de behoefte den
inlandsche gemeenten niet voldaan wordt, heeft de ervaring overvloedig geleerd. Immers
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hoe treurig het gedurende de laatste 13 jaren met die gemeenten is gesteld geweest, die tot
1836 alleen door zendelingen bediend werden, en hoe gering hun getal dikwijls ook was,
toch ten minste eenmaal ’s jaars geregeld het bezoek van één hunner ontvingen, zal Uwer
Excellentie uit het volgende overzigt blijken. Geen der predikanten (van der Beek,
Veekmans, en Hardy) die in 1836, 1837 en 1839 op Amboina kwamen, heeft zulk eene
bezoekreis kunnen doen, daar zij spoedig aan de gemeenten door den dood ontvallen
waren. De predikant Schiff, die van 1839-1843 op Amboina was, zag zich eindelijk door
herhaalde instorting en gevaarlijke ziekte genoodzaakt met verzwakt ligchaam naar Java
weder te keeren, de getuigenis medenemende dat hij gedurende meer dan 4 jaren getoond
had, in weerwil van zooveel belemmering door ziekte, aan zijne roeping met alle getrouwheid te willen beantwoorden. Zoo waren de beide gemeenten op de hoofdplaats1350 meermalen zonder leeraren of wegens hunne ziekelijkheid zonder openbare Godsdienstoefening.
En hadden toen de zendelingen Gericke, Keijzer, Vonk en Ruden geene hulp verleend, er
was nog meer verloren gegaan dan reeds verloren ging, schoon er ook met al hunnen yver
naauwelijks in de eerste behoeften van zoovele gemeenten kon voorzien worden. Intusschen was bij het reeds genoemd Koninklijk besluit van 31 Augustus 1842 No 138 bepaald,
dat er voortaan voor de Ambonsche eilanden 4 predikanten zouden worden toegestaan en
tengevolge daarvan kwamen de predikanten Brumund in Januarij, Marnstra in Mei, en
Davelaar in September 1843 derwaarts, zoodat bij het einde van dat jaar de dienst bij de
beide gemeenten op de hoofdplaats geregeld kon plaats hebben. En schoon Ds Marnstra
na een verblijf van slechts 10 maanden in ziekelijken toestand naar Java was teruggekeerd,
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en ook Ds Brumund door slepende ziekten
langen tijd in zijn werk was belemmerd geworden, kon toch in Maart, April, Mei en Junij 1844 voor het eerst een gedeelte der inlandsche
gemeenten door één predikant bezocht worden,1351 die ook in July zich naar de Aroëeilanden begaf;1352 doch naar Padang verplaatst verliet ook Ds Brumund in dat jaar Amboina. Wel kwamen nu in 1845 de predikanten Westenbrink Meijer en van Maarssenveen daar
aan en werd de predikant Kam in 1846 aangesteld, maar in 1847 waren reeds Ds Davelaar
en Ds van Maarssenveen weder vertrokken en stond in Maart 1849 Ds Westenbrink Meijer
op vertrek, terwijl Ds Kam sedert maanden afwezig was en zich te Menado bevond. Ook
gedurende het tijdvak, dat op Amboina 4 predikanten hadden moeten zijn, kon niet
onafgebroken in de dienst der Nederduitsche en Maleische gemeenten op de hoofdplaats
worden voorzien, en werden de inlandsche gemeenten over de verschillende eilanden
verspreid zoo zelden door een predikant bezocht, dat zij wel herderloos mogten heeten.
Doch ook nu weder ondervonden zij de zorg van het tweetal zendelingen Bär en Luyke,
die de Gouverneur in 1843 nog vergund had op Waay en Haroeko te blijven, en schoon
zij niet gelijk de predikanten voor het doen van bezoekreizen schadeloos werden gesteld,
maar die op eigene kosten moesten ondernemen, hebben zij zich nimmer onttrokken, zoo
dikwijls zij daartoe door den Kerkeraad werden uitgenoodigd.
Dat echter de hulp van een paar zendelingen niet kon aanvullen, wat ten gevolge van het
gering getal, den ziekelijken toestand en het kort verblijf der predikanten aan de herderlijke
zorg der inlandsche gemeenten bleef ontbreken, zal aan Uwe Excellentie naauwelijks
behoeven herinnerd te worden. Doch ook op die hulp kan niet veel meer gerekend worden.
De oudste1353 der nog op Amboina aanwezige zendelingen heeft zich wegens hooge jaren
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en ligchamelijk lijden uit het werkzame leven in stille afzondering moeten terugtrekken,
en van den anderen, die reeds 25 jaar in Indië heeft doorgebragt, zal weldra niet meer het
doen van vermoeijende bezoekreizen kunnen gevergd worden.1354 Er was dus voor Bestuurders overvloedige aanleiding om bij de afvaardiging van Zendelingen, die zij sedert 1843
deden, telkens weder de belangen der Ambonsche gemeenten in overweging te nemen,
maar de ondervondene teleurstelling had hen te zeer ontmoedigd om derwaarts weder een
zendeling te bestemmen. Veeleer scheen de treurige staat van zaken hen tot het besluit te
moeten brengen, om hunnen arbeid op Amboina te staken en ook de kweekschool voor
inlandsche meesters naar elders over te brengen. Zij erkennen gaarne, dat veel aan tijdelijke
oorzaken moet worden toegeschreven. Het gering getal der predikanten, hunne ziekelykheid en ten gevolge daarvan hun kort verblijf lieten hun niet toe voor de gemeenten te
zorgen, zooals zij doordrongen van het gewigt hunner bediening gewenscht hadden te doen.
Maar al mogt men er door gepaste maatregelen in slagen om het voor Amboina bestemde
getal van 4 predikanten dáár steeds aanwezig te houden, dan nog zou dit aan Bestuurders
geen waarborg geven dat er in den tegenwoordigen staat van zaken eene voldoende
verandering ten goede te verwachten is. Zij zijn innig overtuigd dat het voor de behoefte
der inlandsche gemeenten onvoldoende is, daarvoor predikanten – en dan nog slechts een
tweetal – te bestemmen, want de beide anderen moeten op de hoofdplaats in de dienst der
Nederduitsche en Maleische Gemeente voorzien. En zij spreken dit te vrijmoediger uit daar
zij zich durven vleijen, dat Uwe Excellentie met hen de overtuiging zal deelen, die zij niet
twijfelen daarvan bij allen te bestaan, die de gelegenheid gehad hebben zich met de groote
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behoefte der inlandsche gemeente bekend
te maken. Zij stemmen daarom geheel in met
hetgeen deswegens in het verslag in 1846 door den Onderwijzer Roskott voorkomt en met
hetgeen hij hun in 1848 over de motieven van zijne voorstellen, aan den Heer Kommissaris
Weddik gedaan, heeft medegedeeld.1355 Uwe Excellentie veroorloove hun daaruit het
volgende onder Uwe aandacht te brengen.
“In Nederland gelijk ook elders in Europa heeft men in elk dorp, al zijn er ook naauwelijks 30 of 40 huisgezinnen, één leeraar enkel voor dat dorp. Op het eiland Amboina
vindt men thans 28 christen dorpen, waaronder sommigen van 800-1000 zielen. Eenige
weinigen liggen naby elkander en zijn gemakkelijk te bereiken, anderen daarentegen op
aanzienlijken afstand en niet dan langs de moeijelijkste wegen of slechts over zee te
genaken. Van wege het Gouvernement zijn voor Amboina en onderhoorigheden 4
predikanten toegestaan, van welke minstens 2 voor de beide Gemeenten op de hoofdplaats hun verblijf moeten houden, en er dus slechts 2 voor de 60 à 70 verspreide
gemeenten op dit en de naburige eilanden overblijven. Op dit oogenblik (1846) is er
slechts één, die zijne handen meer dan vol heeft aan de Nederduitsche en Maleische
Gemeenten op de hoofdplaats alleen. En ik meen reden te hebben te gelooven dat het
wel een vrome wensch zal blijven, dat het getal predikanten te Amboina voltallig worde
en blijve. Wanneer nu alles wel gaat worden de inlandsche gemeenten eenmaal ’s jaars
door een predikant bezocht. Zelden langer dan 2 dagen houdt de predikant zich in eene
Negory op, en gedurende dien tijd moet dan alles worden afgedaan. Men houdt schoolexamen, neemt de door den schoolmeester gevormde catechisanten tot lidmaten aan,
doopt, trouwt, houdt voorbereiding voor de viering van het Avondmaal, viert het
Avondmaal en eindigt met de nabetrachting. Nu gaat men den volgenden dag naar eene
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volgende Negory en begint van voren af aan. Het is dan al heel wel, wanneer de leeraar
in den tijd van 3 of 4 maanden al de Negorijen, die tot den kreits van den Kerkeraad te
Amboina behooren, onder reizen en trekken rondkomt. Daarbij heeft men dan nog het
genoegen in ellendige vaartuigjes dikwerf zeer ongemakkelijke zeeën te moeten passeren, vooral langs de kust van Ceram, Boano, Manipa enz. Vergelijk nu eens met dit alles
de middelen, die eene dorpsgemeente in het Vaderland heeft ter harer opbouwing en
bevordering van Christelijke kennis, en dan vraag ik of wij wel vrijheid hebben om ons
zoozeer over de weinige vorderingen en schaarsche vruchten van den arbeid van leeraren
te beklagen? Is het niet alsof men wil maaijen waar weinig of niets gezaaid wordt en
komen de klagten over verregaande domheid, bijgeloof en zedeloosheid niet ten laatste
terug op hen, die er het meest over geschreeuwd ja geschimpt hebben? In de eerste plaats
dus, schrijf ik het vele gebrekkige onzer inlandsche christen gemeenten toe aan de
weinige kennis van het Christendom zelf. Ik houd mij overtuigd, dat onder onze bergbewoners waarlijk lieve gemeenten zouden kunnen gevormd worden, wanneer er slechts
de noodige zorg aan werd besteed. Men verwachte dit echter onder den tegenwoordigen
staat van zaken nimmer van de meesters alleen. Die ongelukkige menschen staan in zulke
afhankelijke betrekking tot den regent, worden zoo ellendig bezoldigd, vinden zoo
weinig ondersteuning, dat er niets degelijks van hen alleen, maar zeer veel onder de
leiding en bescherming van weldenkende en belangstellenden leeraren of zendelingen
te verwachten is. Maar dan moeten er geregeld bezoekreizen plaatshebben, edoch
wanneer men gelieft te bedenken dat sedert het overlijden van den Heer Kam in 1833
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nog slechts tweemaal door predikanten
bezoekreizen gedaan zijn, over een gedeelte der
gemeenten, ja dat het eiland Ambon zelf voor een groot deel nog niet in dat voorregt
heeft mogen deelen, dan kan men zich bezwaarlijk voorstellen dat zulks ooit of ooit,
gelijk de zaken thans staan, geregeld zal geschieden. Men neme daarbij wijders eens in
aanmerking of men het van eenen predikant in Indië wel behoorde te vergen om zoodanige reizen gedurende vele jaren lang met ijver en belangstelling te doen, en om zich in
eene maatschappelijke positie te plaatsen, die met zijne uitzigten weinig strookt en
waarop hij nimmer had gerekend. Immers wanneer men al het moeijelijke, vervelende
en onaangename van zoodaanige positie kent, dan kan men zulks bezwaarlijk gelooven,
gesteld ook dat de ondervinding der laatste 13 jaren ons geen regt gaf, om dezen twijfel
te voeden. Ware het om 2 of 3 opofferings- en moeitevolle jaren te doen, dan ja dan was
het misschien mogelijk. Doch iedereen gevoelt hoe weinig doeltreffend het zoude zijn,
om zoodanige leeraren juist, wanneer zij begonnen hunne gemeenten te leeren kennen,
zich met taal zeden, gewoonten, deugden en ondeugden door ondervinding hadden
bekend gemaakt, en daardoor met eenige vrucht konden werkzaam zijn, door anderen
te doen vervangen. En wanneer dit waarheid is, op wat grond dan vleit men zich van jaar
tot jaar, en maakt men zich diets, dat het met het Christendom in deze landen beter zal
worden? Waarlijk het is nutteloos, dat men zich zelven en anderen nog langer met ijdele
en ongegronde hoop misleidt. Verouderde en ingekankerde gebreken, waarmede onze
christen gemeenten bijna zonder uitzondering behept zijn, laten zich met geene vrome
wenschen uitroeijen en bedwingen.
Vraagt men nu wat er dan met dezelfde middelen kan gedaan worden om op betere
resultaten te hopen, dan zoude mijne meening hierop nederkomen. Van de 4 predikanten
bij Koninklijk besluit voor deze eilanden bestemd, behoude men één enkele voor de
Nederduitsche gemeente op de hoofdplaats, de 3 overige worden ingetrokken en het
montant der tractementen, reisgelden enz. worde gestort in de kas van het Zendeling-
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Genootschap. Stel nu, dat dit montant bedroeg ƒ 1200,- ’s maands, Voor deze som
verbindt zich het Genootschap om niet 3 maar 8 tot 9 Zendelingen te onderhouden,
wanneer het Genootschap zich met hunne opleiding en uitrusting zou willen blijven
belasten, waaraan ik niet twijfel. Van deze 9 Zendelingen worde 1 aan den predikant te
Ambon toegevoegd voor de Maleische gemeente. De 8 overigen worden aldus verdeeld:
Voor de binnenkust van Ceram
2
Voor Saparoea
1
Voor Haroeko
1
Voor Noessalaut
1
Voor Amboyna
3
Gesteld nu dat het Zendeling-Genootschap den post op Wahaay blijft continueren dan
kan de Zendeling aldaar gevoegelijk Boano, Boero en Manipa voor zijne rekening
nemen, en zoo waren dan al onze gemeenten zoo tamelijk voorzien en de zendeling was
in staat om die onder zijne gedurige zorgen te houden, dan ook had men de overtuiging
dat de onderwijzers zich van hunnen pligt kweten, dat alles met orde geschiedde en de
ergernissen geweerd werden. Een verstandig zendeling zou daarenboven de geschiktste
persoon zijn om nijverheid door woord en daad aan te moedigen, vooral wanneer het
Gouvernement iets wenschte ingevoerd en doorgezet te hebben. Dat ook de zendeling
voor inlandsche gemeenten beter geschikt is dan de predikant, is onbetwistbaar. Immers
de eerste heeft er zich voor aangegord om onder de eenvoudigste menschen met opoffering zijner rust en van zijn gemak gedurende eene reeks van jaren, ja voor zijn geheele
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leven het Evangelie te verkondigen.
De moeijelijkheden en bezwaren aan zijne roeping
verbonden, zijn hem gedurende zijne opleiding voorgehouden; hij is er op voorbereid.
Moet het zijn, hij doet vrijwillig afstand van het groote genot eener beschaafde verkeering, en kan en moet het derhalve in de eenzame Negerij uithouden, hoe eentoonig en
vervelend dit dan op den duur ook zij. Kan men dit alles billijker wijze van eenen
predikant verwachten? Was hij er op voorbereid? Neen, zeker niet. Gedurende geheel
zijne studie stelde hij zich Gemeenten voor, zooals men die in het Vaderland kent, en
geenzins Negerijen gelijk zij hier te lande zijn. Wordt het daarenboven de predikanten
van Oost-Indië tot pligt gemaakt om gedurende eenige jaren in inlandsche gemeenten
te moeten werkzaam zijn, dan behoorde men te bedenken dat men beide, het belang van
Gemeente en leeraar, daarbij uit het oog verliest; dat der gemeente omdat zij weinig heeft
aan een predikant, die de landstaal niet dan gebrekkig spreekt, met zeden en gewoonten
niet bekend is; dat des leeraars, omdat hij de beste jaren voor zijne eigene oefening voor
den kansel daardoor verliest. Een jong predikant, die zijne eerste 3 tot 5 dienstjaren in
eene Maleische gemeente doorbrengt, waar hij gedurende zijn dienstwerk niets dan
Maleisch hoort, denkt en spreekt wordt daardoor alligt minder geschikt voor een meer
beschaafd auditorium.”1356
Het was dus niet te verwonderen dat de man, die door langdurig verblijf en veelvuldig
verkeer onder de inlanders meer dan iemand het gebrekkige der bestaande regeling had
kunnen opmerken en daarvan geheel doordrongen was, met blijdschap de gelegenheid
aangreep, die hem door den Heer Kommissaris Weddik werd aangeboden, om zijne
gedachten over hetgeen ter bevordering van de godsdienstige en zedelijke belangen der
Ambonsche christelijke bevolking strekken kon, mede te deelen. In zijne voorstelling tracht
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hij de voorziening in de behoefte der inlandsche gemeenten in overeenstemming te brengen
met de middelen, die daarvoor worden toegestaan; en beveelt ze daardoor reeds om hunne
uitvoerbaarheid aan. Maar ook de gronden, die hij er voor bijbrengt, om de zorg voor de
inlandsche gemeenten aan zendelingen op te dragen, zal Uwe Excellentie erkennen de
meest ernstige overweging te verdienen en komen aan Bestuurders voor het meer doeltreffende der door hem voorgedragene regelen boven de thans bestaande overtuigend aan te
toonen.
Hoezeer dus Bestuurders eene dergelijke regeling als door Roskott werd aangeprezen in
het belang der inlandsche gemeenten wenschelijk moesten achten, zij meenden zich
nogtans te moeten onthouden, om aan het verlangen van hunnen Inspector gevolg te geven,
toen deze er in September 1847 door zijne brieven uit Indië bij hen op aandrong om ook
van hunne zijde te doen wat ter bevordering der zaak, die hij bij de Indische Regering en
het Indisch Kerkbestuur zoo krachtig voorstond, strekken kon. De zaak, die geheel buiten
hen was aangevangen, oordeelden zij toen aan haren loop te moeten overlaten, totdat die
van de zijde der bevoegde magten tot hen werd gebragt. Het gold hier toch gemeenten niet
door hunne zendelingen opgerigt, maar in stand gehouden gedurende den tijd, dat de Kerk
er hare zorg nog niet toe uitstrekte. En zij wilden zelfs den schijn niet hebben, alsof zij voor
hunne zendelingen een arbeidsveld begeerden, dat der Kerk is aanbevolen. Zij hebben zich
daarvoor steeds zorgvuldig zoeken te wachten en vroeger te veel aanleiding gehad, om er
zich over te beklagen dat men in Indië tegen hunnen wil en hunne bedoeling zendelingen
plaatste in gemeenten, waarvoor zij hen niet hadden opgeleid en uitgezonden, en die door
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predikanten behoorden bediend te worden.
Houden dan deze bedenkingen Bestuurders
thans niet meer terug om zich tot Uwe Excellentie te wenden, het is omdat de treurige
berigten in den laatsten tijd uit Amboina weder ontvangen er hen toe dringen. De gemeenten geraken meer en meer in verval, geen bezoekende predikant komt haar stichten, slechts
door den zendeling Luyke wordt een gedeelte derzelve bezocht. En het ontbreekt daardoor
den meesters aan de opwekking, leiding en ondersteuning, die zij behoeven om niet
vruchteloos te arbeiden. Daarom hebben Bestuurders bij de afvaardiging van den zendeling
van Capellen, die onlangs vertrokken is,1357 gemeend opnieuw zich met de belangen van
Amboina te moeten bezig houden. Honderd duizende guldens hebben zij er reeds voor
opgeofferd en meer dan 10,000 besteden zij nog jaarlijks. Zij hebben dus op zijne christelijke bevolking door hetgeen zij van 1815 af voor haar gedaan hebben en nog voortgaan
te doen, eene betrekking, die hun vrijheid geeft hare belangen voor te staan. En zouden
zij dan het toenemend verval van gemeenten en scholen kunnen aanzien zonder zich hare
belangen aan te trekken en pogingen aan te wenden, opdat er in voorzien worde? Zij
zouden bereid zijn daartoe zooveel zij kunnen mede te werken. Maar zoolang er geene
betere regeling gemaakt wordt dan thans bestaat, kunnen zij daartoe niets doen en moeten
zij zelfs de zorgen, die zij nog besteden en de uitgaven, die zij doen, als nutteloos beschouwen. Is het dus niet mogelijk eene betere regeling tot stand te brengen dan zullen zij wel
huns ondanks zich gedrongen zien om de kweekschool voor inlandsche meesters op te
heffen en den man1358 die aan haar hoofd staat elders te plaatsen, waar zij zich van zijnen
wakkeren ijver en uitstekende bekwaamheden voor het doel, waartoe zij hem gezonden
hebben, meer vruchten mogen beloven. Te lang hebben zij welligt reeds geaarzeld daartoe
over te gaan. De hoop, dat de ondervinding van het gebrekkige der bestaande regeling tot
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eene uitkomst zou leiden die hen met gunstiger gevolg hun werk kan doen voortzetten,
heeft hen steeds teruggehouden. Die hoop is tot heden onvervuld gebleven en dit doet
Bestuurders nu de vrijheid nemen om Uwer Excellentie’s veelvermogende medewerking
in te roepen tot eene meer doeltreffende regeling van de dienst en herderlijke zorg der
inlandsche gemeenten op Amboina en de omliggende eilanden en zij vreezen geenszins,
dat hunne bedoelingen zullen miskend worden, als zij daartoe de voorstellen, door den
onderwijzer Roskott aan den Heer Kommissaris Weddik gedaan aan Uwer Excellentie’s
ernstige overweging aanbevelen.1359

149. Consideratie en advies van de gouverneur der Molukse Eilanden, C.M. Visser,
Ambon, 1 september 1851, nr 90a; AMvK 189, Verbaal 2 juli 1852, nr 2.
Reeds in het jaar 1842 is het denkbeeld opgevat, om door middel van de inlandsche scholen
op het eiland Amboina de jeugd vroegtijdig aan nuttigen arbeid te gewennen, tot welk
einde het plan bestond bij iedere school eenen tuin aan te leggen, waarin de kinderen onder
het toezigt der hoofden en meesters, gedurende een gedeelte van den schooltijd zouden
arbeiden.1360
Ofschoon het gouvernement door de toezending van nopalplanten voor de cochenilleteelt
en moerbezienstekken voor de zijdeteelt dit plan bevorderlijk heeft willen wezen, zijn de
genomen proeven echter mislukt, doordien de afgezondene planten gestorven zijn.
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In het jaar 1848, toen de Sub Kommissie
van onderwijs alhier de aandacht van mijnen
ambtsvoorganger, wijlen de gouverneur Cleerens, vestigde op de geringe inkomsten van
de inlandsche schoolmeesters en in het belang van het inlandsch onderwijs in het algemeen
in de Residentie Amboina, op eene verbetering in deze aandrong, ontstond bij dien
Hoofdambtenaar ook het denkbeeld, of niet daar evenals in de Menahassa van Menado
schooltuinen zouden kunnen worden aangelegd en of niet deze zouden kunnen worden
dienstbaar gemaakt tot onderhoud en voorziening in de behoefte der inlandsche scholen
en onderwijzers.
Hieromtrent in overleg met de Sub Kommissie van onderwijs getreden zijnde, heeft de
aanleg van zoodanige tuinen bij eenige negorijen bij wijze van proef plaatsgehad, doch
dezelve is evenzeer mislukt, hetwelk men aan de ziekte, die hier in de laatste jaren wederom met meerdere hevigheid geheerscht heeft en waardoor de scholen veelal gedurende
eenige maanden ledig waren, toeschrijft.
Hoewel nu diezelfde oorzaak ongelukkiglijk blijft voortbestaan, geloof ik niet dat men zich
door de tot dusverre mislukte proeven van verdere pogingen moet laten afschrikken;
integendeel bestaan er bij mij vele redenen, die mij nopen tot de herhaling van dezelve te
besluiten.
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Het valt niet te ontkennen dat de Amboinees van eene luije en vadsige geaardheid is, en
weinig of liever geen ondernemingszucht bezit, door welke karaktertrek de goede bedoelingen, die men met hem heeft, dikwerf worden in den weg gestaan en hij nimmer eene
zekere mate van welvaart zal bereiken.
Meer dan in eenig ander punt behoort dus in dit opzigt zijne opvoeding geleid te worden
en moet hij leeren arbeiden en zijn brood verdienen, alvorens men hem met een nuttig
gevolg kan toeroepen “geloof”. Zulks is hij bij zijne bekeering teveel uit het oog verloren
en vandaar dan ook, dat de Christeninlander zich in dit opzigt volstrekt niet gunstig boven
zijnen Mahomedaanschen landgenoot onderscheidt.
Om nu reeds de kinderen in hunne eerste jeugd aan werkzaamheid te gewennen, hen te
leeren hoedanig zij moeten werken, hen te doen ervaren de voordeelen van een naarstig
en vlijtig leven boven een in luiheid en lediggang doorgebragt bestaan, dit alles, wanneer
dit gepaard gaat met eene verstandige leiding en opwekking, acht ik te nuttig, te schoon
en te zeer overeenstemmende met onze roeping, dan dat ik daaraan niet onvoorwaardelijk
mijn zegel zoude hechten en gaarne daartoe medewerken.
Mogt het gelukken op deze wijze den Amboinees tot een naarstiger volk te vormen, dan
zoude de staat daarbij veel gewonnen hebben en het werk der bekeering, hetwelk hier is
aangevangen, doch nog zoo weinig vruchten afwerpt, zoude beter slagen omdat de
uitgestrooide zaden in beter toebereide grond zouden vallen.
De inlander zoude zijne argwanende en tegenstrevende geaardheid langzamerhand
verliezen en zich niet meer tegen nuttige instellingen trachten te verzetten, alléén omdat
zij nieuw zijn en hij daarvan eene www.cgfdejong.nl
vermeerdering van werkzaamheden vreest, want hij
zoude hebben geleerd ons te beschouwen als zijne weldoeners door wier meerdere
beschaving en kennis hij tot hoogere welvaart is opgevoerd.
Deze beschouwingen hebben mij zeer ingenomen voor het voorstel van het Nederlandsch
Zendeling genootschap en gaarne zoude ik wenschen dat hetzelve zoo algemeen en op eene
zoo uitgebreide schaal uitvoerbaar ware als door het genootschap, naar aanleiding van de
voorstellingen van den Heer Roskott, wordt verondersteld.1361
De naauwkeurig ingewonnen informatien uit de verschillende afdeelingen dezer residentie,
een opzettelijk ingesteld onderzoek ook naar geschikte gronden in de negorijen, hebben
mij echter de overtuiging gegeven dat het geheele plan alleen in sommige Christennegorijen van de afdeeling Amboina uitvoerbaar is.
In de Assistent Residentie Saparoea zijn geene beschikbare gronden meer, alle gronden
zijn daar òf dattij doessongs òf particulier eigendom. Over de laatsten is natuurlijkerwijze
geene beschikking mogelijk en de eersten zijn (behalve de aanplantingen van 50 nagelboomen per dattij) allen beplant met sago-, klapper- en andere boomen, wier vruchten òf
tot levensonderhoud òf tot gewin dienen moeten.
De zoogenaamde dattijs – niet doessongs lienjap, waarvan door het Zendeling genootschap
gesproken wordt, – zijn die dattijs, waarvan de hoofden en helpers (kapala en toelong
dattij) uitgestorven zijn. Het is er echter verre af dat alle negorijen dergelijke dattijs
bezitten. Alleen in die negorijen, welke in vroegere tijden grootere bevolkingen dan thans
bezaten en waar, door nalatigheid der regenten, de uitgestorven kapala en toelong dattijs
niet weder zijn vervangen, vindt men dezelven, maar de aangelanden hebben zich langzamerhand van de beste stukken meester gemaakt, zoodat de oude grenzen moeijelijk meer
zijn aan te wijzen.
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Daarbij (en dit geldt ook hoofdzakelijk voor deze afdeeling) dient men wel in aanmerking
te nemen, dat deze dattij lienjap of andere beschikbare goede gronden niet allen aan
elkander grenzen, maar dikwerf zeer verspreid en op verren afstand van de negorij gelegen
zijn, waardoor derzelver bearbeiding door de schooljeugd alleen in de namiddaguren eene
onmogelijkheid wordt.
De gegrondheid der vooruitgezette bezwaren ter verkrijging van bruikbare gronden in de
Assistent Residentie Saparoea blijkt ook nog daaruit, dat reeds nu sommige negorijen
aldaar geen terrein meer bezitten om de successievelijk uitvallende oude nageltuinen door
nieuwe aanplantingen en geregelde tuinen te doen vervangen.
In de afdeeling Saparoea is dus het voorgestelde plan geheel onuitvoerlijk, tenzij men in
de nabijheid van enkele negorijen eenige kleine percelen wenschte te vinden tot den
aanplant van eenige koffij-, cacao- of klapperboomen, doch hiermede zouden de bedoelingen van het voorstel niet bereikt worden.
De geëerde ontwerper1362 schijnt ook hetzelve algemeen te willen hebben ingevoerd en
alzoo de aanlegging van schooltuinen ook voor de burgers en op de mahomedaansche
negorijen te willen verpligtend maken.
Ieder die bekend is met den aard en het karakter der burgers zal dadelijk moeten toestemmen, dat de invoering van zoodanigen maatregel met vele moeijelijkheden zal gepaard gaan
en zij alles zullen aanwenden om zich of hunne kinderen daaraan te onttrekken.
Alvorens dus ook hun de verpligting op te leggen tot het aanplanten van schooltuinen, acht
ik het beter dat de maatregel eerst eenigen tijd in de negorijen gewerkt heeft, opdat zij de
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voordeelen ziende, die daardoor worden
verkregen, uitgelokt mogen worden om hunne
luiheid, vadsigheid en vooroordeelen af te schudden en het voorbeeld der negorijen te
volgen.
Ofschoon nu dergelijke beletselen zich niet tegen de toepassing van den maatregel op de
mahomedaansche jeugd aankanten, lijdt het evenwel geen twijfel dat ook de aanleg van
bedoelde tuinen in de negorijen veel weerzin zal opwekken. Zonder te spreken over de ook
hun eigen vadsigheid, kan men als vrij zeker stellen dat de mahomedanen zich nimmer
zouden willen onderwerpen aan eenen maatregel, waardoor hunne kinderen verpligt zouden
worden onder de leiding en het toezigt van Christenschoolmeesters in tuinen te werken,
vermits zij daarin zouden willen zien een streven om hen tot het Christendom over te halen
of daarbij in te lijven, en dit toezigt toe te vertrouwen aan de schoolmeesters der mahomedaansche jeugd zou tot weinig of geen resultaten leiden.
Dit maakt dan ook het voorstel minder aannemelijk voor de Assistent Residentie Hila en
Larieke, waar de bevolking grootendeels de mahomedaansche leer is toegedaan.
Van eene toepassing op Ceram gewaag ik niet, daar een zoodanig denkbeeld in onzen
leeftijd wel niet zal verwezenlijkt worden.
Uit eene resumtie van het vorenstaande blijkt dus, dat hoe nuttig en schoon ik den voorgestelden maatregel op zich zelven acht en hoe gaarne ik ook denzelven algemeen toepasselijk wenschte, ik hem alleen, zooals hiervoor gezegd is, in sommige negorijen van de
afdeeling Amboina voor uitvoerlijk houde, zullende dan ook krachtens de op mij namens
Uwe Excellentie reeds verleende magtiging bij missive van den Algemeen Secretaris ddº
17º October 1850 nº 3039, in overleg met de Sub Kommissie van onderwijs alhier in dit
jaar bij de voornaamste inlandsche scholen op het eiland Amboina tuinen worden aangelegd.
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[Over de situatie in de Minahasa heeft Visser nog te weinig gegevens om nu al een besluit
te kunnen nemen.]

Op grond van al het vorenstaande neem ik de vrijheid Uwer Excellentie te adviseren aan
Zijne Excellentie den Minister van Koloniën mede te deelen: – – –
2. Dat het aanleggen van schooltuinen in alle negorijen der Residentie Amboina niet
mogelijk is, vooral niet in de Afdeeling Saparoea (de grootste en meest bevolkte) alwaar
daartoe de noodige gronden ontbreken, doch dat in de Afdeeling Amboina de aangevangen
doch mislukte proeven zullen worden voortgezet in de volkrijkste Christennegorijen;
3. Dat het denkbeeld om ook de mahomedaansche negorijen aan den voorgestelden
maatregel te onderwerpen als geheel onstaatkundig behoort te worden terzijdegesteld. –
––

150. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van mei 1851
tot maart 1852, Ambon, 31 maart 1852; ARvdZ 24/5.
[Wegens ziekte is Luijke in 1849 naar Ambon-stad verhuisd. Tot veel werk is hij thans nog
niet in staat, hoogstens valt hij zo nu en dan bij de Maleise gemeente in wanneer de Nederlandse predikanten, J. Scheuer en J.K. Kam, verhinderd zijn.]

In deze maand1363 verders het bijzonderts
voor mij: dat ik den 26 een besluit uit den
www.cgfdejong.nl
kerkeraad alhier ontving, dat ik tot ouderling der Nederduitsche Protestantsche Gemeente
benoemd was. Waartoe ik den 13 Juli, met nog twee nieuw gekozen diakenen, zou bevestigd worden, maar zeer onpasselijk geworden zijnde en daarbij de zware regens, welke dien
morgen van den hemel vielen, die niet alleen mij maar zoo ik vernam de geheele opkomende gemeente had teruggehouden, zoodat er aan dien morgen geen dienst gehouden werd,
doch door mijne onpasselijkheid niet voor den 27 kon plaats vinden. Zoodat Br. Roskott
en ik nu te zamen de ouderlingen der Ned. Prot. Gemeente vertegenwoordigen.
De maand Augustus. Zondag den 24 voorbereiding bij de Ned. Prot. Gemeente, zonder
vooraf kerkeraad gehouden te hebben! Maar die dan toch den 29ste plaats vondt. Ds Scheuer
voorzitter en Ds Kam schriba zijnde, hangt het dus in de eerste plaats van hen af om
kerkeraad te beleggen. Het belangrijkste wat dien avond ter tafel kwam, was dat voor
eenige maanden geleden een stuk was binnen gekomen van het Kerkbestuur te Batavia,
met overlegging van den uitnoodigingsbrief van het Ned. Zend. Genootschap te Rotterdam,
ten doel hebbende: om meerdere belangstelling op te wekken in de Ned. Overzeesche
bezittingen tot bijdrage voor de uitbreiding van het Christendom onder de heidenen.
Waarop in onze vergadering besproken en bepaald werd: van hier aan de regering te
verzoeken om eene bijzondere collecte tot dat einde te mogen doen in alle christen kerken,
zoo hier als op de omliggende eilanden dezer Residentie, zoo op het Kerst, als Pinksterfeest.

1363

Dat was juni 1851.
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[Nu Bär overleden is,1364 zijn nog twee NZG-zendelingen in de Molukken, Roskott en
Luijke, over. Op 21 september preekte ds Scheuer ten afscheid. Ds Kam verzocht Luijke
indien nodig diensten te vervullen en catechisaties over te nemen, wat hij toezegde. Doch
tevens liet Luijke hem weten niet meer tot bezoekreizen aan gemeenten buiten Ambon-stad
in staat te zijn.1365 Voor catechisaties gebruikt Luijke wat hij noemt het “Kort Maleitsch
begrip der christelijke leere”.1366]

In deze maand1367 had ik het genoegen onder eene wandeling achter om de stad, door het
opsteken eener sigaar, mij met een paar inlandsche christen huisgezinnen bekent te maken,
en nu en dan een bezoek te geven. Van het eene was de man zoogenaamd weduwnaar, want
hij was met de moeder zijner kinderen niet getrouwd geweest, en was ook nog geen lid der
gemeente geworden, ofschoon lezen, schrijven en ook wel iets van de waarheden der
Heilige Schriften kennende. Het ander huisgezin bestaat uit man, eene vrouw, een kind en
nog anderen. Maar vader en moeder van het kind niet getrouwd! De man, maar niet de
vrouw ledemaat! Bij mijne bezoeken vermaande ik hen naar hunnen toestand. Inzonderheid, wenschte ik den enen tot ledemaat worden en de anderen om spoedig te trouwen, te
kunnen overhalen. Maar het is slechts nog bij belooven gebleven! Op zulk eene wijze leeft
hier het grootste gedeelte der inlanders van de maleitsche gemeente in de stad Amboina!
Want in de omgevingen is de zedeloosheid zoo groot niet als in de stad, waar allerlei natiën
zich vereenigen.
[Gedurende enige maanden in 1851www.cgfdejong.nl
heeft Luijke de islamitische echtgenote van de directeur
van het gouvernementshospitaal te Ambon, een christen, Mazirel geheten, dooponderricht
gegeven.1368]

December. In deze maand was de bijzonderheid, dat mijne voornoemde discipelline
gedoopt werd, nadat ik met haar het Kort begrip1369 op eene eenvoudige wijze was doorgegaan en daarbij het onderwijs dat haar echtgenoot, ruim twee jaren lang, gegeven had, kon
1364

1365

1366
1367
1368
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Zijn werkzaamheden als verzorger van Poka en enkele omliggende gemeenten heeft J.J. Bär sr kunnen
verrichten tot medio 1847 en opnieuw in de jaren 1848-1849. Hij bleef werkzaam – voorzover zijn
verslechterende gezondheidstoestand het toeliet – op verzoek van de kerkeraad van Ambon, die zijn
hulp inriep wanneer gemeenten weer eens “mormereerten” tegen de predikanten van Ambon, die wel
beloofden hen te bezoeken doch nooit kwamen. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 29/6/1847, 24/2/1848, ARvdZ
18/1. Zo bezocht Bär in december 1848 de negorijen Waai en Suli. In de eerste gemeente verbleef hij
vijf dagen, waar hij 38 nieuwe lidmaten aannam, 40 “echte” en 14 “onechte” kinderen doopte en aan
206 personen het avondmaal toediende. In Suli was hij vier dagen en bevestigde er 29 nieuwe lidmaten,
doopte 40 “echte” en 10 “onechte” kinderen en zegende van vier paren het huwelijk in. Het avondmaal
vierde hij er met 142 gemeenteleden. J.J. Bär sr a. Hb NZG, 22/9/1849, ARvdZ 18/1. Dit was zijn laatste
bezoek aan deze gemeenten. Hij overleed te Poka op 10 febr. 1851. Een gedetailleerde beschrijving
van zijn levenseinde staat in “Kort verslag over den ligchaams toestand van W Luijke. Aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam over den jare 1850 tot de
maand Maart 1851”, 17/3/1851, ARvdZ 24/5.
In de loop van 1852 verbeterde de gezondheidstoestand van Luijke, zodat hij opnieuw bezoekreizen
naar de buitengemeenten op Ambon en de eilanden kon maken, sub mei en juni in: “Kort verslag der
werkzaamheden en ligchaamstoestand van W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Van April 1852 tot en met Maart 1853”, 14/4/1853, ARvdZ 24/5.
Borstius’ Ichtitsar Catechismoe. Zie voetnoot 23.
Dat was oktober 1851.
Mazirel was nog maar kort in Ambon. Doch in juni 1853 werd reeds hij overgeplaatst naar Semarang.
“Kort verslag der werkzaamheden van W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap te Rotterdam. Van April 1853 tot en met Maart 1854”, juni 1854, ARvdZ 24/5.
Zie voetnoot 23.
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men niet zeggen dat het tekort was. Daarbij eene moeder van en met vier kleine kinderen,
mogt men bij de opregtheid harer keuze ook wel zoo spoedig mogelijk en betamelijk was,
door die zwarigheid henen helpen, daar zij zoo lang tegen opgezien had; want het ogenblik
dat zij ondervraagd en gedoopt zou worden, bleef voor haar zeer zwaar en gewigtig. En
wat betreft den tijd dien ik er tot onderwijs in gezelschap harer echtgenoot heb doorgebragt, gaven mij ook geene andere redenen, als de opregtheid harer keuze te erkennen.
Waarom wij den 15den naar Ds Kam gingen en verzochten: dat voornoemde persoon zou
kunnen gedoopt worden. Dat volgaarne beloofd werd, om op den 17den aanstaande aan te
voldoen en wel bij zijn Eerwaarde aan huis. Op bestemden tijd waren wij daartoe bij zijn
Eerwaarde aan huis; namelijk de beiden echtgenooten en ik, als Ds Kam en echtgenoote
(want zijn Eerwaarde was daarvoor van zijn buitenverblijf in de stad gekomen). Haren
echtgenoot als getuige en ik als ouderling en getuige. Ds Kam verzocht mij deze doopplegtigheid aan mijne discipelline zelven te willen bedienen, dat ik met veel genoegen op mij
nam. En na haar op eenige vragen naar het maleitsch formulier des Heiligen Doops te
hebben laten antwoorden, tot de plegtigheid overging. De naam van Maria ontvangende
en nog knielende voor het doopvont, baden en wenschten wij haar toe dat de geest en zin
van meer als eene Maria uit de dagen der Heeren, in haar rijkelijk mogt wonen en in alle
hare gedragingen werkzaam en zigtbaar zijn. Waaronder zij zeer veel gevoeld moet
hebben. En getuigde daarna aan haren echtgenoot, zich verlegen en beschaamd te voelen,
van den naam Maria voor de haren gekozen te hebben, daar zij op welk eenen grooten
afstand, niet in de schaduw dier vorige heilige Marias vermogt te staan. En wij bleven
www.cgfdejong.nl
daarbij hopen dat zij bij de eerst komende
gelegenheid tot lid der gemeente zal kunnen
worden aangenomen. Het gevolg van dien overgang was toen bij die echtgenooten groote
blijdschap en zeer veel erkentelijkheid jegens mij, van wegens de voorkomendheid, van
daar twee malen in de week aan huis te hebben willen komen enz, enz. Waar door ik tot
heden nog met mijne en deze familie vriendschappelijke verkeering houde, daar wij tevoren
geheel vreemd van malkanderen waren. En zijn Edele die nog al wat gezien en ondervonden heeft in de hospitalen te Batavia en Soerabaja, als in andere betrekkingen in de wijde
wereld, heeft door kennismaking met mij en Br. Roskott veel hooger achting voor de
Evangelie Zendelingzaak als wel vroeger gekregen of opgevat.
[Op de kerkeraadsvergadering van 24 december 1851 is een brief aan de orde geweest,
waarin werd meegedeeld dat Th.C.M. Hanegraat tot predikant te Ambon benoemd was.]

Want den 161370 is een dag van treurige herinnering, voor de stad Amboina, als bijzonder
voor hen die in het ongeluk hebben moeten deelen. Want omstreek elf ure voormiddag,
brak er een brand uit aan de groote markt, bij eenen wind die naar eenen orkaan geleek,
zoodat de rij huizen aan het strand, van de markt tot bij het fort, in een half uur tijds in den
brand stonden en onuitblusbaar was, en ruim 150 huizen, zoo steenen als gabegabe, daar
zeer weinig uit gered is, in den asch legde. Des middags om vier uur werd men den brand
meester. Ik had veel redenen van dankbaar te zijn. Want onze schoone kerk en ook onze
woning had bij de minste wending des winds ook niet verschoont kunnen blijven. Te meer
was dit voor ons eene dankbaarheid, om dat de gewoone N.W. wind niet, maar er een Z.W.
wind waaiden. De schade veroorzaakt, word op ƒ 140 á ƒ 150,000 geschat. De Chineeschen
en Islammers hebben bijna geheel alleen dien slag getroffen. Eene Chineesche vrouw is
verbrand en haren man eenige dagen er na aan de gevolgen van brandwonden overleden.
1370

T.w. februari 1852.
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Latende vier onmondige kinderen na! Welk eene nieuwe ramp voor de kwijnende en
ziekelijke hoofdplaats Amboina!1371 – – –
Den 18 werd er kerkeraad belegd en wel omdat er den vorigen dag hier een Roomsch
geestelijke was gearriveert.1372 En nog niet wetende wat het doel zijner komst hier was,
anders als om de Roomschen die hier zijn mogten te bezoeken. Dus werd het zeer noodig
geacht om alle omliggende gemeenten eenige inlichtingen te geven over het onderscheid
dezer twee kerkelijke partijen en te vermanen en waarschuwen van zich niet door deze
vreemde partij te laten vervoeren. Maar, hoe nu aangaande de honderde ongedoopte
kinderen op de omliggende eilanden, daar geen leeraar zins mijn laatste bezoek in 1848
op Ceram,1373 in 1849 op Saparoea, Nuselaut en Haroekoe,1374 als in 1850 en 1851 nog in
de negerij Haroekoe en Sameth1375 geweest is? Als die priester of pastoor nu eens naar de
eilanden toeging? Daar zoo veel ouders ontevreden zijn dat hunne kinderen niet gedoopt
en zoo veel belijdenisleerlingen omdat ze niet aangenomen kunnen worden! Het beste
middel was dan maar dat Ds Kam op reis ging (want de Heer Hanegraat kent nog geen
maleitsch) vóór dat die heer er op reis naar toe ging, bijzonder naar die plaatsen waar
militaire bezettingen zijn.1376 En wie kan hem officieel tegenhouden, dat hij ook niet eens
andere plaatzen gaat zien; als was het dan slechts, om voor het tegenwoordige wat te zien
en te hooren. Want kon hij hier eens een genoegzaam getal zieltjes winnen, daar een
geestelijken voor te goed gedaan kan of moet worden, dan heeft de roomsche kerk haar
doel hier bereikt en reeds veel gewonnen. De roomschen die hier tijdelijk bestaan, zijn
meest allen onder de militaeren met slechts een paar ambtenaren. En op zijn meest een
www.cgfdejong.nl
veertig personen. Onder de inlanders
en europesche afstammelingen van Amboina, is er
zoo ver mij bekent is, niemand van de roomsche kerk.1377 – – –
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Nadat ook in april en mei 1852 verschillende branden in Ambon hadden plaatsgevonden, merkte Luijke
op dat dergelijke branden nog al eens met opzet werden aangestoken. W. Luijke a. Hb NZG, 15/6/1852,
ARvdZ, 24/5; Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, deel XIV, vierde serie, deel V
(1864) 524-553, spec. 551. Zie ook sub april, mei, “Kort verslag der werkzaamheden en ligchaamstoestand
van W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Van
April 1852 tot en met Maart 1853”, 14/4/1853, ARvdZ 24/5.
Dat was C. de Hesselle. Naar aanleiding van zijn bezoek stelde hij een reisverslag op, getiteld “Beschrijving
residentie Ambon I en II”, 1853, in: Archief Aartsbisdom Jakarta, fichecollectie Kath. Doc. Centrum,
Nijmegen, G10.
Zie document 145.
Om gezondheidsredenen verliet Luijke eind 1849 Haruku en vestigde zich te Ambon. Voor zijn vertrek
had hij nog een aantal gemeenten op de eilanden bezocht. Zie Luijke, Extract-Journaal 1849, 28/2/1850,
ARvdZ 24/5.
Luijke vertrok in september 1850 weer naar Haruku in de hoop dat zijn gezondheidstoestand een langer
verblijf zou toelaten. Doch dat was niet zo en snel keerde hij naar Ambon terug. Dit bezoek is beschreven
sub 6, “Beantwoording der gewoone vragen door W Luijke. Aan het Hoofdbestuur van het Ned.
Zendelinggenootschap te Rotterdam over den Jare 1850 tot April 1851”, 1/5/1851, ARvdZ 24/5; zie
ook “Kort verslag over den ligchaams toestand van W Luijke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap te Rotterdam over den jare 1850 tot de maand Maart 1851”, 17/3/1851, ARvdZ
24/5.
Kam bezocht in maart 1852 Saparua, Nusalaut en Haruku, doch alleen “om te doopen” en hij keerde
snel naar Ambon terug. De gouverneur van de Molukken laakte de geringe plichtsbetrachting van de
predikant Kam en noemde diens gebrek aan zorg voor de buitengemeenten als een der voornaamste
redenen voor zijn steun aan het plan van Buddingh om acht zendelingen voor de Molukken te bestemmen.
Zie GdME a. Kb, 1/6/1854, nr 188, AA 1423.
Enige tijd later had Luijke een ontmoeting met De Hesselle. De laatste beklaagde zich erover dat hij
geen vervoer naar Saparua kon vinden. Hij had daarom besloten naar Banda door te reizen.
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151. B.N.J. Roskott, De staat der inlandse christenscholen in de afdeling Saparua, Ambon,
15 juli 1852; ARvdZ 34/5.
[Nadat Roskott in de maanden januari en februari 1852 het grootste gedeelte der inlandse
scholen in de omgeving van de hoofdplaats Ambon, alsmede in het gebergte van Leitimor
had bezocht,1378 was hij gedwongen wegens de opkomende koortsen onder de bevolking,
waardoor de meeste scholen gesloten werden, naar Ambon terug te keren.1379 Namens de
Subcommissie van onderwijs voerde hij daarop een inspectiereis langs de scholen op het
eiland Saparua uit. Voor zijn vertrek had hij reeds vernomen dat de assistent-resident van
Saparua, H.D.A. van der Goes,1380 het christelijk onderwijs op Saparua van ganser harte
steunde.1381]

Te Saparoea aangekomen bood de Heer Van der Goes ons op eene alleszins voorkomende
wijze huisvesting aan, doch vermits ik gelegenheid had gevonden te Saparoea een vrij goed
huis in te huren en ik van de familie Van der Goes al te veel zou hebben moeten vergen
wanneer ik met geheel onzen nasleep ten hunnent had moeten intrekken, zoo behielpen
wij ons liever in ons eigen huis, zoo goed als dit gaan wilde.

1378
1379

1380

1381

B.N.J. Roskott, “Berigt aangaande den staat der scholen in de afdeeling Amboina”, febr. 1852, ARvdZ
34/5.
Enige tijd later kon Roskott deze bezoekreis wel maken. Hij ving die reis aan op 6 oktober 1852. Verslag
in “Berigt betreffende een gedeeltewww.cgfdejong.nl
der inlandsche scholen over de eerste helft van het loopend jaar
1853, door den schoolopziener B.N.J. Roskott”, juni 1853, ARvdZ 34/5.
H.D.A. van der Goes; 1846 ontvanger van ’s lands kas, vendumeester en notaris te Manado; 1848 president
Wees- en Boedelkamer te Ternate; 1849-1855 AR Saparua en Haruku, tevens president van de Gewone
Landraad, ambtenaar van de burgerlijke stand, fungd. notaris en vendumeester; 1857 resident tevens
alg. ontvanger van Banda; 1860-1864 resident van Banda.
Roskott was verplicht tenminste eenmaal per jaar de Maleise scholen op Ambon te bezoeken. Hij maakte
slechts bij hoge uitzondering inspectiereizen buiten Ambon-eiland, aangezien die te veel tijd in beslag
zouden nemen en zouden leiden tot verwaarlozing van zijn overige werkzaamheden: de hier beschreven
reis was tot dan toe de enige. Het afleggen van dergelijke bezoeken behoorde evenwel wel tot zijn functie
van hoofdopziener van het Maleise volksonderwijs in de residentie Ambon. Hij onderhield correspondentie
met de schoolmeesters op de meer verwijderde eilanden, van wie de meesten aan het Instituut te Ambon
waren opgeleid. Zijn verslagen over de scholen op Saparua, Haruku en andere eilanden, die hij voor
de Subcommissie van onderwijs en het Genootschap in Rotterdam opstelde, baseerde hij op deze
correspondentie. Ter gedeeltelijke ondervanging van de uit deze gebrekkige contacten voortvloeiende
problemen, had hij een werkje geschreven en doen drukken, waarin allerlei raadgevingen voor onderwijzers
waren opgenomen, getiteld Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters) uit 1841,
zie B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche Christen-Scholen
op het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia”,
-/1/1855, ARvdZ 34/5. Het feit dat Roskott slechts éénmaal de scholen buiten Ambon-eiland bezocht,
riep bij zijn collega-zendelingen het gevoel op dat de zending niets over het volksonderwijs te zeggen
had, met name niets over het godsdienstonderwijs. Tegen het einde van de jaren vijftig werden door
de inmiddels van start gegane conferenties van zendelingen pogingen ondernomen de zendelingen invloed
te geven op de gang van zaken binnen de scholen in hun ressort, niet in de laatste plaats om enige greep
te krijgen op het godsdienstonderwijs. Vorm en inhoud van dat godsdienstonderwijs werden overigens
geheel door de staat bepaald, waarmee Roskott van harte instemde. Hij merkte hierover op: “Het christelijk
godsdienstig beginsel hetwelk in onze inlandsche christen-scholen overal op den voorgrond treedt,
is mijns erachtens het eenige ware en goede, hetwelk niet mag worden losgelaten. Daarom ook mogen
en moeten blijven bestaan de catechisatiën op de scholen, zooals die door de Subcommissie van onderwijs
in de tafel van werkzaamheden voor de inlandsche scholen zijn voorgeschreven en behoort het Nieuwe
Testament te blijven het leesboek der hoogste klassen in deze onze scholen”. B.N.J. Roskott, Schoolopziener
voor de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche Christen-Scholen op het eiland Amboina, etc.
voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia”, -/1/1855, ARvdZ 34/5.
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Door de voorkomende hulpvaardigheid van dezen en genen waren wij dan ook binnen
weinige dagen vrij goed ingerigt en was ik al weldra in staat om eenen aanvang te maken
met mijn schoolbezoek, en begaf mij mitsdien reeds den 15 Maart naar de negerij
Porto
Reeds des morgens om 8 uur begaven wij ons naar de school waar wij onder schoolmeester
Theodoris Manusama van de 113 kinderen 74 present vonden. Onderzoek doende naar de
afwezige kinderen, werd mij gezegd dat dit meestal kleinere kinderen waren, die door de
eene of andere huidziekte of koorts maar vooral door de hier algemeen heerschende boba
(eene soort van pokken) waren aangetast.
Deze boba heerst van oudsher als endemische ziekte in geheel den archipel, zij openbaart
zich aan al de deelen des ligchaams maar vooral om den mond in den vorm van etterpokken, die er vrij afzigtelijk uitzien; kinderen van vier tot tien jaren worden er meestal door
aangetast en is als dan niet gevaarlijk, schoon zij er zeer lang mede kunnen loopen. Werden
er andere personen voor aangetast dan duurt de ziekte soms zeer lang en heeft bij verkeerde
behandeling vele rheumatische gebreken ten gevolge. Edoch omdat deze ziekte zeer
besmettelijk is door aanraking, zoo is bij het vigerende schoolreglement den meester wel
zeer expresselijk verboden, zoodanige kinderen op de scholen toe te laten, ofschoon dan
ook de inboorlingen voor deze ziekte zoo weinig bevreesd zijn, dat zij er geen de minste
verzorging tegen nemen.1382
Ten einde nu gedurige herhalingen zooveel mogelijk te vermijden, zal ik mij in mijne
opgaven en mededeelingen tot dewww.cgfdejong.nl
hoofdzaken bepalen en uit mijne aanteekeningen
gedurende mijn onderzoek slechts het een en ander kortelijk aanstippen.
Overeenkomstig de deswege bestaande verordeningen zijn ook de scholen in deze afdeeling in 4 klassen verdeeld, welke maatregel van orde overal gunstig werkt en vooral ook
een meer naauwkeurig onderzoek, zooals ik mij dit steeds ten pligt maak, zeer vergemakkelijkt.
Ten aanzien nu der 4de klasse in deze school teeken ik slechts het volgende aan:
De kinderen leeren de letters uit hun boekje en van de leestafels. Deze laatste zijn voor
het klassikaal onderwijs, vooral in talrijke scholen zeer nuttig wanneer de meester maar
zorgt dat hij het onderrigt dezer kleinen niet eeniglijk aan den awrang tuwah agama
overlaat. Waar dit het geval is geven de leestafels wel eens aanleiding tot zieldoodend
machinalismus.1383
Hier te Porto kennen de kleinen de letters vrij vlug en spreken ze ook goed uit; zoo ook
hebben ze een paar kleine gebeden van buiten geleerd, en zeggen die vrij duidelijk op.
Verder echter hebben ze dan ook niets geleerd, wat strekken kan ter verstandsontwikkeling,
waartoe het boek des meesters1384 en de korte verhalen uit de geschiedenis des Bijbels1385
anders zoo uitmuntend geschikt zijn en inderdaad ook door de meer ijverige en kundigste
inlandsche onderwijzers die op ons Institut gevormd werden hunne toepassing vinden.

1382
1383
1384
1385

Zie document 45, art. 9, en document 147, art. 11.
Zie voetnoot 504.
Waarschijnlijk Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters) uit 1841.
Waarschijnlijk H. Wester, De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden, voor
jonge kinderen. 1ste druk 1787; 25ste, opnieuw verbeterde en vermeerderde druk, Groningen: J. Oomkens,
1818; 61e dr., Gorinchem: Noorduyn, 1884. Heijmering had hiervan een vertaling gemaakt: Barang
Hikajet Elkitab jang terutama dengan sual dan djawab bagi anakh-anakh, awleh Tuwan Pemarentah
midras H. Wester. Tersalin deri pada bahasa Wolandawij awleh G. Heijmering. Timor Kupang, 1842.
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3de klasse. Spelt uit het tweede spelboekje.1386 Dit gaat niet bijzonder vlug en bij de meesten
zelfs gebrekkig, zoodat ik er niet van tusschen kan den meester hierop met ernst te wijzen
en tot meerdere zorg aan te sporen. Hij excuseert zich met te zeggen, dat hij nog niet lang
in deze negerij werkzaam was geweest en wijst op den naar Ambon overgeplaatsten
schoolmeester L. Maitimoe als nog hoofdzakelijk voor den achterlijken toestand dezer
school aansprakelijk zijnde, welke verschooning ik evenwel niet kan doen gelden, omdat
ik dezen man T. Manusama van vroegere dagen ken, als hebbende ik hem wegens zijne
traagheid reeds meer dan eens moeten berispen.
2de klasse. Ook ten aanzien der kinderen van deze tweede klasse vind ik de zaken op lang
na niet in orde. De kinderen leezen en verstaan gebrekkig en geven alle blijken dat er geene
genoegzame zorg aan hen is besteed.
1e klasse. Het is duidelijk dat de meester zich gedurende de laatste maanden uitsluitend
met de hoogste klasse heeft onledig gehouden ten koste der kleinere kinderen, want
ofschoon ook hier nog veel te wenschen overblijft had toch deze klasse in sommige
opzigten goede vorderingen gemaakt. Met de geschiedenis van het oude testament waren
de kinderen vrij wel bekend, het lezen schoon vrij vlug laat ook nogal te wenschen over
wat klemtoon en leesteekens betreft. Ook worden de hoog-maleische woorden slechts
gedeeltelijk verstaan. Ik deed het 12de hoofdstuk der Handelingen door den meester
behandelen, hetwelk vrij goed was. Rekenen niet verder dan de hoofdregels,1387 dit gaat
over het geheel vrij wel. Zoo ook de behandeling van de kaart van Palestina in verband
met de bijbelsche geschiedenis. Eenige drie- en vierstemmige gezangen werden vrij goed
www.cgfdejong.nl
gezongen doch bij onderzoek blijkt dat
dit eeniglijk op het gehoor geoefend is, want hunne
muzikale kennis heeft weinig of niets te beteekenen. Nu spreekt het wel van zelf, dat men
van deze kinderen niet veel kan en mag vergen ten dezen aanzien, édoch de noten moeten
behoorlijk gekend worden, gelijk dit dan trouwens ook in meest alle andere scholen het
geval is. Ook het vragenboekje van Brink kenden de kinderen slechts tot hoofdstuk 2 en
dit nog niet eens zeer vlug.
Mij aldus nagenoeg zes uur achteréén in deze school onledig gehouden en alles tot in
bijzonderheden onderzocht te hebben, werd het hoog tijd om de kinderen naar huis te doen
gaan, terwijl ik mij nog eenigen tijd met den meester onledig hield om met hem onder vier
oogen zoo wel het gebrekkige als het eenigszins gunstige zijner school te bespreken, nadat
ik vooraf nog de schriften der kinderen had nagezien, en met mijne paraphe voorzien
teruggaf met last dezelve wel te bewaren, ten einde ze met latere schriften te kunnen
vergelijken. Mijn oordeel over deze school is dus over het geheel genomen niet bijzonder
gunstig, édoch heb ik hoop dat het binnenkort aanmerkelijk beter zulle worden zoowel ten
gevolge mijner opmerkingen en vermaningen, als wel voornamelijk omdat hij werkt onder
het oog van den Heer van der Goes, die bij voortduring de loffelijkste belangstelling voor
de scholen in zijne afdeeling betoont, en de trage schoolmeester al spoedig in het oog heeft
en met den noodigen ernst tot hunnen pligt weet te brengen.
Booij
Dinsdag, 16 Maart begaf ik mij naar de negerij Booij. In deze school vond ik onder den
onderwijzer D.M. Lokollo 98 kinderen van de 134 die er volgens de schoollijsten konden
1386

1387

Of deel II van de vierdelige serie van Wester, zie voetnoot 232, of deel II van het vierdelige Kitab Malajuw
akan mengadjar hedja. Tertara pula dibendar Harlem, 1827, waarvan door Roskott bewerkte herdrukken
verschenen in Ambon, Tomohon (N.-Celebes) en bij M. Wijt en Zonen te Rotterdam.
De hoofdregels betroffen optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
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zijn; de afwezige kinderen worden als ziek opgegeven. Ook in deze school zijn de kinderen
volgens voorschrift in vier klassen verdeeld, naar wier vorderingen ik evenals overal elders
naauwkeurig onderzoek doe, en iedere bijzonderheid aanteeken ten einde hiervan bij eene
volgende gelegenheid gebruik te kunnen maken, en vooral ook opdat ik kunne nagaan of
de onderwijzer mijne opmerkingen en raadgevingen hebbe opgevolgd.
Vermits het evenwel al te langdradig zoude zijn om telkens te herhalen wat vroeger ten
aanzien van andere scholen reeds is opgemerkt, zoo zal ik mij slechts tot eenige mededeelingen bepalen.
De onderwijzer in deze school is er een van den ouden stempel, een man zonder eenige
noemenswaardige grondige kundigheden, maar die desniettemin lof verdient omdat hij er
zich nog bij voortduring op toelegt om al datgene aan te leeren, wat hij thans, nu het
onderwijs in de inlandsche scholen aanmerkelijk is vooruit gegaan, volstrekt noodig heeft
te weten. Ook dit is weliswaar grootendeels de vrucht van gedurige zorgen van den Heer
Van der Goes, die niet ophoudt de schoolmeesters tot ijver aan te sporen, zoowel wat hunne
eigene vorming als de belangen hunner scholen betreft, maar dit neemt toch niet weg dat
een iegelijk, die zich op eenen eenigszins gevorderden leeftijd moeite geeft om zich meer
en meer voor zijnen post te bekwamen, goedkeuring verdient. Vandáár dan ook dat deze
school in weerwil van al het minder gunstige en gebrekkige, waarop ik den meester
opmerkzaam moest maken, mij over het geheel genomen bijzonder is medegevallen.
Serrijsorrij
Woensdag 17 Maart. In deze schoolwww.cgfdejong.nl
vind ik onder den jeugdigen maar kundigen onderwijzer Lucas Wattimena 115 kinderen van de 138. Deze school bevalt mij gansch uitmuntend;
de kinderen in schier ieder opzigt zeer vlug en vaardig; daarbij gepast vrijmoedig, lief en
vriendelijk. Wanneer men belang stelt in godsdienstige en zedelijke beschaving en
ontwikkeling onzer inlandsche christenen dan moet men eene diergelijke school bezoeken,
om zich te overtuigen dat ze voor onze dorpsscholen in het vaderland geenszins behoeven
onder te doen, wanneer ze slechts worden toevertrouwd aan eenen kundigen onderwijzer
en de medewerking ondervinden van het Burgerlijk Bestuur.
De bijbelsche geschiedenis in verband met de kaart van Palestina wordt hier met zooveel
juistheid en levendigheid behandeld, als maar immer mogelijk is. De rekenkunde wordt
niet verder onderwezen dan wat betrekking heeft op de hoofdregels omdat men het
vooralsnog voor deze kinderen niet nuttig acht om hen verder te brengen, schoon de
onderwijzers van het Institut, gelijk deze Wattimena, het in de gewone rekenkunde vrij ver
gebragt hebben. Edoch wat dan ook onderwezen wordt, gaat zoo juist en daarbij zoo vlug
dat men alle oplettendheid behoeft om hen bij te houden. Drie en vier stemmige gezangen
worden ook met zoo veel juistheid en onder het tellen van den maatslag uitgevoerd als maar
immer mag worden verlangd. Muzikaal gehoor en geheugen, gelijk dit hier te lande schier
bij alle kinderen wordt gevonden komt daarbij zeer te hulp.
De onderwijzer zelf schrijft eene zeldzame schoone hand, vandaar dan ook dat de schriften
in deze school over het geheel genomen goed zijn. Inmiddels is het te betreuren, dat de
inlandsche schoolmeester zoo weinig middelen heeft om zich te oefenen en zijnen geest
te beschaven, ook nadat hij het Institut heeft verlaten. De betrekkelijk geringe bevolking
dezer landen en hare armoede maakt het ondoenlijk om successievelijk het een of ander
van eenigen omvang te doen drukken. Van al de vele kleinere en grootere werkjes, die ik
van tijd tot tijd in de maleische taal heb geschreven, heeft om die reden weinig het licht
kunnen zien. Thans heb ik weer voor de pers gereed een maleisch rekenboekje in 2 deeltjes,
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waarvan het eerste voor de scholen (als loopende slechts tot den regel van drieën1388) en
het 2de voor de verdere oefening der onderwijzers bestemd is. Aangenaam zoude het mij
zijn wanneer er het een of ander op gevonden kan worden om het gedrukt te krijgen.1389
Ook voor eenen bundel schoolgezangen voor twee, drie en vier stemmen met maleische
text, heb ik het noodige gereed, ook dit werkje zou ik gaarne gedrukt zien.
Nadat ik mij ruim zes uur lang in deze school had onledig gehouden en nu gereed stond
om naar huis te gaan, trad er een der oudste leerlingen op om eene aanspraak te doen,
hetwelk hij met zooveel gepastheid en vrijmoedigheid uitvoerde, dat ik er inderdaad over
versteld stond. Het is weliswaar in al deze scholen de gewoonte, dat er na afloop van een
gehouden examen door een of meer der oudste jongens eene aanspraak wordt gedaan,
evenals men dit wel eens in ’t vaderland ziet, maar het jongsken dat hier optrad deed het
al zeer aardig.
Het eiland Saparoea, schoon mijns oordeels niet uitmuntende in vruchtbaarheid, is over
het geheel genomen een schoon en aangenaam land; daarbij heeft de kunst er veel aan
toegebragt om het zeer te verfraaijen. Met niet geringen moeite zijn er overal gansch
voortreffelijke wegen, die met de meeste zorg onderhouden worden en waartoe ook de
grootste schoolkinderen gebezigd worden, aangelegd, zoodat men er oneindig aangenamer
en gemakkelijker reist dan te Amboina, waar de wegen in het gebergte zoo slecht zijn dat
er eenigen moed toe behoort om langs het smalle hobbelige pad de vreeselijke afgronden
en steilten over te trekken. Aan de verbetering van de wegen op het eiland Amboina is
buiten kijf ook nog wel iets door kunst te verbeteren, maar zoo goed als te Saparoea zullen
www.cgfdejong.nl
ze wel nooit worden omdat het gebroken
terrein onoverkomelijke bezwaren in den weg
legt. Ook de bruggen te Saparoea, die er zeer vele gevonden worden, zijn in de beste orde,
de negorijen voorzien van breede en zeer zindelijke wegen, aan beide zijden beplant met
zoogenaamde kajoe kambing en kadihoe, die in derzelver veelvuldige schakeringen en
nuances van kleur er het schoonste gezigt opleveren. Daarbij is ook het eiland Saparoea
oneindig gezonder dan Ambon. Van tijd tot tijd en met tusschen ruimte van vele jaren heeft
ook te Saparoea wel eens in deze en gene negerij de heete koorts geheerscht, maar van die
onophoudelijke ziekte, die ons te Ambon in schier voortdurende zorg doet leven, weet men
te Saparoea niets. Opvallend evenwel is het dat bijna iedere Saparoeanees, die slechts voor
weinige dagen te Ambon vertoeft meestal terstond zwaar ziek wordt. Vandáár dan ook dat
de regenten wanneer ze twee maal ’s jaars bij afwisseling naar Ambon moeten ter bijwo-

1388

1389

De regel van drieën wordt gebruikt om bij drie gegeven getallen het vierde evenredige getal te berekenen.
In moderne notatie betekent dit: als a, b en c bekende getallen zijn, dan wordt een vierde getal gezocht
zodat a : b = c : d. Hiertoe berekent men d = (b x c) : a.
Pengadjaran akan ilmu hitongan. Terkarang awleh B.N.J. Roskott. Tertara di Batawi dipertaraan karadjaan
Goevernement pada Tahon 1854. Dit rekenboek, een door Roskott in 1835 vervaardigde Maleise vertaling
van een Nederlands rekenboekje, werd door hem aanvankelijk in ongepubliceerde vorm gebruikt voor
het onderwijs aan zijn kwekelingen op het Instituut. In 1843 ontving hij van onderwijzers in de Minahasa
het verzoek voor de scholen aldaar een rekenboek te vervaardigen. Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
12/5/1843, ARvdZ 34/5. Pas jaren later voldeed Roskott aan dit verzoek door zijn handschrift uit 1835
voor de druk gereed te maken. Het eerste deel werd gedrukt te Batavia, onder verantwoordelijkheid
van de Hoofdcommissie van onderwijs en voor rekening van de staatskas. Alle scholen in het gouvernement
Ambon werden ermee voorzien. Zie B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag
der inlandsche Christen-Scholen op het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie
van Onderwijs te Batavia”, -/1/1855, ARvdZ 34/5.
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ning van den grooten landraad,1390 niet weinig moeite hebben om gewillig opvarenden te
krijgen. Ware het geen titah kompanija dan zouden zij mogelijk geen enkelen man vinden.
Zoo verhaalde mij onder vele anderen de regent van de nabijgelegen Mohamedaansche
negerij Sirrijsorrij Islam1391 dat hij in Maart l.l. met den grooten landraad te Ambon zijnde,
van zijne 18 manschappen niet minder dan 14 ziek waren geworden. En toen ik eenige
dagen later te Nolloth kwam, was juist de jonge regent dier negerij, die zich met zijne
vrouw een paar weken te Ambon had opgehouden, denzelfden morgen teruggekomen; den
volgenden morgen was hij zelf, zijne vrouw en vele zijner manschappen zwaar ziek, van
welke laatste meen ik er zelfs zijn gestorven.
Paperoe
Den 19. Maart hield ik schoolexamen in de school te Paperoe. Volgens de schoollijsten
waren hier 142 schoolpligtige kinderen van dewelke ik slechts 98 in de school vond, onder
den onderwijzer S. Hukom.1392 Ook in deze school hield ik mij van des morgens vroeg tot
laat in den namiddag bezig met iedere klasse afzonderlijk.
Over het geheel genomen is de school te Paperoe geene der bloeijendste; vooral de drie
laagste klassen zijn zeer achterlijk; den meester aanbevolen om zich meer en naauwlettender met deze kinderen onledig te houden; ook de kinderen der hoogste klasse munten
gansch niet uit in vergelijking van eenige andere scholen; de meester – anders niet onkundig – schijnt in ’t geheel niet op zijn gemak. In andere scholen vindt men doorgaans de
beste leerlingen onder de meisjes, doch hier integendeel zijn deze zeer ten achteren. Het
eenige wat in deze school vrij goedwww.cgfdejong.nl
is en zelfs boven anderen uitmunt, is schrijven.
De negerij Paperoe bevat thans in het geheel 664 zielen, waaronder 119 burgers. Volgens
Valentijn lag deze negerij in oude tijden in het gebergte van Booij en Haria, doch werd
1390

1391

1392

Naast de Raad van Justitie bestond de Grote Landraad die twee maal in het jaar vergaderde en gepresideerd
werd door de gouverneur, geassisteerd door negentien regenten van Ambon en omliggende eilanden,
drie officieren van de schutterij en een fiscaal. De Grote Landraad nam in eerste instantie kennis van
geschillen van civiele aard tussen twee of meer negorijen onderling, van zaken waarin regenten gedaagd
werden en van geschillen boven de ƒ 500,- waarin een inlander gedaagd werd en de andere partij een
Europeaan of vreemdeling was; vervolgens van strafrechtelijke zaken als oproer, verraad, verzet tegen
gouvernementsgezag, valse munterij, knevelingen en misbruik van gezag door inlandse ambtenaren,
aanmatiging van gezag door particuliere personen, moord, doodslag, brandstichting enz.. Tevens bestonden
te Ambon en in de afdelingen Saparua en Hila nog Kleine Landraden waarvan de magistraat en de
assistent-residenten, elk in zijn afdeling, president waren, bijgestaan door de regenten van elk district
en de officieren van de schutterij. Voor deze Kleine of Gewone Landraden werden alle civiele en criminele
zaken gebracht waarmee de Grote Landraad niet was belast. Zie Regeringsreglement 1818, hfdst. ii
(Regeringsreglement 1854, hfdst. v), Grashuis, De Regeerings-Reglementen van Nederlandsch-Indië,
94-129; art. 121-141 van het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina
en Onderhoorigheden (15 april 1824).
In de VOC-tijd bestond er op Saparua slechts één negorij met de naam Sirisori. Die was verdeeld in
twee wijken, een christelijke en een islamitische. De islamieten kwamen volgens een bron van elders,
zie Heeres, “Eene Engelsche lezing”, 324. Beide wijken hadden een eigen hoofd, van hen beiden was
het christelijke hoofd de meerdere. Tijdens de overgave van het Engels bestuur aan de Nederlanders
op 25 maart 1817 werd (tevergeefs) verzocht om tot de scheiding van beide wijken te komen. Tijdens
het bezoek van Reinwardt (1821) telde de christelijke wijk 625 inwoners, de islamitische 438, [Reinwardt],
Reis, 444. Het verzoek om bestuurlijke scheiding der wijken werd herhaald tijdens het bezoek aan de
Molukken van de GG Van der Capellen in 1824, doch opnieuw afgewezen. In 1830 was de bestuurlijke
scheiding evenwel voltrokken. Zie “Zielsbeschrijving 1830”, AA 1077. Aldus ontstonden Sirisori Christen
(of Serani) en Sirisori Islam (of Moor). Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in
de Molukken in 1817”, I, 474-475. Een soortgelijke situatie bestond ook in andere negorijen, zoals
Tial (Tial Christen en Tial Islam/Moor) en Kariuw (Goron en Pelauw).
S.M. Hukom.
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later overgebragt naar Hatawano. Na den opstand van 1817 echter is de negerij voor de
derde maal verplaatst en ligt nu aan het strand van de Baaij van Saparoea schuins tegenover
het fort.1393
Des avonds naar Saparoea terugkeerende deed ik mij de plek aanwijzen waar in het jaar
1817 de expeditie onder majoor Beetjes zoo ongelukkig om het leven kwam. Het verhaal
hieromtrent uit den mond der inboorlingen en zelfs aangaande den geheelen opstand der
Saparoeanezen, is zeer belangrijk en verschilt in vele opzigten met het verhaal van den heer
Verhuell in zijne Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën, (Haarlem bij Vincent
Loosjes 1836).1394 Later een uurtje ledigen tijd vindende zal ik er mij mogelijk toe zetten,
om eenige bijzonderheden betreffende dit bloedig oproer ter neer te stellen, zoo als ik dit
vaak uit den mond der inboorlingen heb gehoord.
Itawaka
Den 23 Maart begaf ik mij in den vroegen morgen reeds naar het noordelijk gedeelte van
het Eiland, Hatawano geheeten, waar men thans nog vindt vier Christen en eene mahomedaansche negerij, behalve nog een kleine kampong ter plaatse waar vroeger Paperoe
lag. De van de hoofdplaats het verste verwijderde negerij is Itawaka als liggende 6 3/4 paal
van het fort Duurstede. De voortreffelijke wegen, die vroeger reeds in hooge mate mijne
aandacht trokken, vond ik hier zoo mogelijk nog fraaijer terug. Onmiddellijk achter de
hoofdplaats leidt de weg met eene zachte helling naar boven, langs eene rij van golvende
en met gras bedekte heuvelen. Weldra heeft men het hoogste punt bereikt en geniet dáár
de heerlijkste vergezigten, die men www.cgfdejong.nl
zich kan voorstellen. Ook in de negerijen zelf zijn de
wegen breed en ruim en zeer zindelijk.
In de school te Itawaka vond ik onder den onderwijzer P. Latuperissa 92 kinderen in de
school. Deze onderwijzer telt reeds 32 jaar dienst, doch ziet er nog gansch niet oud of zwak
uit. Hij is lang te Elpapoetie op Ceram werkzaam geweest waar hij volgens zijne verklaring
niet zelden verpligt was om in kerk en school de dienst te verrigten met een geladen geweer
naast zich uit vrees voor de zoogenaamde koppensnellers. Dikwijls was hij met de bloeddorstige alfoeren slaags geweest.
Zijne school was, evenals overal elders, in vier klassen verdeeld. De oude man, alhoewel
geenszins onder de kundige onderwijzers gerangschikt kunnende worden, heeft het evenwel
aan geene moeite doen ontbreken om zijne kinderen zoo ver mogelijk te brengen. Hij had
in ’t geheel 57 kinderen, die konden lezen waaronder in de eerste klasse zelfs vrij vlug en
duidelijk, die der 2de klasse zijn veel minder. Het rekenen tot en met de deeling vrij vlug;
het schrift niet zoo fraai als in vele andere scholen.
Over het geheel genomen zoude dus deze school gerangschikt moeten worden onder de
middelmatige, hetgeen reeds veel is, wanneer men in aanmerking neemt dat deze Latuperissa geene noemenswaardige opleiding heeft genoten.
Nolloth

1393
1394

Fort Duurstede.
Q.M.R. Ver Huell, Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën. 2 Dln; Haarlem: V. Loosjes,
1835, 1836. Over lt.-kol. P.J. Beetjes, die bij deze opstand letterlijk zijn hoofd verloor (1817), zie De
Haan, “Personalia”, 497-498; Van der Kemp, “Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken
in 1817”, I, 404-405; II, 601-619; Van der Kemp, “De ontslagen Gouverneur van Middelkoop en de
Schout-bij-nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van 1817-1818”, 165-170.
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Den volgenden dag, 24 Maart, begaf ik mij naar de nabijgelegene negerij Nolloth met eene
bevolking van 979 zielen, waaronder een getal van 94 burgers. Van de 216 kinderen vond
ik 113 present onder den onderwijzer J. Mustamu. Het viel mij op dat van het groot aantal
schoolkinderen niet meer dan 113 waren opgekomen, en deed mij derhalve de schoollijsten
voorleggen in de welke iederen dag aanteekening wordt gehouden van de kinderen, die
de school bezoeken. Hieruit echter bleek het mij dat er iederen dag van 100 tot 136
kinderen ter school gaan. Dit getal zou grooter zijn edoch omdat de inlandsche pokken
(boba) ook hier sterk heerschten, moesten vele kinderen geweerd worden.1395
Het zeer aanzienlijk getal schoolkinderen in aanmerking genomen waarvoor slechts één
onderwijzer kan te goed gedaan worden, is deze school in eenen zeer bloeijenden toestand.
Slechts weinig aanmerkingen heb ik hier te maken; de onderwijzer verstaat zijn vak en weet
wat hij wil; is daarenboven zeer ijverig en verdient de meeste goedkeuring; ook dezen
jongen man hoop ik zoodra de fondsen dit gedoogen, tot bevordering aan te bevelen; hij
is thans onderwijzer der 3de klasse. Schoon de onderwijzer het mij niet zeide, meende ik
toch te bespeuren dat hij met den jeugdigen regent der negerij niet in de beste verstandhouding leefde, hetwelk in de meeste gevallen, schoon niet altijd, voor kerk en school nadeelig
moet worden geacht.
Des avonds eene wandeling doende door de schoone negerij zag ik onder anderen nog de
bouwvallen van de groote steenen kerk in 1817 door onze troepen in de asch gelegd. Het
is mogelijk zeer verschoonlijk en welligt noodzakelijk wanneer men in tijd van oorlog den
vijand zoo veel mogelijk afbreuk doet, maar dat onze troepen in 1817 het zoo zeer op de
inlandsche kerkgebouwen hadden www.cgfdejong.nl
voorzien, kan toch dunkt mij bezwaarlijk worden
goedgekeurd. Dit althans gaat zeker, dat wij ons hierdoor in het oog van den inboorling
zeer hebben benadeeld en het eerder zijnen moed opwekte dan ter neder sloeg. Menschen
toch die geen eerbied hadden voor geheiligde gebouwen, konden, zoo geloofden zij, niet
gezegend zijn in hunne ondernemingen. Ik teeken nog aan, dat de negerij, die in de berigten
aangaande den oorlog van Saparoea steeds Hatawano wordt genoemd, geene andere kan
geweest zijn, dat deze negerij Nolloth. Het geheele noordelijk gedeelte van het eiland
Saparoea heet Hatawano, doch de voornaamste negerij aldaar is Nolloth.
Ihamahoe
Donderdag, 25 Maart, begaf ik mij naar Ihamahoe. Ook deze negerij is vrij volkrijk als
tellende in het geheel 852 zielen. Van de 175 kinderen vond ik 116 in de school onder den
onderwijzer Jozefus Pattiwaël.
Het doet mij leed van dezen onderwijzer geene goede getuigenis te kunnen afleggen. De
man heeft zijn pligt niet gedaan, de kinderen zijn in ieder opzigt zeer achterlijk, het weinige
goede dat er nog is, is het werk van den vorigen schoolmeester L. Tanasale, thans te
Amaheij. Het zal niet noodig zijn omtrent dit alles in bijzonderheden te treden, édoch ik
mag niet verzwijgen dat deze school verre de minste is van al de genen die ik tot nog toe
in deze afdeeling bezocht. Ik heb den schoolmeester, schoon nog een man in de kracht
zijner jaren, na afloop van mijn onderzoek alleen geroepen en hem onder het oog gebragt
dat wanneer hierin niet spoedig eene gunstige verandering kwam, hij het aan zich zelven
zoude te wijten hebben wanneer hij de onaangename gevolgen zijner verregaande nalatigheid ondervond. De man beloofde beterschap en derhalve zoude men nog eenen kleinen
tijd geduld met hem kunnen hebben; mogt echter ook deze mijne vermaning niet de
1395

Zie document 45, art. 9, en document 147, art. 11.
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verwachte uitkomst hebben, dan zoude er niets anders opzitten dan dezen man met een
pensioentje uit de dienst te verwijderen; want zulke belangrijke gemeenten en scholen
mogen niet worden overgelaten aan menschen, die voor hunnen post niet volkomen
berekend zijn.
Kampong Nahoe
Vrijdag, den 26 Maart, in den vroegen morgen van Ihamahoe komende passeerde ik eenen
kleinen kampong ter plaatse waar vroeger de negerij Paperoe lag. In dezen kampong woont
eene bejaarde vrouw, de weduwe Latumahina, die aldaar sedert meer dan 30 jaar uit eigen
beweging een schooltje heeft opgerigt. Zij stond met hare kindertjes op den weg om mij
op te wachten, mij dringend verzoekende om ook haar school niet voorbij te gaan. Volgaarne voldeed ik aan het verlangen dezer goede vrouw en hield mij met hare 39 kinderen een
groot uur onledig. Aangenaam is het mij ook van deze school de beste getuigenis te kunnen
afleggen en deze weduwe aan de welwillendheid der Subcommissie aan te bevelen. Van
hare onderwijzelingen geniet de oude vrouw geen de minste geldelijke belooning. Alleenlijk heeft de Heer Van der Goes zich harer aangetrokken en haar gedurende de twee laatst
verloopen jaren eene kleine gratificatie bezorgd van ƒ 25,-. Ik vernam van deze vrouw zeer
veel goeds en maak daarom van deze gelegenheid gebruik om op hare stille deugden en
verdiensten opmerkzaam te maken. Uit naam van het Nederlandsch Zendeling Genootschap
vereerde ik haar een paar tienguldenstukjes en een aantal schoolboeken.
www.cgfdejong.nl
Tuhaha
In deze negerij vond ik onder den onderwijzer der 2de klasse M. Nahumurij 138 kinderen,
schoon er 219 in de lijsten waren opgeschreven; ook in deze school was ik van des morgens
9 tot des na de middags 3 uur bezig, en kwam weldra tot de overtuiging dat dezelve over
’t geheel genomen in goede orde is. Op eenige kleine gebreken maakte ik den meester
opmerkzaam, die echter geenszins van dien aard waren dat ze hier behoeven aangeduid
te worden. Het geheel verdient den meesten lof en heeft ook deze onderwijzer aanspraak
op de goedkeuring zijner superieuren.
Men zou zich in Nederland bezwaarlijk een denkbeeld kunnen maken van de algemene
opgewondenheid en nieuwsgierige belangstelling, die in deze afgelegene Christen gemeenten heerscht, wanneer er in de negerij het een of ander plaatsheeft met betrekking op kerk
of school. Oud en jong is dan in de weer om van het nieuws van den dag getuige te zijn.
Geen oud besje dat te huis blijft. Lang nog voordat men de negerij heeft bereikt hoort men
reeds het schelle geluid der kulit bija (eene soort van schelp), die geblazen wordt door
eenige jonge lieden, van afstand tot afstand buiten de negerij geplaatst, en hetwelk in de
negerij tot sein dient om te waarschuwen dat de verwacht wordende persoon in aantogt is.
Bij den ingang der negerij staat dan doorgaans de regent en de schoolmeester met zijne
schoolkinderen, welke laatste onder het aanheffen van een of ander gezang den Tuwan
Pemarikhsa midras naar het negerij huis vergezellen.
Van vele vakken van onderwijs, van de welke bij de gebrekkige opleiding des onderwijzers
in vroegere jaren geen sprake kan zijn, zoo als Bijbelsche geschiedenis, reken- en aardrijkskunde etc. en vooral ook in het gezang is oneindig veel verbetering gekomen. Een groot
getal veelstemmige gezangen door mij voor onze inlandsche scholen in gereedheid gebragt,
worden in de meeste scholen onder het met veel juistheid aangeven van den maatslag zoo
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goed uitgevoerd als maar immer verlangd kan worden. Zelfs ook de meesters, die niet
hunne opleiding genoten op het Institut van het Nederlandsch Zendeling Genootschap
hebben zich met veel inspanning toegelegd om ook ten deze op de hoogte te komen, het
welk sommigen – tot hunnen lof zij het gezegd – vrij wel is gelukt. Het choraal gezang in
de kerken wordt meestal uitgevoerd onder de leiding van 10 of 12 fluitspelers.1396 Deze
fluitjes worden door de jonge lieden zelven gemaakt van eene soort van bamboe, boeloe
toeï geheeten; deze bamboesoort is op Ambon meer zeldzaam doch op Saparoea zeer
overvloedig. Over het geheel genomen zijn evenwel deze fluitjes veel te hoog gestemd
zoodat eene gewone mannenstem slechts de lagere noten zuiver kan zingen. De vrouwen
zingen daarom doorgaans een octaaf lager dan de natuurlijke stem, terwijl ze dan bij de
lagere toonen eensklaps weer een octaaf hooger invallen. Hoe strijdig zoodanig gezang
nu ook moge zijn met de regelen der zangkunde doet het evenwel een minder onaangenaam
effect dan men wel zoude denken. Edoch het is noodig dat hierin verbetering worde
gebragt; en daarom ook maak ik de schoolmeesters er op opmerkzaam terwijl ik voor de
verbetering der fluitjes, die anders vrij doelmatig zijn, hoop zorg te dragen.
Men heeft meer dan eens de opmerking gemaakt dat het onderwijs in onze inlandsche
scholen zoo geheel en al eene godsdienstige strekking heeft alsof het eenige doel dat men
met hetzelve beöogt geen ander ware dan om der jeugd eenige Bijbelspreuken in te
stampen en Psalmen te leeren zingen. Ik erken, men kan alles overdrijven, ook van het
edelste en beste misbruik maken. Maar ik zou toch wel eens willen weten wat die verkondigers van allerlei nieuwe wijsheid van onze inlandsche Christenen zouden willen maken
in het praktische leven, wanneer ze inwww.cgfdejong.nl
de school zijn geworden wat zij ervan willen vormen:
ontwikkelde zelfdenkende en zelfstandige mensen gelijk ze zich uitdrukken. Edoch, ik wil
met niemand twisten, maar acht het toch voor onze scholen voor een groot geluk dat ze
zijn wat ze zijn en naar ik hoop meer en meer zullen worden, kweekscholen namelijk: voor
eenvoudige brave vlijtige menschen en gehoorzame onderdanen, Christenen die hunnen
Bijbel en hun Psalmboek op hoogen prijs stellen en desnoods daaraan alléén genoeg
hebben. De volksscholen in ’t vaderland, ik erken, ze zijn voortreffelijk maar voortreffelijker nog zouden ze zijn wanneer de Bijbel in de lange rij van schoolboeken als het hoogste
en beste werd behandeld. Volgens mijne overtuiging is het niet mogelijk dat in den regel
door katechisatie’s kan worden hersteld wat in de school is verzuimd. Wil men eene
gelukkige maatschappij, een vreedzaam Bestuur en gelukkige onderdanen, dan dunkt mij
is er slechts een enkel maar tevens ook beproefd middel en dat is dat godsdienst het
beginsel en de eenige grondslag van alle onderwijs uitmaakt. In de scholen in ’t vaderland
daarentegen vormt men thans in vele scholen, ja, zeer kundige, maar toch ook niet zelden
weifelende en twijfelende jonge lieden, die niet slechts over alles willen medepraten, maar
zich ook aanmatigen overal hunne stem over uit te brengen. Mij dunkt edele beginselen
en ware zelfstandigheid zijn eeniglijk en alleen een uitvloeisel van braafheid en godsdienst.
De voortreffelijkste mannen die immer over opvoeding en onderwijs hebben geschreven,
zijn het dan ook in dit punt volkomen eens, zelfs ook die paedagogen, die anders voor hen
zelven aangaande de godsdienst wel eens éénzijdige meeningen koesteren. Eene schoone
verhandeling over het volksonderwijs door professor Hofstede de Groot (die ik op dezen
oogenblik niet bij de hand heb)1397 wenschte ik wel in handen van een iegelijk die geroepen
1396
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Zie voetnoot 221.
Wellicht P. Hofstede de Groot, Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms
door God tot op de komst van Jezus Christus. 2 Dln; 1ste dr., Groningen, 1846, 1847; 2de dr. Groningen,
1848, 1849.
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is om (in deze gewesten althans) eenigen invloed te oefenen of eenig oordeel uit te brengen
over onze inlandsche scholen.1398– – –
Ulath
Woensdag 31 Maart. Volgens de schoollijsten moeten hier zijn 170 kinderen, present 87,
onder den onderwijzer Ruhulesin1399. Ook deze school is in zeer goede orde en mag onder
eene der meest bloeijende van het eiland worden gerangschikt. De hoogste klasse is in de
Bijbelsche geschiedenis vrij wel bedreven; de kinderen noemen zelfs zonder eene enkele
hapering al de koningen op die na de scheuring onder Rehabeäm in Juda en Israël regeerden, zelfs met opgave van den tijd der regering van een iegelijk hunner. Ik erken dat op
dit alles als bloot geheugenwerk geen al te hoogen prijs mag worden gesteld, maar in ieder
geval getuigt het toch van aanhoudende vlijt. Ook deze onderwijzer verdiende wel bevordering aangezien hij niettegenstaande zijne zeven dienstjaren en gunstige antecedenten slechts
onderwijzer der 4de klasse is.
Ouw
Donderdag den 1. April 1852 was ik te Ouw, eene volkrijke negerij van 1040 zielen
waaronder 99 burgers. In de school vond ik onder den onderwijzer J. Kuhuwaël, 171
kinderen present van de 226, die in de schoollijsten waren opgeschreven.
Het is mij aangenaam ook omtrent deze school de beste getuigenis te kunnen afleggen;
vandáár dan ook dat ik, na meer dan zes uren lang achtereenvolgend in deze school
www.cgfdejong.nl
werkzaam geweest te zijn, den onderwijzer
zoowel als de kinderen uit naam van allen die
belangstellen in de inlandsche Christenen dezer landen mijne meeste tevredenheid heb
kunnen betuigen.
Ook in deze school, gelijk in zoo vele anderen, zou het mij aangenaam geweest zijn
wanneer ik over eenige kleine geschenken ter aanmoediging had kunnen beschikken.
Zoodanige geschenken behoeven juist niet altijd uit boekwerkjes te bestaan, maar zouden
ook heel goed kunnen zijn: kleine stukjes zwart linnen, chitsen voor badjoe’s, gelijk die
hier veelal gedragen worden, garen, naalden, knoopjes, zakmesjes, vingerhoeden, pennemesjes, vischhaken, stukjes koperdraad etc. Ik hoop dat er het een of ander op gevonden
kunne worden om iets van dien aard gedaan te krijgen en stel mij in ieder geval vóór om
ook ten deze de hulp in te roepen van het vrouwengenootschap te Rotterdam.1400 Bijbelsche
prentenboeken zijn te duur om als geschenken gegeven te kunnen worden, maar toch de
schoone steendrukplaten betrekkelijk de bijbelsche geschiedenis te Kaiserswerth uitgegeven, kunnen toch niet zoo heel duur zijn; men zou die uit elkander kunnen nemen en aan
de kinderen ten geschenke geven, opdat die dan te huis in een raam van gabba² worden
gezet en in het woonhuis opgehangen, in plaats van allerlei andere prentjes die men thans
in de huizen der inboorlingen ziet als sierraden. Ook in handen van den schoolmeester
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Roskott wees hier verder op het werk van de Utrechtse hoogleraar Ph.W. van Heusde (1778-1839),
wiens invloed beslissend was geweest bij het ontstaan van de Groninger richting, Vree, De Groninger
godgeleerden, 40 vlg. Van Heusde was tevens de leermeester van H. Hiebink, die sedert 1841 director
was van het in dat jaar geopende Zendelinghuis van het NZG in Rotterdam. Aan Hiebink was het onderwijs
aan de aanstaande zendelingen opgedragen.
J.P. Ruhulesin.
Het Vrouwenhulpgenootschap van het NZG was opgericht in 1822 te Rotterdam. Hierover: Van Randwijck,
Handelen, I, 82-85.
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zouden deze platen of eenig ander bijbelsch prentenboek zeer te pas komen. Maar waar
de middelen gevonden?1401
Deze onderwijzer J. Kuhuwaël is thans onderwijzer 2de klasse en heeft reeds 23 jaren
dienst, dus tien gulden ’s maands, waarvan hij met eene vrouw en zeven kinderen moet
leven. En toch, zijne vrouw en kinderen waaronder reeds volwassene meisjes, komen
fatsoenlijk voor den dag. Het is verwonderlijk hoe de menschen zich moeten behelpen.
Ware het mogelijk dan verdient ook deze man bevordering en goedkeuring.

Haria
Omdat wij den volgenden dag reeds de terugreis naar Amboina moesten aannemen en de
school te Haria vroeger niet door mij konde worden bezocht wegens ziekte van den
onderwijzer, zoo zag ik mij gedrongen van den éénigen dag die mij nog overbleef, zijnde
9 April (goede vrijdag), gebruik te maken om deze school, de eenige van het eiland die
ik nog niet kende, te bezoeken.
De onderwijzer dezer negerij, ook een mijner gewezene kweekelingen, staat bekend als
een der kundigsten van de geheele afdeeling, en deelt daarom ook inzonderheid in de gunst
van den Heer Van der Goes, die als hoofd dezer afdeeling den meesten lof verdient wegens
zijne goede en aanhoudende zorg voor de inlandsche scholen in zijn ressort.
In deze negerij, tellende eene bevolking van 1231 zielen waaronder 354 burgers, vond ik
173 kinderen in de school, alhoewel er een getal van 257 waren ingeschreven, de afwezige
www.cgfdejong.nl
kinderen werden als ziek opgegeven.
Ofschoon deze onderwijzer nog slechts zeven maanden in deze negerij werkzaam is en toen
eene vrij verwaarloosde school overnam van den tegenwoordigen meester te Hulaliuw,
D.P. Tomasouw, zoo bespeurde ik toch heel spoedig dat de onderwijzer volkomen waardig
is den goeden naam dien hij zich heeft verworven. Zijne wijze van onderwijzen is levendig,
krachtig en juist, zoodat hij de aandacht zijner leerlingen weet te boeijen, eene voortreffelijke hoedanigheid in iederen onderwijzer. De minder goede behandeling van zaken onder
Tomasouw was nog wel hier en daar zigtbaar, maar toch de meest intelligente kinderen
hadden reeds onder den tegenwoordigen meester A. Mustamu schoone vorderingen
gemaakt, zoodat er geen twijfel aan is of deze school zal eerlang eene zeer bloeijende zijn.
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Deze oproep bleef niet zonder antwoord. In 1855 deelde Roskott mee van een vrouwenvereniging te
Amsterdam een kist met geschenken te hebben ontvangen, om uit te delen onder de schooljeugd. “Verslag
van den Staat van het onderwijs in de inlandsche Christen Scholen in de Residentie Amboina, opgemaakt
door den Schoolopziener B.N.J. Roskott, voor het jaar 1855”, -/11/1855, ARvdZ 34/5. Deze kist bevatte
kledingstukken, vishaken, messen, pennen, papier en andere kleine geschenken. Zie “Verslag aangaande
het onderwijs in de inlandsche Christen gemeenten der Residentie Amboina en onderhoorigheden over
het jaar 1856. Opgemaakt door den schoolopziener B.N.J. Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5. Deze
vrouwenvereniging onderhield evenwel geen banden met het NZG en het hoofdbestuur van het genootschap
was dan ook niet gelukkig met deze contacten. “Geheel overtuigd dat uit de correspondentie’s der
zendelingen met andere vereenigingen soms verwikkelingen of althans eene verkeerde beoordeeling
van zaken kan ontstaan, zoo heb ik na den daaromtrent ontvangenen wenk, deze correspondentie ook
geheel laten varen, doch daarmede ook tevens de bron verstopt, die onze arme kleinen deze geschenkjes
deed toevloeijen.” Om toch de aanvoer van dergelijke kleine geschenken te kunnen voortzetten, verzocht
Roskott het hoofdbestuur voor hem contacten te leggen met een andere, voor het bestuur wel aanvaardbare
en even vrijgevige vrouwenvereniging. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/6/1860, ARvdZ 34/5. In januari
1864 verzond Roskott opnieuw een rondschrijven aan enkele vrouwenverenigingen met een verzoek
om hulp, B.N.J. Roskott, “Een vertrouwelijk woord tot de Getrouwen”, 16/1/1864, ARvdZ 34/5.
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Ook in deze school was overvloedige gelegenheid om vlijt en inspanning te beloonen, maar
het ontbrak helaas! aan middelen.
Nadat ik van des morgens 8 uur tot des middags half drie uur in de school was geweest,
gingen wij ons verpoozen tot 4 uur, toen ik onder het gehoor van den schoolmeester naar
de kerk terugkeerde, die bij gelegenheid van den gedenkdag van ’s Heeren dood, die hier
overal wordt gevierd, eene leerrede uitsprak voor zijne talrijke gemeente. Ik kan getuigen
dat ik zelden of nooit eene maleische leerrede met meer genoegen heb aangehoord, zuiver
maleisch, duidelijke en krachtige voordragt en vooral groote hartelijkheid. Als het eigen
werk van eene inlandschen meester, was ik er ten zeerste over voldaan.
Saparoea en Thiouw
Onder de leiding van den opperschoolmeester van Saparoea J.H. Nanlohij staat nog eene
vrij talrijke school in dewelke de negerijkinderen van Saparoea en Thiouw gezamentlijk
met een vrij groot aantal burgerkinderen onderwezen worden. Ik kwam in deze school
geheel onverwacht, maar vond toch 119 kinderen in de school, alhoewel er volgens de
lijsten 224 zouden moeten zijn, waaronder 153 kinderen van burgers.
Deze Nanlohij is een schoolmeester van den ouden stempel en is dus mogelijk in sommige
wetenschappen eenigszins ten achteren, maar voor het overige leerde ik Nanlohij kennen
als een man van een braaf karakter, die bij klein en groot geacht en geëerd is. Hij legt er
zich daarenboven met den meesten ernst op toe, om nog al dat gene aan te leeren waarin
hij meent te kort te schieten. Menschen gelijk deze Nanlohij verdienen de hoogachting van
www.cgfdejong.nl
een iegelijk, die niet met vooroordeel
op onze inlandsche Christenen nederziet, gelijk dat
maar al te vaak door menig vreemdeling geschiedt.
En zoo dan was ik het geheele eiland rond geweest zonder eene enkele school overgeslagen
te hebben. Ruim eene maand lang had ik mij nu met de aangelegenheden der scholen in
deze afdeeling onledig gehouden en ben na een ernstig en gezet onderzoek tot de overtuiging gekomen dat dezelve op weinige uitzonderingen na in uitmuntende orde zijn, hetgeen
ongetwijfeld aan de aanhoudende zorg en belangstelling van den Assistent Resident1402 dier
afdeeling te danken is. In de maleische taal wel ervaren laat hij het zich niet verdrieten om
een groot deel van zijnen tijd gedurende zijne geregelde inspectiereizen in de negerij’s
school door te brengen en zelfs daar waar min gunstige uitkomsten verkregen zijn na
verloop van eenigen tijd opzettelijk terug te komen. En wanneer men nu weet hoe nuttig
en noodzakelijk zoodanige blijken van belangstelling zijn, gelijk mij dit door jarenlange
ondervinding is gebleken, dan kan men niet anders dan erkentelijk zijn voor eenen dienstijver, die als hoofdzaak behandelt wat inderdaad, vooral met het oog op het volkskarakter,
hoofdzaken zijn.
152. Ds Th.C.M. Hanegraat, predikant te Ambon, aan B.N.J. Roskott, onderwijzer te
Ambon, Ambon, 5 oktober 1852; ARvdZ 34/1/E.
Hanegraat was geïrriteerd geraakt door de laatdunkende manier waarop in kringen van zendelingen en het NZG over de Ambonse predikanten werd gesproken en geschreven, onder meer
door Van Rhijn in de Kerkelijke courant: Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Hieruit was een briefwisseling met Roskott voortgekomen. Roskott had Hanegraat erop gewezen
dat hij, Roskott, sedert zijn komst op Ambon zeer veel voor het onderwijs en de opleiding van
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H.D.A. van der Goes.
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gemeentevoorgangers had gedaan. Dit in tegenstelling tot de predikanten, die hun taak zijns
inziens verwaarloosden. Roskott had dit laatste onder de aandacht van de inspecteur Van Rhijn
gebracht tijdens diens bezoek aan de Molukken.1403 Hanegraat had zich hiertegen in de kerkelijke
pers te weer gesteld.1404

–––
Dat er door UE vele dingen gedaan zyn, om het onderwys te verbeteren en dat er vrucht
van te zien is, wil ik niet ontkennen, maar dat de Ambonees op die wyze geholpen wordt
en zich zelf meer en meer ontwikkelen kan, moet ik ontkennen. De meesters zyn eenige
jaren op Uwe kweekschool, leeren daar vele dingen en worden geplaatst, maar onmogelyk
is het thans dan vooruit te gaan. Zy blyven staan, ze moeten achteruitgaan. Op die wyze
zal de Ambonnees over honderd jaren nog even ver zyn als tegenwoordig.

1403
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Ook de theologische opvattingen van Hanegraat oogstten kritiek in zendingskringen op Ambon. Volgens
zijn tegenstanders was hij niet orthodox. Roskott’s “boezemvriend”, de gouvernementssecretaris D.S.
Hoedt, merkte over Hanegraat op dat hij “van den kansel het verzoenend lijden en sterven van onzen
Heer [had] verloochend”, D.S. Hoedt a. B.N.J. Roskott, 25/6/1853, ARvdZ 34/5. Hanegraat’s aanneming
van lidmaten in de inlandse gemeenten wekte ook veel bezwaar, daar de zendelingen er naar hun zeggen
schade van ondervonden. Bär jr merkte op: “In verscheidene negoryen zyn er velen die Ds Hanegraat’s
Lidmaten genoemd worden. Het zyn dezulken die nooit, laat ik liever zeggen, bijna nooit in de kerk
komen. Die toen het Onze Vader kende en daarbij lust had lid van de gemeente te worden, die werd
www.cgfdejong.nl
door Zyn Eerw. zonder aarzeling aangenomen.
Natuurlyk dat ieder zeer tevreden moest zijn. En dat
men thans den Zendeling zuur aanziet, wanneer hy om de geringe kennis velen moet afwyzen.” J.J.
Bär jr a. Hb NZG, 5/3/1859, ARvdZ 18/2. D.S. Hoedt; 1837 tolk Maleis; 1845 commies ter magistratuur,
tevens secretaris en fiscaal van de Gewone Landraad; 1847 ontvanger der in- en uitgaande rechten,
tevens secretaris en fiscaal der Gewone Landraad, en haven- en equipagemeester; 1848 ontvanger der
in- en uitgaande rechten, tevens haven- en equipagemeester; 1849 ontvanger der in- en uitgaande rechten,
tevens president Wees- en Boedelkamer; 1851 ontvanger der in- en uitgaande rechten, tevens havenen equipagemeester; 1853 pakhuismeester, lid van de Raad van Justitie; 1854 lid van de Raad van
Justitie, gouvernementssecretaris, tevens alg. ontvanger; 1857-1861 gouvernementssecretaris, tevens
alg. ontvanger.
Hanegraat had op zijn beurt in 1852 in de Kerkelijke courant: Weekblad voor de Nederlandsche
Hervormde Kerk een aantal artikelen gepubliceerd, die tegen Roskott, Van Rhijn en het werk van het
NZG in Ned.-Indië in het algemeen gericht waren (de nrs 10 van 5 maart, 14 van 2 april en 21 van
20 mei). Hij protesteerde tegen de kritisch-afkeurende wijze waarop Van Rhijn bij diverse gelegenheden
over het werk der Ambonse predikanten geschreven had, welk werk schril af zou steken bij het werk
van de NZG-zendelingen (zie bijv. Van Rhijn, Reis, 447-450). Ook wees Hanegraat op de bedenkelijke
situatie die in Roskott’s Instituut zou heersen, en op diens nevenfunctie van lid van de Raad van Justitie
van Ambon (1850-1852), die een zendeling zijns inziens niet paste (tot dan toe was nog nooit een zendeling
of predikant daarvan lid geweest). Ook stak het Hanegraat dat gouverneur Cleerens (1846-1850) had
voorgesteld Roskott voor te dragen als AR van Saparua en vervolgens als president van de Weeskamer
– voor welke functies Roskott overigens had bedankt. Uitvoerig in: B.N.J. Roskott a. Th.C.M. Hanegraat,
14/9/1852, 10/10/1852, ARvdZ 34/1/E; Roskott’s brief van 10/10/1852 bevat tevens een weerlegging
van genoemde artikelen van Hanegraat. Hanegraat beperkte zich – volgens Roskott – niet tot de
pennenstrijd. Hij wist zelfs een veertiental leerlingen van het Instituut tegen Roskott op te zetten, die
als gevolg hiervan door Roskott van de school verwijderd werden. Zie S.H. Mustamu, J.J. Tahaparij,
Z. Talabessij, J. Matulessia, J.E. Korputtij, W.E. Latumeten, P.S. Matitaputij, T.J. Siwalete, J. Dalima,
J.B. Manusama, C.M. Supamena, S. Pattikaijhatu, B.M. Lawalata, P.J. Titaleij a. GdME, s.a., AA 1444,
waarin om het ontslag van Roskott gevraagd wordt (de ondertekenaars van de brief waren allen ontslagen
leerlingen van het Instituut); in J.L. Liklikiwatil a. GdME, 2/10/1855, AA 1444, wordt geklaagd dat
de kwekelingen voor Roskott privé onbetaalde zware arbeid moesten verrichten. Hanegraat wenste
het Instituut op te heffen en een nieuwe, goedkopere school voor onderwijzers daarvoor in de plaats
te openen, onder toezicht van de Ambonse kerkeraad. Dossier ARvdZ 34/1/E is geheel aan de kwestie
van Hanegraat vs Roskott/Luijke gewijd. Zie ook voetnoot 1427.
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Wat die betrekking van schoolopziener betreft, daaromtrent moet ik van Uwe meening
verschillen. Ik beschouw die betrekking als het plaatsen van een civiel persoon tusschen
de gemeenten en hunne predikanten en zoolang UE in die betrekking zich bloot bepaalt
tot het schoolonderwys en zich niet met de godsdienstige belangen der gemeenten bemoeit,
zal ik er in berusten, maar zoo spoedig Uwe zorg zich ook daarover wil uitstrekken, zullen
myn collega Kam en ik gedwongen worden ons daaromtrent te adresseren. In alle gevallen
beschouw ik die betrekking volkomen doelloos en zelfs in zommige opzigten nadeelig.
Nimmer ook zyn de Predikanten omtrent die maatregel gehoord, waren zy het, zy zouden
er tegen gestemd hebben. – – –
In hoeverre de predikanten hier hun pligt al of niet gedaan hebben is my natuurlyk onbekend, maar voorzeker is het wel te verwonderen dat die mannen hier zoo lui zyn en op Java
om hunne yver en kunde zoo geacht. Onderzoek eens hoe geacht en gezien de predikant
Davelaar te Pasoeroean, Brumund en Scheuer1405 te Soerabaja, Schiff te Rembang, Maarseveen te Seribon zyn. Huisbezoek zal ik ook niet ligt doen i. omdat ik met de meeste leden
der Hollandsche gemeente dagelyks omga en ii. omdat ik by de burgers niet wil komen,
want zy zyn al trotsch en verwaand genoeg. Wie my echter roepen laat, by dien ga ik en
myn huis staat steeds open voor ieder die my spreken wil of myne hulp behoeft. Dit is ook
het geval met myn collega Kam. In overeenkomst met Kam ga ik geregeld het hospitaal
bezoeken, maar veel liever zou ik wenschen van tyd tot tyd er geroepen te worden, maar
dit is nog nimmer gebeurd. Zieken willen wy gaarn bezoeken, maar het is onmogelyk te
weten, ’s morgens opstaande, welk lid van de gemeente ’s nachts ziek is geworden.
www.cgfdejong.nl
Byvoorbeeld Hermannus spreek ik dagelyks,
voor drie dagen sprak ik hem nog en gisteren
hoor ik voor het eerst dat een meisje van ruim 20 jaren, lang lam by hem aan huis, ziek is
geweest en vandaag zoude begraven worden.1406 By gevangenen moet men geroepen
worden en dikwyls is het raadzaam er niet heen te gaan, zooals nu het geval is. Twee
Europeanen (soldaten) zyn nu ter dood veroordeeld, dadelyk heb ik my aangeboden die
menschen te bezoeken, maar de President van de Krygsraad en de officieren ontraden het
my op goede gronden. Ik denk dat myne voorgangers ook wel hunne goede redenen zullen
hebben voor die vreeselyke verzuimen, waarvan men hen beschuldigt, zoo ze waar zyn.
Als men spottend zegt iedere preek kost twee duizend gulden,1407 dan kan ik even goed
zeggen, het fort Victoria met het garnizoen heeft voorleden jaar zoo veel honderd duizend
gekost en er is geen enkele maal gevochten.
De Heer Van Rhyn heeft zich in de Kerkelyke Courant over schier alle Indische predikanten en byzonder over de Ambonsche zoo uitgelaten dat de ergerlykste feiten, zonder eenige
verontschuldiging medegedeeld, minder liefdeloos of lasterlyk zouden geweest zyn. In zyne
reisbeschryving1408 haalt hy alle burgerlyke autoriteiten door, als ook byzonder in een

1405
1406
1407
1408

Dit was J. Scheuer Wzn, zie Deel II, Bijlage II.
Etmans, De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon, I, 184, noemt een Johannis Hermanus,
wiens dochter Rachel was geboren in nov. of dec. 1835.
Een door Roskott gemaakte toespeling op de hoge reiskostenvergoeding der predikanten, B.N.J. Roskott
a. Th.C.M. Hanegraat, 14/9/1852, ARvdZ 34/1/E.
L.J. van Rhijn, Reis door den Indischen Archipel in het belang der Evangelische Zending. Rotterdam,
1851.
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memorie de generaal Cleerens en de Amb: predikanten.1409 Van Rhyn is ten sterkste
gedrongen alles was hy wil te openbaren maar hy heeft zich zoeken te verontschuldigen.
Van sommige zendelingen weet ik wel dingen die myn oogen gezien hebben, die volstrekt
niet in de haak zyn, maar verre zy het van my die in eenig publiek geschrift te openbaren.
Ik heb in publiek geschrift maar een zendeling by name genoemd, namelyk Jellesma, maar
niets als goeds van hem vermeld. Indien ik van een of meer zendelingen iets mede deelde
dat niet in de haak was dan zoude ik wantrouwen verwekken en dus de zendelingzaak
benadeelen. Over het algemeen heeft men toch wat verkeerde gedachten van de zendelingen in het Moederland, meenende dat zy aan allerhand lyden zyn blootgesteld en waarlyk
verre weg de meeste hebben door zendeling te worden hunne uiterlyke positie vry wat
verbeterd, Gy zelve immers ook.1410
Spreek nu niet te veel over de goede roep van de zendelingen, hier op Ambon of in
Nederlandsch Indië, want het vertrouwen op den zendeling, welk ik in Nederland had, is
vry wat geschokt, alleen door hetgeen ik in Indië gehoord heb en wat ik ervan gezien heb,
heeft my niet van het tegendeel overtuigd. Er zyn er velen onder die de mammon liever
hebben dan God.
Wat of waarover ik in de Kerkelyke Courant zal schryven, weet ik nu nog niet, maar als
ik schryf dan schryf ik over zaken zonder persoonlykheden en als het min of meer persoonlyk wordt, zooals myn laatste stukken, dan heeft het de strekking van verdediging en niet
van aanvallen.
Op dit oogenblik heb ik nog geen bepaald plan over iets te schryven en ik heb nog te veel
werk voor handen om eenig plan tewww.cgfdejong.nl
kunnen maken, maar bepaald weiger ik om vroeg of
laat eenige overeenkomst aan te gaan tot inzage van copy.1411 Geef ik iets ter perse bestemd
aan U of een ander ter lezing, dan doe ik zulks vrywillig.
Ik heb juist het tegendeel gedaan, van hetgeen UE gelieft te veronderstellen, ik heb
namentlyk in een brief aan het hoog Kerkbestuur te Batavia aangedrongen dat men spoed
mogt maken met de behandeling van ons voorstel ter plaatsing van zendelingen in de
Molukken als dringend noodzakelyk, en insgelyk aan de drie predikanten te Batavia. Ik

1409

1410

1411

Van Rhijn’s “Memorie van toelichting op het advies dd 5 Novemb. 1846 aangaande de Zendelingscholen
in de Residentie Manado; – benevens beschouwingen, wenschen en voorstellen aangaande den godsdienstigen en kerkelijken toestand der Moluksche eilanden, van den Inspector der Nederl. Evang. Zending
in Oost-Indië”, 9/10/1847, AAS b337/s101, Bt 15 nov. 1847, nr 4. Zie ook Van Rhijn, Reis, bijlage
A.
Dankzij zijn huwelijk behoorde B.N.J. Roskott tot de aanzienlijken van de Molukken, zie voetnoot
181. In 1852 waren in een anonieme (naar later bleek door Hanegraat geschreven) brief aan NZGdirecteuren Ledeboer en Hiebink “de afschuwelijkste beschuldigingen” tegen Roskott geuit: “Zoo
bijvoorbeeld had men geschreven ‘dat ik een man was, van wien niets slechts genoeg kon worden gezegd,
dat ik was een uitgeleerde huichelaar, wiens schraapzucht en heerschzucht onbegrijpelijk zijn, dat ik
door lage kuiperijen de opheffing van het Ambonsche Zendeling Genootschap had bewerkt, ten einde
vrij den schurk te kunnen spelen, dat ik op mijne knieën aan Ds Schiff vergiffenis had gevraagd, toen
deze mij had betrapt, dat ik van het Genootschap gelden had gestolen, dat mijne vrouw des morgens
100 duiten uitdeelde om er des avonds 120 duiten voor terug te ontvangen’, enz. enz.”. B.N.J. Roskott
a. Kb, 24/5/1853, ARvdZ 34/5; Th.C.M. Hanegraat a. B.N.J. Roskott, 5/10/1852, ARvdZ 34/1/E; vgl.
B.N.J. Roskott a. Th.C.M. Hanegraat, 10/10/1852, ARvdZ 34/1/E.
Hierom had Roskott verzocht, als een manier om de strijdbijl tussen beiden te begraven. B.N.J. Roskott
a. Th.C.M. Hanegraat, 14/9/1852, ARvdZ 34/1/E.
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heb bovendien de zaak in een brief aan den Raad van Indië Meyer1412 nog wat breedvoerig
ten gunste van het voorstel uiteengezet.1413
Ik heb er volstrekt niets tegen dat gy Uwe brieven en alle welke Ge van my ontvangt aan
de Directeuren van het Zendelinggenootschap zendt of aan wie het zy, Ge kunt ze zelfs
laten drukken, mits de fouten in de myne corrigeerende waartoe ik nu geen lust heb.
Nu moet ik dit nog zeggen. Uwe school kost jaarlyks duizende aan het Zendelinggenootschap. Die penningen worden door dienstboden en weduwen en wezen gedeeltelyk
byeengebragt, daarom wenschte ik dat Gy U met Uwe school en met niets anders bezig
hield. Gy hebt van alles by de hand en eene school eischt alleen en geheel Uw persoon.
Hoe het mogelyk is dat Uwe leerlingen vorderingen kunnen maken als Gy school-inspectie
houdt begryp ik niet. Dus wenschte ik dat Uwe leerlingen niets anders deden dan zich voor
hunne betrekking bekwaam te maken. Te hoog komt my ook voor de som die jaarlyksch
voor het onderhoud der kweekelingen door het Zendelinggenootschap betaald wordt. Voor
zes gulden in de maand kan men best een kweekeling onderhouden.1414 – – –

153. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1852
tot en met maart 1853, Ambon, 14 april 1853; ARvdZ 24/5.
–––
April 1852. In deze maand, door mijne aanteekeningen herinnerd, waren de bijzonderheden: – – – Dat Ds Hanegraat kwaadwww.cgfdejong.nl
zaad is beginnen uit te strooijen, bijzonder over Br.
1412

1413

1414

Mr. P. Mijer; 1812-1881; 1832-1833 advocaat te ’s-Gravenhage; 1833-1835 advocaat te Batavia; 1834
Indisch ambtenaar; 1835-1837 referendaris ter Algemene Secretarie van Ned.-Indië, werkzaam bij
het kabinet van de GG a.i. J.Ch. Baud; 1837-1838 griffier van de Hoog-Gerechtshof en Hoog-Militair
Gerechtshof van Ned.-Indië; 1838 wnd raadsheer Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië; 1838-1839 raadsheer
Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië; 1839-1845 wnd raadsheer Hoog-Militair Gerechtshof van Ned.-Indië;
1845-1846 wnd procureur-generaal bij het Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië; tevens wnd advocaat-fiscaal
voor zee- en landmacht in Ned.-Indië; 1846-1849 vice-president Hoog-Gerechtshof en Hoog-Militair
Gerechtshof van Ned.-Indië; 1849-1851 procureur-generaal Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië; tevens
advocaat-fiscaal voor zee- en landmacht; 1851-1856 lid Raad van Ned.-Indië; 1856-1858 minister
van Koloniën; 1860-1866 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1866 minister van Koloniën; tijdelijk
voorzitter van de Ministerraad; 1866-1872 GG van Ned.-Indië; 1872 gerepatrieerd. Een van zijn
nevenfuncties was het lidmaatschap van Kerkbestuur der Protestantse Kerk in Ned.-Indië, 1844-1851,
vanaf 1851 voorzitter van dit bestuur. Vgl. Van den End, De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java
1858-1963, s.v.
Hier wordt geduid op het voorstel van Roskott – dat door Van Rhijn was overgenomen en bij het NZGbestuur was ingediend – om het aantal predikanten te Ambon terug te brengen ten einde geld vrij te
maken om het aantal zendelingen in de Molukken te kunnen uitbreiden. Hanegraat ondersteunde het
tweede deel van dit voorstel, de uitbreiding van het aantal zendelingen, doch wees het andere deel,
vermindering van het aantal academisch gevormde predikanten, van de hand. Hij zag hierin een aanval
van Roskott op de gevestigde kerk. Zie ook voetnoten 1332 en 1415.
Door de affaire-Hanegraat werd de reputatie van Roskott in Nederland geschaad. Niet alleen Hiebink,
die “zeer bevriend” was met Hanegraat (Hanegraat was een der mededirecteuren van het NZG), was
geneigd geloof te schenken aan alle beschuldigingen en bezwaren aan het adres van Roskott, ook een
speciaal ingestelde NZG-commissie van onderzoek stootte zich, net als Hanegraat, aan de rijkdom
van Roskott – een vermogend zendeling was inderdaad geen alledaags verschijnsel binnen de NZGgelederen, zie voetnoot 181 en B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 13/11/1857; J.J. Hartzfeld (chef geneeskundige
dienst Res. Ambon) a. B.N.J. Roskott, 20/4/1853; B.N.J. Roskott a. GdME, 22/6/1853 en 27/6/1853;
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 30/6/1853; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 6/8/1860; D.J. Matulessie, e.a.,
“Smeekschrift”, 22/6/1853; GdME a. B.N.J. Roskott, 26/4/1853 en 30/8/1860, alle in ARvdZ 34/5;
zie verder dossier ARvdZ 34/1/E.
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Roskott en mij. Van mij: dat ik te lui was; voorgaf blind te zijn en nog zeer goed lezen kon;
dat ik in een groot huis woonde, om maar de groote heer uit te hangen. Maar als men nu
geen kleinder geschikt huis bekomen kan? Dat is slechts wat ik tot hier toe van mij heb
te hooren bekomen. En dat ging zoo van den een op den ander. Zoodat hij, ik weet niet met
hoe veel personen, in weinige maanden, in oneenigheid is geraakt, waar zelfs de Heer
Gouverneur niet van verschoont is gebleven. Onder al die handelingen kon men niet
zeggen, dat er iemand hem om prees, maar wel het tegendeel. En wat daarbij zoo verwonderlijk en moeijelijk met den man is, dat wanneer men hem ontmoet, zoo vriendelijk en
voorkomend schijnt te zijn!
[De situatie van kerk en christenheid op Ambon en de omringende eilanden roept veel
bezwaren op. Zelfs de gouverneur klaagt over de treurige toestand. De kerkeraad van
Ambon, waarin Roskott en Luijke zitting hebben, heeft in mei 1852 voorgesteld meerdere
nieuwe zendelingen uit Nederland te laten uitkomen, al bleef men afwijzend staan tegenover
het voorstel hiervoor predikantsplaatsen op te heffen.1415 Een zoon van wijlen zendeling
Vonk, kwekeling-onderwijzer aan de gouvernementsschool in Ambon, is tot voorlezer van
de Hollandse gemeente benoemd.1416 De verstandhouding van Roskott en Luijke met
Hanegraat blijft verstoord.]

Daar ik zins December j.l. in de Chineesche buurt woon, omdat mijne vrouws moeder uit
het huisje moest, dat wij voor haar gehuurd hadden, opdat wij in haren konden wonen dat
grooter is, zoo gebeurd het nu en danwww.cgfdejong.nl
dat ik met mijne Chineesche buren in aanraking kom;
bijzonder verzoeken de Chineesche vrouwen, die zelden en de huwbare dochters, die
geheel niet uit mogen gaan, mijne vrouw om visite bij haar te komen maken; bij welke
gelegenheid wij dan ook zoeken over hunne armzalige godsdienst als ook over de onze
1415

1416

In 1851 stelde de kerkeraad van Ambon uitbreiding van het aantal zendelingen in de Molukken aan
de orde in een brief aan het Kerkbestuur, hierin met het NZG-bestuur instemmend dat zendelingen
wellicht beter geschikt waren voor de verzorging der inlandse christengemeenten dan academisch gevormde
predikanten, al kon volgens de kerkeraad zeker niet uitgesloten worden dat voor dit werk geschikte
predikanten te vinden waren. Van belang was volgens de kerkeraad niet wie deze inlandse buitengemeenten
verzorgde, maar dat het gebeurde – al zou het geringe traktement van ƒ 125,-, dat voor dit werk was
voorgesteld, een grote belemmering vormen om predikanten te vinden. De kerkeraad wenste overigens
onder geen beding dat eventuele uitbreiding van het aantal zendelingen voor de inheemse gemeenten
in de Molukken ten koste zou gaan van het aantal predikantsplaatsen, zoals Van Rhijn en Roskott hadden
voorgesteld. Volgens de kerkeraad waren nodig: op Ambon-eiland vier zendelingen voor de inheemse
gemeenten buiten Ambon-stad (18.000 inheemse christenen); op Saparua twee zendelingen (8.500
christenen); op Haruku een zendeling (3.395 christenen); op Nusalaut een zendeling (3.402 christenen);
op Ceram drie zendelingen (5.558 christenen). Zie hierover uitvoerig: KrA a. Kb, 22/5/1851; zie ook
KrA a. GGvNI, 28/5/1852, nr 9; Kb a. GGvNI, 7/8/1852, nr 4, alle stukken in AAS s104, AD 30 sept.
1852, nr II.
W.A. Vonk; zoon van zendeling J.C. Vonk; 1849-1856 kwekeling te Ambon; 1862 wnd opziener van
Buru, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar van de burgerlijke stand, agent van de
Ambonse weeskamer en vendumeester aldaar; 1863-1866 3e commies van het gouvernement te Ambon.
Zowel de voorlezer als de organist van de kerk te Ambon kwamen sinds 1848 ten laste van ’s land
kas. Gb 19 april 1850, nr 12, AAS b337/s101, Bt 19 april 1850, nr 12. Deze regeling hield tevens in
dat benoemingen in die functies de goedkeuring van het gouvernement vereisten, zoals de definitieve
benoeming van C.H. Köhler, tot dan toe wnd voorlezer te Ambon, tot voorlezer aldaar, in 1858, zie
Gb 7/12/1858, nr 1, en andere stukken in AA 1530. M.i.v. 1 jan. 1878, in het kader van het door de
regering aangenomen beginsel van geleidelijke vermindering en uiteindelijke algehele afschaffing van
subsidies aan de kerk, verviel deze regeling en kwamen beide functionarissen weer ten laste van de
plaatselijke gemeente, zie Gb 9/12/1877, nr 19; DOEN a. GGvNI, 10/11/1877, nr 12251, in dossier
AAS b337/s101, Bt 9 dec. 1877, nr 19.
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te spreken. Want hunne afgoderij en bijzonder hunne bijgeloovigheden zijn zonder tal!
Verders kan men wel begrijpen, dat de Chineeschen, die hier meest allen slechts afstammelingen zoo wat van alles zijn, doch daar weinig goeds onder is.1417
Den 25 [Augustus] kerkeraad, die zins den 22 Mei j.l. niet gehouden was. Er werd aan den
BBr. voorgedragen: of ze ook iets wisten in te brengen tegen eenig broeder of zuster der
hollandsche gemeente, die morgen ochtend (het was heden Zaterdag avond) het Heilig
Avondmaal zouden vieren!! Er werd bepaald dat er op den 30 aanstaande aanneming der
nieuwe ledematen bij de maleitsche gemeente zou zijn. Verzocht wordende er bij tegenwoordig te zijn, nam ik zulks met genoegen aan. Er waren ruim honderd personen. Ds Kam
leidde de werkzaamheden. Van smorgens half negen tot elf uur voormiddag, werd er
onderzocht en aangenomen. De zaak ging wat haastig en niet zoo wel geregeld. Na de
werkzaamheden gingen de Heeren Kam, Hanegraat, de guru besar en ik bij Mevr. de
weduwe Kam aan. Daar nog sprekende over de werkzaamheden, die nog te doen waren.
Namenlijk de belijdenisleerlingen uit de wijk Mardika en uit de binnenbaaij,1418 welke op
den 2den aanstaande in de kerk te Ambon zouden komen, om onderzocht en aangenomen
te worden.
[Besloten werd, op Luijke’s voorstel, om dit onderzoek in de wijk Mardika uit te voeren.]

Daarna werd er een elfuurtje gepresenteerd. Een bittertje? Ik bedank! Want ik ben een
groote voorstander van de afschaffing;1419 en ik hoop dat wij binnenkort gezamenlijk hier
eene afdeeling van de afschaffing www.cgfdejong.nl
tot stand zullen kunnen brengen! Waarop de beide
Heeren (onder het opnemen van hun bittertje) zeiden: o dat niet, want wij maken er geen
misbruik van. Br. Roskott, de directeur van het hospitaal1420 en ik hebben er nu en dan reeds
over gesproken, hoe en wanneer hier te beproeven eene afdeeling te kunnen beginnen tot
stand brengen. Jammer, maar dat onze predikanten er nog niet toe kunnen overgaan!
October. Den 2 met twee maleitsche ouderlingen1421 naar de wijk Mardika, waar in het
schoolgebouw tevens het huis des gebeds, zes en twintig personen om onderzocht te
worden vergaderd waren, waar mede wij van half negen tot twaalf uren bezig waren en
daarna door vele vermaningen en gebeden in de naam des Heeren tot leden der gemeente
aannamen. Des avonds met dat zelfde oogmerk en eenen ouderling mijne discipelline1422
1417

1418

1419

1420
1421
1422

Voor ander verslagen van Luijke’s contacten met zijn Chinese buren, zie sub 25 april en 17 dec. 1853,
“Kort verslag der werkzaamheden van W Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Van April 1853 tot en met Maart 1854”, juni 1854, ARvdZ 24/5.
Hieronder vielen de aan Luijke toegewezen gemeenten aan het noordoostelijke uiteinde van de Baai
van Ambon (binnen-baai). Dat waren aan de noordoever de gemeente te Rumah Tiga, waaronder ook
de gemeenten in Poka en Waiheru vielen, met tezamen 499 christenen. De meester aldaar werd reeds
20 jaar door het NZG bezoldigd. Aan de zuidoostoever lagen de deels christelijke negorijen Lateri,
Lata, Halong en Galala. Als in de dagen van Kam sr woonden de bewoners verspreid over de bergen
in hun tuinen. Het was volgens Luijke maar goed dat het NZG in deze streek nog enkele meesters had
en scholen en kerken in stand hield, want anders zouden deze christenen nauwelijks te onderscheiden
zijn geweest van de alfoeren op Ceram. Zie verderop in dit document.
Dit is een verwijzing naar de omstreeks 1842 door W. Egeling opgerichte “Nederlandsche Vereeniging
tot Afschaffing van Sterken Drank”, later de “Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken”. Zie Middelen ter beteugeling van het misbruik van sterken drank, voorgesteld door
W. Egeling. Haarlem: J.B. van Loghem, 1842.
Mazirel.
T.w. ouderlingen van het Maleis-sprekende deel van de Indische Kerk te Ambon. Zie ook voetnoot
118.
De echtgenote van Mazirel, zie document 150.
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aan hare woning naar het Kort begrip1423 onderzocht en ook door vele vermaningen en
gebeden in den naam des Heeren aangenomen. Waar vrouw en man zeer door gestigt en
verblijd waren.
Zondag den 3 des morgens buyig weer zijnde, kwamen er niet veel personen voor de
morgen godsdienst opdagen, maar ofschoon wij toch wel een twaalf personen geworden
zoude zijn, verkoos ds Hanegraat er weder geen dienst voor te doen! Des middags ware
zulks het tegen overgestelde, want toen zullen er wel niet veel beneden de duizend personen bij de maleitsche dienst, bij de voorbereiding en de bevestiging der nieuwe ledematen
geweest zijn.
[Luijke heeft een aantal buitengemeenten bezocht. Op 15 december verrichtten ds Kam,
Roskott en Luijke het onderzoek en namen vijftien personen der Europese gemeente aan.]

De taal blijft hier toch een zeer groote moeijelijkheid tot het regt verstaan en gevoelen van
de kracht van het Woord der waarheid, zoo wel voor onze afstammelingen als inboorlingen. Beide is hunne moedertaal dat arme laag maleits. Dat hier in de zamenleving vrij wel
voldoende, maar voor iets verders of hogers zeer onvoldoende is. Want zoo als de inboorling blijft worstelen met de hoogmaleitsche, zoo blijven onze afstammelingen met de
nederduitsche taal worstelen. En zeer weinige, bijzonder van de vrouwelijke kunne, die
het zoo ver brengen dat ze die talen een weinig goed verstaan en spreken kunnen. Dus
kunnen ze ook weinig nut uit de openbare godsdienst als goede lectuur trekken.1424
www.cgfdejong.nl
[Tijdens een eerdere bezoek aan een aantal gemeenten langs de binnenbaai had Luijke
toegezegd daar eens per drie maanden dienst te komen doen.]

[Februarij] Dat afgesproken zijnde, maakte ik een begin met de gemeenten in de binne baai,
naar belofte van ze om de drie maanden eens te bezoeken. We zoude zulks gaarne binnen
eenen korteren tijd willen doen, zoo ik over eigene transportmiddelen of eenig reis en
verblijf koste te beschikken had, doch nu geheel ten koste dier gemeenten komende, durf
ik het haar niet zwaarder te maken. Waarom ik er mijn verblijf dan ook niet langer houde
als het nodig is. Nu geen voornemen hebbende om er het Heilig Avondmaal te bedienen,
omdat het mij voor zulke kleine gemeenten om de drie maanden minder nodig voorkomt
en het dus om de zes maanden bepaald heb. Waarom ik er dus eerst op Zaterdag en wel
meest tegen den avond naar toe ging. Zoo als den 12 naar de gemeente Waiheru, om er
Zondags morgens voor de gemeente dienst te kunnen doen. Dat ik dan met genoegen, over
Mattheus 18 : 30 voor ruim 80 volwassene personen gedaan heb. Daarna met de voornaamste personen een weinig over het kerkgebouw gesproken. Waarover men het meer dan 20
jaren niet eens is kunnen worden om het geheel tot stand of in orde te brengen. Dan eens

1423
1424

Zie voetnoot 23.
Om deze reden vervaardigde Luijke in het laag-Maleis geschreven “opstellen”. Dat waren preekschetsen
en andere uiteenzettingen over theologische onderwerpen, die hij vervolgens via Roskott in Ambon
liet afschrijven en onder de schoolmeesters verspreiden. Ze waren bedoeld om te worden gebruikt bij
de openbare godsdienstoefening. Ze voorzagen in een behoefte want Luijke merkte in 1856 op dat
“die dan met veel genoegen ontvangen werden”. Zie sub 20 okt. “Kort verslag der Werkzaamheden
van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over
April 1856 tot en met Maart 1857”, 2/5/1857. ARvdZ 24/5.

662

Document 153

werd er wat geld te zamen gebragt en hout gehakt, maar door oneenigheden en onverschilligheid weder leggen en het hout laten verrotten en zoo bij herhaling is geschied.1425
[Hierop volgden bezoeken aan de negorijen Lateri, Galala, Halong, Lata, Paso, Waai, Suli
en andere, die Luijke op gezette tijden zal herhalen. Meestal gebeurt dit op uitnodiging.1426
Ds Hanegraat heeft zich in brieven aan het Kerkbestuur in Batavia opnieuw in negatieve
bewoordingen uitgelaten over Roskott en Luijke.1427]
1425

1426

1427

Op 21 december 1856 wijdde Luijke te Waiheru het nieuwe kerkgebouw, alsmede een nieuwe woning
van de schoolmeester in. Zie sub 21 dec., “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1856 tot en met
Maart 1857”, 2/5/1857, ARvdZ 24/5. Dat er toch een nieuw kerkje in Waiheru gebouwd werd, kwam
door de naijver die er opgewekt werd door de gemeente te Lata, waar de schoolmeester er wel in geslaagd
was de bevolking een nieuw kerkgebouw te doen bouwen. Te Waiheru waren het met name de bemoeienis
van J.H. Tobias (1853 AR van Ambon, tevens magistraat; 1857 resident van Ternate) en de ijver van
schoolmeester J.A. Tanamal, die tot resultaat hadden geleid, vgl. “Verslag van den Staat van het onderwijs
in de inlandsche Christen Scholen in de Residentie Amboina, opgemaakt door den Schoolopziener
B.N.J. Roskott, voor het jaar 1855”, -/11/1855, ARvdZ 34/5.
In 1855 verliet Luijke de negorij Hutumuri en kocht een “landgoed” (“een eenzaam landje”) te Rumah
Tiga, aan de noordwestzijde van de baai tegenover Ambon-stad. Een der redenen was dat een aantal
der hem toegewezen gemeenten aan de binnen-baai gelegen was (zie voetnoot 1418), een andere reden
was de slechte gezondheidssituatie in Ambon-stad en directe omgeving. Luijke maakte hierbij gebruik
van de herverdeling der ressorten, die op basis van het akkoord van het NZG in 1854 (document 158)
met het gouvernement thans haar beslag kreeg. Hij werd, op voorstel van Roskott, wegens zijn vergevorwww.cgfdejong.nl
derde leeftijd en afnemende krachten
niet opgenomen in het getal der zendelingen, dat onder het contract
met het gouvernement viel. Te Hutumuri werd hij vervangen door zendeling Schot. B.N.J. Roskott
a. Hb NZG, 11/10/1855, ARvdZ 34/5; zie sub 16 maart, “Kort Verslag der Werkzaamheden van W.
Luijke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Van April
1855 tot en met Maart 1856”, 10/6/1856, ARvdZ 24/5.
Ook Luijke kreeg er van Hanegraat van langs. Luijke schreef: “Zoo moet Br. Roskott, onder andere,
aan U.E.W. voor eenigen tijd, ook geschreven hebben: hoe de heer Hanegraat ook mij niet ongemoeid
heeft kunnen laten en getracht heeft, mij op eene zoo listige, boosaardige als leugenachtige wijze ten
spot en hoon, bij het Hooge Kerkbestuur te Batavia, voor te stellen.” W. Luijke a. Hb NZG, 1/12/1853,
ARvdZ 24/5. Uitvoerige weerlegging van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen door Luijke in
“Verantwoording van den Zendeling-leeraar tevens Ouderling der Nederduitsche Protestantsche gemeente
W Luijke op de beschuldigingen en aantijgingen van den predikant Hanegraat, vervat in zijn schrijven
van April 1853. Aan den Kerkeraad der Protestantsche gemeente te Amboina”, 16/9/1853, ARvdZ
24/5, en door Roskott in B.N.J. Roskott a. Kb, 24/5/1853, ARvdZ 34/5. Zie ook B.N.J. Roskott a. Th.C.M.
Hanegraat, 11/11/1852, ARvdZ 34/5, waarin gedreigd wordt Hanegraat’s optreden aan het Hb NZG
voor te leggen; zie ook het rekwest van B.N.J. Roskott a. GdME, 5/4/1853, ARvdZ 34/5, waarin de
auteur verklaart dat Hanegraat zich al voor zijn komst naar de Molukken tegen het werk van het NZG
in de Molukken en van hemzelf gekeerd had. In aug. 1853 werd Hanegraat door gouverneur Visser
gedwongen zijn beschuldigingen aan het adres van Roskott en Luijke als laster te erkennen en openlijk
te herroepen, zie C.M. Visser a. B.N.J. Roskott, s.a., ARvdZ 34/1/E; Th.C.M. Hanegraat a. B.N.J. Roskott,
31/8/1853, ARvdZ 34/5. In 1854 werd beslag gelegd op Hanegraat’s bezittingen wegens een onverantwoord
tekort van ƒ 2.100,- in het diaconie- en armenfonds, dat hij onder zijn beheer had. B.N.J. Roskott a.
Hb NZG, 1/6/1854, ARvdZ 34/5; zie “Proces Verbaal” van de overdracht van de kas en administratie
van het diaconie- en armenfond door Th.C.M. Hanegraat aan J.H. Tobias, 8/2/1854, en andere stukken
in dossier AA 1419. Na wegens een beschuldiging van diefstal van de scheepskat van een Nederlands
vrachtschip op de rede van Ambon voor de Officier van Justitie geleid te zijn, werd hij door het Kerkbestuur
van Ambon teruggetrokken, enige tijd geschorst wegens “zedelijk wangedrag en misdragingen in zijne
kerkelijke bediening te Amboina” en nadien elders in Ned.-Indië (op Java en Sumatra) geplaatst. GGvNI
a. MvK, 12/12/1853, AMvK 522, Exh. 25 juni 1856, nr 3; “Kort verslag der werkzaamheden van W
Luijke aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Van April
1853 tot en met Maart 1854”, juni 1854, ARvdZ 24/5. Vanuit zijn nieuwe standplaatsen organiseerde
Hanegraat volgens Roskott opnieuw lastercampagnes tegen hem, daarbij gebruik makend van de kritiek
van de Hemmense predikant ds. O.G. Heldring, de zendeling-werkman J. Dammerboer en de Ermelose

Document 154

663

154. De Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en WestIndië, gevestigd te ’s-Gravenhage, “Algemeen Jaarlyksch Verslag over den staat der
Protestantsche Kerken in Neerl. O. en W. Indien, gedaen 9 Juny 1853”; AHC 18, bijlage
82.
–––
By herhaling is door de Commissie advies uitgebragt wegens de voorstellen door het
Bestuur van het Nederl. Zendeling Genootschap tot veranderde regeling van de Evangeliedienst op Amboina. En telkens is met nadruk door ons ontraden, dat het getal der Predikanten in de Oost Indien worde verminderd.1428
De Regering betoonde zich gezind om mede te werken ten einde voor de inlandsche
Gemeenten op de Moluksche eilanden zes nieuwe standplaatsen worden ingesteld, met een
tractement van ƒ 125,- ’s maands per standplaats, tegen intrekking van slechts twee der
vier thans bestaande predikantsplaatsen op de Molukkos,1429 terwyl dan deze twee aldaar
vervallende zouden gevoegd worden by het getal predikantsplaatsen voor Java en Sumenep.1430 De bedoelde zes nieuwe standplaatsen zullen niet door zendelingen worden
vervuld, indien de hoop der Commissie om onder de Kandidaten tot de H. dienst of ook
wel onder de Predikanten hier te lande daarvoor geschikte en genegene personen te vinden
kan worden verwezenlykt. Te Menado en Ternate zou de stand van zaken dezelfde blyven,
zoolang de Zendeling-Leeraars Lineman en Höveker door die gemeenten blyven begeerd
en er continueeren op waardige wyze. De vermeerdering van uitgaven zal ƒ 750 ’s maands
www.cgfdejong.nl
klimmen voor de zes aan te stellen
Predikanten of Zendeling-Leeraren voor de
Molukken.1431 – – –
Ten gevolge van het plan omtrent de Molukkos heeft de Commissie voor de dienst aldaar
Predikanten en Kandidaten uitgenoodigd, maar slechts weinigen hebben zich aangemeld
en tot nog toe was men buiten staat eene voordragt te doen. Men wenscht weder te confereren met Z. Excellentie den Minister van Kolonien.
De meer kerkelyke regeling van het Indisch Kerkbestuur is eene der belangen, die de
Commissie zich blyft aantrekken.
Aangaande de werkzaamheden van het Indisch Kerkbestuur en die der Predikanten zyn
ons meermalen verblydende proeven in handen gekomen en eene opgewekte belangstelling
openbaart zich in de meeste der hun toevertrouwde Gemeenten.
[Vervolgens wordt kort aandacht besteed aan de gemeenten te Makassar, Rembang en
Banda.]

Ds. Th.C.M. Hanegraat heeft wegens gebrek aan scheepsgelegenheid eerst op den 5den
February 1852 Amboina kunnen bereiken, en ten gevolge eener hem op den derden dag
na zyne aankomst overvallene ziekte niet voor den 29sten die maand zyn openbaar werk

1428
1429
1430
1431

predikant ds. H.W. Witteveen (die zendelingen uitzond en het ideaal huldigde dat een zendeling voor
zichzelf moest zorgen en niet rijk diende te zijn) op de huns inziens verwaarloosde toestand van de
Molukse christenen, waaraan Roskott medeschuldig zou zijn, en op Roskott’s rijkdom. Uitvoerig in
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 6/8/1860, ARvdZ 34/5.
Zie bijvoorbeeld de Memorie van de Haagse Commissie van 4/11/1853 (AAS b337/s101, Bt 18 mei
1854, nr 5), genoemd in voetnoot 1475.
Zie voetnoot 919.
Op Madura.
Zie voetnoot 1332.
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mogen verrigten. Hy heeft het ingeleid met eene Leerrede over Marcus IV: 38b “De
Discipelen wekten Jezus op en zeiden tot Hem, Meester bekommert het U niet dat wy
vergaan.” Aanleiding tot dien tekst was er in de algemeene verslagenheid door het voortdurend heerschen der Ambonsche ziekte en een hevigen brand, die weinige dagen geleden
veel schade had veroorzaakt. Voor de Maleische Gemeente is den 2den Mey de eerste
leerrede gehouden over Psalm 127: 1o “Zoo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs wacht
de Wachter”, toepasselyk op de gevaren, waaraan de plaats door herhaalde brandstichtingen toen was blootgesteld.1432 – – –

155. B.N.J. Roskott, De staat van een gedeelte der inlandse scholen in de eerste helft van
het jaar 1853, Ambon, juni 1853; ARvdZ 34/5.
[Tijdens een inspectiereis in zijn hoedanigheid van schoolopziener voor de Maleise scholen
in de residentie Ambon, bezoekt Roskott de volksschool te Naku, gelegen in het gebergte
van Leitimor.1433]

De kinderen kennen het Onze Vader en eenige kleine historievragen.1434 Ik beveel den
meester aan, om zich vooral niet bij het drooge van buiten leeren dezer vragen te bepalen
maar die zoo veel mogelijk met korte vertellingen, die onder het bereik van het kinderlijk
verstand vallen, in verband te brengen. Van de leestafels wordt vrij goed gebruik
www.cgfdejong.nl
gemaakt.1435 De 3de klasse spelt uit het
2de Spelboekje,1436 dit gaat over het geheel vrij wel;
mijne aandacht valt bijzonder op eenige groote opgeschotene jongens, die zeer ten achteren
zijn. De kinderen kennen de tafel van vermenigvuldiging vrij vlug, dat mij nogal meê valt.
Van dit 2de Spelboekje wordt op mijne aanwijzing in al de scholen met veel vrucht gebruik
gemaakt (ook voor de 2de en 1ste klassen) om de hoogmaleische woorden uit het hoofd te
doen spellen en er tevens de vertaling in het hoogmaleisch van te doen kennen.1437
Ik heb de aandacht onzer Subcommissie herhaaldelijk op dit werkje gevestigd, en aangewezen op wat wijze er bij eene meer oordeelkundige bewerking nog oneindig meer partij
van te trekken zoude zijn. Om die reden dan ook heeft onze Commissie mij uitgenoodigd
om dit boekje geheel en al om te werken, waarmede ik mijn thans onledig houd.
De veelvuldige opmerkingen ten aanzien onzer gewone maleische Bijbelvertaling, die zeer
zeker niet ten eenenmale ongegrond zijn, maar toch hoofdzakelijk van berispelijke
1432
1433
1434
1435
1436

1437

Zie pagina 632.
Zie voetnoot 1309.
Zie voetnoot 822.
Zie voetnoot 504.
Waarschijnlijk deel II van het vierdelige Kitab Malajuw akan mengadjar hedja. Tertara pula dibendar
Harlem, 1827, waarvan door Roskott bewerkte herdrukken verschenen in Ambon, Tomohon (N.-Celebes)
en bij M. Wijt en Zonen te Rotterdam.
De gehanteerde leermiddelen waren er op gericht de kinderen zo jong mogelijk de vele vreemde en
hoog-Maleise woorden bij te brengen die in de toenmalige Maleise bijbelvertaling overvloedig voorkwamen.
Het Nieuwe Testament was immers het belangrijkste leesboek op de volksschool. Vandaar Roskott’s
weigering om nieuwe onderwijsmethoden in te voeren en zijn aandrang om te komen tot een meer
begrijpelijke “middel-Maleise” bijbelvertaling. Een dergelijk bijbelvertaling zou de mogelijkheden
van introductie van nieuwe onderwijsmethoden in de volksscholen sterk vergroten. “Verslag van den
Staat van het onderwijs in de inlandsche Christen Scholen in de Residentie Amboina, opgemaakt door
den Schoolopziener B.N.J. Roskott, voor het jaar 1855”, nov. 1855, ARvdZ 34/5. Begin jaren zestig
vervaardigde Roskott zelf een leesboek voor de volksscholen, dat, indien door het gouvernement wenselijk
geacht, het Nieuwe Testament zou kunnen vervangen, zie Deel II, slot document 56.
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bedilzucht, ja zelfs van groote onkunde getuigen, heb ik getracht van den beginne af aan
vooral daardoor te wijzigen, dat ik de kinderen in de school zoo veel mogelijk met al de
woorden van vreemde talen ontleend, grondig bekend doe maken, opdat ze later bij het
gebruik des bijbels hiermede geene moeite hebben.
Wil men opregt zijn en der waarheid hulde doen, dan zal men voorts moeten erkennen dat
de proeven van maleische bijbelvertalingen van lateren tijd het meest afdoende bewijs
hebben geleverd, dat men bij de betrekkelijke armoede der maleische taal evenzeer de
toevlugt heeft moeten nemen tot vreemde talen, als dit in de gewone vertaling mogelijk
wat al te ruimschoots is geschied. Vele woorden en uitdrukkingen van bijbelsche ideeën
zijn in het gebruikelijk maleisch schier onvertaalbaar en dit behoorde men bij de beoordeeling onzer bijbelvertaling niet uit het oog te verliezen. Vandáár dan ook dat het geenszins
mangelt aan bedilzieke, verwaande en ongepaste veroordeelingen, maar wel aan iets beters,
hetwelk men er voor in de plaats heeft gegeven, zoodat hier ook al weer in vollen nadruk
de spreuk geldt: “la critique est aisé, l’art difficile”.
Bij de bewerking van mijn nieuwe Spelboekje1438 heb ik er mij op toegelegd om de meeste
vreemde woorden van twee, drie en vier lettergrepen uit onzen maleischen bijbel uit te
monsteren en behoorlijk te rangschikken. In een ander werkje, alleenlijk voor de schoolmeesters bestemd, heb ik deze woorden zooveel mogelijk in het laagmaleisch vertaald of
er bij omschrijving de beteekenis van doen kennen, tevens met aanwijzing van al de
bijbelplaatsen waar dezelve vóórkomen, opdat hieromtrent alle weifeling en afwijking
worde weggenomen.1439
Bij het gebruik van dit boekje voorwww.cgfdejong.nl
de kleinere kinderen in onze school wordt dan reeds
verlangd, dat de kleinen met de beteekenis dezer woorden worden bekend gemaakt, terwijl
het tevens dient om de tweede en eerste klasse uit het hoofd te doen spellen en de woorden
te vertalen. Met het oog op onze ontoereikende middelen om in de behoeften van zoo vele
inlandsche scholen te voorzien, zal ieder deskundige moeten erkennen dat de door ons
ingeslagene weg goed en mogelijk de éénige is, om de meeste bezwaren te overwinnen,
terwijl men er tevens uit zal zien op wat wijze wij trachten met onze weinige middelen veel
te doen. – – –

156. C.M. Visser, gouverneur der Molukse Eilanden, aan A.J. Duymaer van Twist,
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië,1440 Ambon, 1 december 1853, nr 128; AAS
s104, AD 25 jan. 1854, nr XIV.
Ik heb de Eer Uwer Excellentie te berigten, dat ik op den 10den November jl: vergezeld van
den Predikant Buddingh, belast met eene inspectie over het Schoolwezen in Nederlandsch
Indië, en den Assistent Resident van Saparoea en Haroeko,1441 met Z.M. Stoomschip Etna,
gekommandeerd door den Luitenant ter zee 1ste klasse von Valentini,1442 eene inspectiereis
naar de Zuidkust van Ceram, beginnende met de negorij Loehoe, sorterende onder de
1438
1439
1440

1441
1442

Zie voetnoot 1436.
Waarschijnlijk Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters) uit 1841.
A.J. Duymaer van Twist; 1809-1887; 1832 advocaat te Deventer; 1835 procureur te Deventer; 1843
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1850 voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1851-1856
GG van Ned.-Indië; 1857 minister van Staat; 1858-1862 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1865-1881
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.
H.D.A. van der Goes.
H.F. von Valentini.
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afdeeling Hila, en eindigende met de negorij Hatoemetten onder Saparoea, heb ondernomen, van waar ik, na kortstondig de Residentie Banda te hebben bezocht, op den 29sten dier
maand alhier ben teruggekeerd.1443
Dat gedeelte van Ceram is nog nimmer door eenen Gouverneur der Molukkos bezocht
geworden, hetgeen ook zeldzaam het geval is met de Assistent Residenten van Hila en
Haroekoe, onder wier dadelijk bestuur het zelve ressorteert, en zulks uit hoofde van den
verren afstand en de moeijelijkheid der reis derwaarts in kleine vaartuigen.
Het behoeft dus geen betoog dat het dadelijk gezag van de Assistent Residenten over de
Ceramsche negorijen niet veel meer dan in naam bestaat en dat de staat van ruwheid waarin
de strandbewoners van dat eiland nog verkeeren, niet weinig bijdraagt om de gegeven
wordende bevelen slechts dan en zoodanig uit te voeren, als het met hunne bedoelingen
en inzigten overeenkomt.
Het minder gezag, door kracht van wapenen uit te breiden, is ondoenlijk, de plaatselijke
gesteldheden beletten dit zoo wel, als de weinige behoeften, welke de bewoner van Ceram
kent, en overal elders dan in de door hem bewoonde negorij kan voldoen, zoodat hij bij
het minste geweld de vlucht nemen en op eene plaats die zorgeloze rust zoeken zou, welke
hem in zijne negorij niet meer wordt vergund.
In de laatste twee jaren heeft echter eene eenigzins meerdere onderwerping aan het gezag
plaats, en is de inwendige staat van rust en tevredenheid veel verbeterd.
In het begin des jaars 1849 toch is het noodzakelijk geweest de bevolking der negorij Samasuru, wegens hare uitwijking naar het gebergte, te tuchtigen en heeft ditzelfde in de
www.cgfdejong.nl
maand April 1851 met de bevolking
van Amaheij, om dezelfde reden, plaats gehad;
daarenboven dreigde de bevolking der negorijen Hatoesoea, Seruawang, Kamarian en
Paulohij hetzelfde voorbeeld te volgen, doch is door de zending van geschikte regenten
van het eiland Haroeko nog in tijds voorgekomen.
De christeninlanders Kakiaij en Maijarie, welke zich buiten hun negorijen ophouden en
door hunnen invloed en kuiperijen de bevolking vroeger tot weerstreving der bevelen van
de regenten opruiden, zijn onaangezien alle moeite nog niet gearresteerd kunnen worden
en zoo lang dit geen plaats heeft gehad, kan niet gezegd worden dat de rust op dit gedeelte
van Ceram duurzaam is verzekerd.
Ook door de in 1851 op mijnen last gehouden algemeene Sanirie (landsvergadering) is de
veiligheid der strandbewoners, die tot dien tijd zeer door de halfoeren werden gekweld,
en ten gevolge waarvan zij uit vrees voor het koppen snellen zich ter naauwernood uit
hunne negorijen durfden te begeven, zeer verbeterd, daar in de laatste jaren de strandbewoners ongedeerd zijn gelaten.1444
1443
1444

Zie ook Deel II, document 55, en Buddingh, Neêrlands-Oost-Indië, II, 156-193.
De koppensnellerij v.z.v. die samenhing met het kakian-verbond der Patasiwa, kwam op Ceram voor
ten westen van de lijn Sawai-Elpaputih, zie voetnoot 289. Volgens de bestaande kennis in de negentiende
eeuw (die niet noodzakelijk hoeft samen te vallen met die uit vroegere eeuwen) was dat gebied verdeeld
in drie afdelingen (of “balken”, verwijzing naar de tijd dat deze afdelingen hout aan de VOC moesten
leveren; of ook wel een verwijzing naar de drie aartsvaders van de halamanauwa (de traditionele religie
der alfoeren)): Wai Tala, omvattende de negorijen langs de zuidkust van Elpaputih tot Kaibobo; Wai
Eti, die zes negorijen in het uiterste westen van het eiland omvatte; en Wai Sapalewa (Sapulewa), die
de alfoerse bevolking langs de noordkust van Nuniali tot Sawai omvatte. Deze afdelingsnamen waren
ontleend aan de voornaamste rivieren in de betreffende gebieden: de Tala (die in de Baai van Elpaputih
stroomt), de Eti (uitmondend bij de negorij Eti in de Baai van Piru) en de Sapalewa (die aan de noordkust
bij Nuniali in zee stroomt); Wai = rivier. Aan het hoofd van deze drie afdelingen stonden drie kepala
saniri, ook wel genoemd de tiga kepala air, de drie hoofden der rivieren. Ze waren tegelijk bestuurders
van hun resp. afdelings-saniri (er waren saniri op plaatselijk en regionaal niveau), rechters, adat-hoofden,
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Onder de halfoeren blijft echter het koppensnellen, daar zij gedurig onderling in oorlog
zijn, in volle kracht bestaan, en heb ik eenige hunner negorijen bezocht, waar niet minder
dan een honderd koppen op de baileeuw (raadhuis) ten toon waren gesteld.
Zelfs weinige dagen voor mijne komst in de negorij Paulohij, vond de regent van Nolloth
in de negorij van den Radja van Sahulauw zes versch gesnelde koppen ten toon gesteld,
en hadden de aan het strand van Waraka met der woon gevestigde halfoeren, die nog kort
te voren het aanzoek hadden gedaan, om als Christenen te worden opgenomen, in vereeniging van de halfoeren van Wassia, zes koppen van de halfoeren der negorij Werihoenoe
gesneld.
Al wat in den laatsten tijd bij aanraking met de halfoersche hoofden omtrent de afschaffing
van het koppensnellen is kunnen verworven worden, bestaat in het ongedeerd laten der
strandbewoners, hetgeen dan ook over het algemeen getrouw wordt nagekomen.
Ook hier kunnen geene andere dan zachtere middelen en meer aanraking met die volkeren
baten, stellende ik mij voor, later een daartoe strekkend voorstel aan Uwe Excellentie aan
te bieden.
Bij mijn aanwezen in de negorij Latoe1445 heb ik doen opvatten de inlanders, welke bij mijn
besluit van den 18en Julij jl: No 1, en waarin bij besluit van Uwe Excellentie ddo 30ste
October daaraanvolgende No 3 berust is, voor onbepaalden tijd naar de Residentie Banda
waren verwijderd, doch welke tot dus verre door het gezag voerende hoofd in die negorij
en ondanks alle andere aangewende middelen niet hadden uitgeleverd kunnen worden; de
arrestering had echter het momenteel gevolg, dat eensklaps de geheele bevolking de vlugt
uit de negorij nam, doch waarin zijwww.cgfdejong.nl
den volgenden dag is weder gekeerd, met betuiging
van zich aan het gezag van haren regent te zullen onderwerpen.
In de negorij Kamarian, alwaar de bevolking op den laagsten trap van zedelijke ontwikkeling staat, vond ik de gemoederen in eene onrustige spanning, veroorzaakt doordien de
jonge regent dezelve door drank en beloften had overgehaald, een verzoek bij mij te doen
om hem reeds nu in het bestuur te plaatsen.

1445

belastinginners, ze konden boetes innen en ze zaten gezamenlijk de Grote Landraad van westelijk Ceram
voor. Op last van het gouvernement kwamen de landraden der drie “balken” per “balk” bijeen, ook
werd soms de Grote of Algemene Landraad (of “Generale Staten van Ceram”) voor geheel westelijk
Ceram bijeengeroepen, zoals in 1842 te Kaibobo en de hier genoemde. Het doel van deze raden, die
ooit door de VOC ingesteld waren, was het in der minne schikken van conflicten, zoals die tussen de
strandbewoners en de bergvolken, het bedwingen van de koppensnellerij en het aan iedereen bekend
maken van de bevelen van het gouvernement. Hier werd, indien nodig, ook de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger van het gouvernement bij de alfoeren bekrachtigd. De saniri moesten worden
bijgewoond door alle weerbare mannen en hoofden, zowel van de strand- als van de bergbewoners,
alsmede (in 1842 althans) door de raja van Nolot (de president van de vergadering), Oma en Haruku,
en een vertegenwoordiger van het Nederlandse bestuur. Het wapen van de kepala saniri bestond uit
een piek met drie punten (teken van eenheid der drie “balken”), voorzien van een ronde, zilveren plaat
waarop de naam van zijn afdeling; zijn kostuum was een rood-lakense rok met vergulde knopen en
een rode muts met drie punten (ook een teken van eenheid der drie “balken”) en een zilveren plaat,
waarop de woorden “Kapala Sanirij van Tala” stonden. Uitvoeriger hierover: “Korte beschrijving van
het eiland Ceram. Te zamen gesteld uit inlichtingen door den Ads Rest de Secretaris Rijkschroeff
ingewonnen”, 25/1/1847 (AA 588) [fols. 36-44]; Van Ekris, “Het Ceramsche Kakianverbond”; Duyvendak,
Het Kakean-genootschap van Seran, 83-95; Van Rees, “De krijgstogt op Ceram in 1860”, 68-81; over
de Patasiwa en Patalima, zie Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 213-220; Jensen, Die drei Ströme,
hfdst. ii; voor de saniri te Elpaputih van 1853, zie C. de Hesselle, “Beschrijving residentie Ambon
II”, 1853. in: Archief Aartsbisdom Jakarta, (fichecollectie Kath. Doc. Centrum, Nijmegen, G 10) [fols.
7-13]. Zie ook voetnoot 1444.
De landtongen van Latu en Amahai vormden resp. de westelijke en oostelijke markeringspunten van
de toegang tot de Baai van Elpaputih.
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Ook in de negorij Amaheij verkeerde de bevolking in groote spanning, doordien de bij
dezerzijdsch besluit van den 12den Julij 1851 No 1, eervol ontslagen regent, door middel
van zijne famielle, het gerucht had doen verspreiden dat hij weder in het bestuur zou
worden gesteld; ik heb de bevolking, welke daartoe door mij op de baijleeuw verzameld
was, geheel gerust gesteld, door haar te kennen te geven dat gemelde ontslagen regent niet
weder in het bestuur zal worden gesteld, tenzij de geheele bevolking dit wenschen mogt,
en dat ik spoedig zou overgaan tot de keuze van eenen nieuwen regent, welke toezegging
groote vreugde onder de verzamelde menigte te weeg bragt, zijnde mij bij die gelegenheid
opnieuw gebleken, dat de bevolking aan meergemelden regent en zijne famielle eenen
onverzoenlijken haat toedraagt.
De staat der negorijen, als men die beschouwt in vergelijking met die op de eilanden
Amboina, Saparoea, Haroeko en Noussalaut, dan zal het wel geen betoog behoeven dat
bij het weinige gezag der regenten en bij de onverschilligheid van velen hunner, die
toestand veel te wenschen overlaat.
Gezien echter uit het oogpunt, waaruit de Ceramsche bevolking moet worden gade
geslagen, dan is de uiterlijke staat der negorijen tamelijk gunstig; Rumakaij, Amaheij,
Xepa1446 en Laimoe zijn zelfs in die verhouding fraai te noemen, en de negorijen Waijsamoe, Hatoesoea, Toemelaaij en Tulutij in vergelijking van vroeger, toen de woningen
aldaar niet naar menschelijke verblijven geleken, veel verbeterd.
Onder de halfoersche kampongs mogen met bijzonderen lof Kaijratoe en Awaija worden
genoemd, terwijl de halfoeren, in de nabijheid van de negorij Samasuru, twee zindelijke
www.cgfdejong.nl
kampongs bewonen, in groote tegenstelling
der bij Tomelouw gevestigde halfoeren, wier
verblijfplaatsen meer naar varkenshokken dan naar woningen gelijken.
Met den landbouw is het over het algemeen in de Ceramsche negorijen treurig gesteld,
niettegenstaande het land hier en daar wel vruchtbare en welligt besproeibare vlakten heeft;
in eenige negorijen wordt een weinig rijst geplant, welke echter meestal rood en van slechte
hoedanigheid is.
De aangeboren luiheid van den inlander dezer negorijen en de onverschilligheid of weinige
invloed der regenten staan ook in dit opzigt elke wenschelijke en uitvoerbare verbetering
in den weg, hoezeer anders voornamelijk de uitgebreide, voor besproeijing met water
vatbare vlakten achter Makarikij daartoe ruimschoots gelegenheid aanbieden.
In vroegere eeuwen leverde het westelijk gedeelte van Ceram overvloed van kruidnagelen
op, doch hoezeer daartoe sedert den jare 1824 aangemoedigd, is het slechts mogen
gelukken de bevolking der negorijen Loehoe, Iha en Koelor twee geregelde tuinen,
bevattende 500 boomen, welke allen zeer vruchtbaar staan, te doen aanleggen.
De regenten zijn door mij aangemoedigd die teelt uit te breiden, hetwelk zij hebben
aangenomen, evenals die van Roemakaij, Samasuru en Toelutij, alwaar vroeger veel nooten
boomen1447 werden gevonden.
De tabak, door de halfoeren van Kaijbobo tot Atiahoe geplant, behoort waarschijnlijk tot
de voortreffelijkste en geurigste in Nederlandsch Indië geplant, doch alle aanmoediging
tot uitbreiding van deze teelt is tot dus verre bij de weinige aanraking met de planters
vruchteloos gebleven.
1446

1447

Of Sepa. Dit was een gecombineerd islamitische-alfoerse negorij. De huizen waren er vrij groot en
elk huis werd door slechts één huisgezin bewoond. Zowel het islamitische als het alfoerse deel was
zindelijk, de moskee was een zeer fraai gebouw. Zie T.J. Willer, “Cahier No 1. Dagnotitieboek van
de reis naar Ceram en Boeroe, begonnen 4 Mei 1847 tot 23 Juni 1847”, s.a., AA 588.
Nootmuskaat.
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Veeteelt is op Ceram onbekend, paarden of runderen zijn er in het geheel niet, varkens
worden niet gefokt, omdat de bosschen achter de negorijen overvloedig wilde zwijnen voor
de Christenen en voor mohamedanen en Christenen ruimschoots herte beesten opleveren,
immers indien de inlander zijne traagheid enkele malen zoo ver kan overwinnen, dat hij
ter jagt gaat.
De visscherij is er weinig beduidend, ofschoon de zeeën die Ceram bespoelen, in het
algemeen tamelijk vischrijk zijn, en op sommige plaatsen zoo als bij Latoe, Huwalooij en
bij de rivier Jan Compaan, niet ver van Atiahoe, buitengewoon veel visch opleveren,
zoodat nabij de beide eerst genoemde negorijen de inlanders van Hatawano (Saparoea)
aldaar groote voordeelen uit de vischvangst weten te behalen.
De Ceramsche bevolking beoefent deze tak van nijverheid ter naauwernood, en ziet men
alleen te Kamarian en Seruawang de voor dit bedrijf benoodigde netten in eenige hoeveelheid.
Handel en bedrijven van nijverheid bestaan op Ceram niet. In de behoeften wordt meestal
voorzien door ruilhandel, wanneer eenige Ambonsche, Saparoeasche of andere handelaren
dit eiland bezoeken om hunne waren te verruilen tegen Sagoeboomen, welke zij van de
Ceramsche bewoners koopen, om door hen zelven te worden geklopt.
Veelvuldig zijn langs de stranden de Sagoeboomen, die reeds lang tot bearbeiding rijp zijn
en die verdroogen, omdat er zich geene koopers voor dezelve opdoen en de bevolking te
vadsig is, te kloppen en de Sagoe naar Ambon, Saparoea of elders ten verkoop te brengen.
Een voor de negorij Kaijbobo gelegen eiland (Poelo Babij) van tamelijken omvang, is
www.cgfdejong.nl
genoegzaam uitsluitend met klapperboomen
beplant, doch indien geene Ambonsche of
andere handelaren de rijpe vruchten komen afhalen, laat de bevolking, die nimmer zelve
klapper nooten nuttigt en er slechts weinigen behoeft om zich van olie te voorzien, ze van
den boom vallen om dezelve tot verrotting over te zien gaan, of uitspruitende, daarmede
het aantal der aanwezige boomen te zien vermeerderen.
De bosschen van Ceram, voor zoo veel dezelve gelegen waren achter de strand negorijen,
zijn grootendeels uitgekapt, doch op eenigen verderen afstand bevatten dezelve nog voor
huis en scheepsbouw alsmede voor het vervaardigen van meubelhout onschatbare houtwerken.
Voor zoo veel mij is kunnen blijken, heeft de Luitenant ter zee Jordens in zijn rapport van
27 Augustus 1852, kopielijk aan Uwe Excellentie aangeboden bij missive van 14 September 1852 No 97, nopens den rijkdom der houtbosschen en de gunstige gelegenheid tot
oprigting van eene houtvelling en stapelplaats op de Zuidkust van Ceram niet te veel
gezegd, en inzonderheid heb ik en een ieder, die mij vergezelde, de bogt van Amaheij als
de meest gunstigst gelegen plaats gevonden, om aldaar eene houtstapelplaats op te rigten,
waaraan een etablissement tot reparatie van schepen zou kunnen worden verbonden.1448
Wenschelijk ware het dat aan de terzake door mij bij bovenvermelde missive gedane
voorstellen kan worden gevolg gegeven, aangezien zulks niet alleen in het belang der
schatkist zoude zijn, maar ook in dat van dit gedeelte van het eiland Ceram, hetwelk
daarvan, behalve de vergoeding voor de houtontginning, later nog andere voordeelen zal
trekken, terwijl de partikuliere handel en de nijverheid daarmede ook zouden worden
bevoordeeld.
Mogt onverhoopt aan de gedane voorstellen geen gevolg kunnen worden gegeven, dan zal
ik mij verpligt achten Uwer Excellenties aandacht opnieuw te vestigen op het sedert jaren
1448

J.H.G. Jordens stelde in 1852 langs de zuidkust van Ceram een onderzoek in naar de kwaliteit der bossen,
Visser, “De landbouw in de Residentie Amboina in het jaar 1853”, 56.
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voor de bevolking van Ceram bestaand drukkend bezwaar om de voor het Gouvernement
aangekapte houtwerken door eigen middelen naar Amboina te transporteren, en hetwelk
zonder onbillijk te zijn, niet wel langer kan gevergd worden, en ook vertraging veroorzaakt
in de uitvoering van geprojecteerde werken.
Algemeen is dan ook door de regenten op Ceram verzocht, dat in de tegenwoordige wijze
van transport der houtwerken verandering mogt worden gebragt.
Groote wegen en andere middelen van vervoer bestaan op Ceram niet, alleen tusschen de
negorijen Latoe en Huwalooij, op een half uur afstands van elkander gelegen, bestaat echter
een goede landweg die zelfs voor rijtuigen zou bruikbaar zijn, en bij lage waterstand kan
van eenige negorijen de communicatie langs het zeestrand naar de naastbij gelegen
geschieden, doch aan geen dezer laatsten wordt eenig onderhoud besteed.
Bij meerder gezag en grootere bevolking is het evenwel niet onwaarschijnlijk te achten,
dat de meeste plaatsen met elkanderen door landwegen in gemeenschap zouden zijn te
stellen. Thans wordt de onderlinge gemeenschap over zee met praauwen onderhouden.
Met het onderwijs in de Christennegorijen (in de mahomedaansche kampongs bestaat geene
opleiding voor de jeugd) is het niet gunstig gesteld.
Onder mijn bestuur heeft het vroeger bestaan hebbende gebruik om den schoolmeester,
die zich aan het een of ander gering vergrijp had schuldig gemaakt, wiens levensgedrag
niet van het voorbeeldigste was, of die door zijn eigenzinnig karakter met den regent zijner
negorij steeds in onmin leefde, naar Ceram over te plaatsen, opgehouden, en zijn dan ook
van de 10 op gemeld eiland gevestigde schoolmeesters niet minder dan 5 door jonge,
www.cgfdejong.nl
ijverige en oppassende onderwijzers
vervangen, doch al hun ijver en opwekking stuit af
op de onverschilligheid der ouders, die over het algemeen onwillig zijn om hunne kinderen
ter schole te zenden.
Het lot der schoolmeesters op Ceram is beklagenswaardig, zoo wel uit hoofde der geaardheid van de bevolking, waaronder zij moeten leven, als uit aanmerking van hunne geringe
bezoldiging, en geen wonder wanneer zij geheel ontmoedigd worden.
Als eene bijdrage van den weinigen invloed, welke de schoolmeesters op Ceram op de bevolking hebben, en hoe zij om een gerust leven te leiden, wel verpligt zijn de onverschilligheid derzelve op het stuk van Godsdienst en Onderwijs onopgemerkt te laten, moge dienen
dat de schoolmeester van Makariki, de bevolking vermaand hebbende tegen het deelnemen
aan het kakian verbond, den volgenden dag tot waarschuwing eene beeldtenis met een
afgehouwen hoofd naast zijne deur opgehangen vond.
Als middel om dezen treurigen staat van zaken te verbeteren, kan alleen de plaatsing van
zendelingen op Ceram dienen, aan hunne zorgen, aan hunne overreding, met eene beboeting der ouders of kastijding der kinderen, moet het worden overgelaten, zoo niet uitsluitend, dan toch het grootste gedeelte der kinderen, die daartoe den vereischten ouderdom
bezitten, dagelijks in de scholen te doen verzamelen, om daar en in de cathechisazien te
doen werken op hunne zedelijke vorming, waarvan later eene verbetering van het volkskarakter kan worden verwacht.
Bij den algemeen verachterden staat van het onderwijs onderscheiden de scholen te
Kaijbobo en Amaheij zich bijzonder gunstig, waarvan de onderwijzers, maar vooral die
van Amaheij, hoogst verdienstelijke onderwijzers zijn, die naar ik vernomen heb, door den
Inspecteur over het Schoolwezen Buddingh aan Uwe Excellentie tot eene onderscheiding
zullen worden voorgedragen.
In beide deze negorijen lezen, schrijven en rekenen de kinderen vlug en goed, begrijpen
het gelezene en bevatten de rekenkunde. Te Amaheij heb ik met belangstelling een examen
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in bijbelsche geschiedenis, en aardrijkskunde bijgewoond, waarvan de gedane vragen
duidelijk en vlug door de kinderen werden beantwoord, terwijl een vierstemmig gezang,
volgens daartoe op houten borden geschreven muziek nooten, getuigde van de ook daaraan
besteede zorgen des onderwijzers; de schoolgebouwen vond ik algemeen in eenen gewenschten staat.
Dat de godsdienst bij de boven aangegeven gesteldheid van het onderwijs in de meeste
Christen negorijen insgelijks in verval is, zal wel geen breedvoerig betoog behoeven.
In de meeste negorijen komen weinig of geen personen ter kerk; het getal lidmaten in
verhouding der getal sterkte van de Christenen is niet noemenswaardig, en de bijbels in
de huisgezinnen uiterst schaarsch.
De weinige Godsdienst zin der Ceramsche Christenen is niet zonder grond toe te schrijven
aan de veronachtzaming dier inlanders door de Ambonsche Predikanten, waarvan geen
hunner, sedert het overlijden in 1833 van wijlen Ds Kam, die meestal regelmatig elk jaar
Ceram bezocht, deze negorijen immer heeft betreden, en de zendeling Luijke, op uitnoodiging dier Predikanten, slechts eenige malen de Ceramsche negorijen onder het eiland
Haroeko heeft bereisd.
Honderden van kinderen wachten dan ook op de komst van eenen Predikant, om den
heiligen doop te ontvangen, welke ik hoop, dat door de reis van een der Predikanten in de
maand April aanstaande zal kunnen toegediend worden, zoo ook eenige ledematen
aangenomen.
De staat der kerken is over het algemeen goed.
In de mahomedaansche negorijen www.cgfdejong.nl
munten de tempels van Xepa en Hatumetten, door
bijzondere fraaiheid, uit. Te Tamilamo en Amaheij islam1449 zal men eerlang met de
oprigting van nieuwe tempels beginnen, waartoe de houtwerken reeds gereed liggen.
Te Werinama bestaan twee tempels, ook te Atiahoe.
Ik heb overigens in geen der christen of islamsche negorijen de sporen van heidensche
godsdienst aangetroffen, welke nog weinige jaren te voren bestonden.
In de halfoersche negorijen Kaijratoe en Apsano, sedert jaren aan het strand opgerigt,
bestaat nog geen spoor van Christelijke Godsvereering, en mijne vroegere zoo wel als nu
herhaalde pogingen bij den regent om hem te bewegen eenen meester tot opleiding der
jeugd te ontvangen, hebben schipbreuk geleden op zijne vrees dat eene dergelijke poging
tot beschaving hem en zijne bevolking aan de verpligte leverancie van houtwerken aan het
Gouvernement zoude onderwerpen, hoezeer ik hem van het tegendeel poogde te overtuigen.
Ter opwekking van meerder Godsdienstzin onder de Christenen van Ceram en tot verbetering van den zedelijken toestand derzelve, zal het best aan het doel beantwoorden de
plaatsing van twee zendelingen aldaar, evenals vroeger reeds heeft plaatsgehad, en waarvan
er één te Elpaputij en één te Kaijbobo was gevestigd.
Aannemende, dat de vestiging van twee zendelingen op Ceram plaats zal hebben, dan zou
de eerste der beide vroegere standplaatsen opnieuw tot verblijf van eenen zendeling kunnen
worden aangewezen, en zijn werkkring zich dan moeten uitstrekken over de geheele
Elpapoetie baai, Amaheij daaronder begrepen, hetwelk alzoo acht negorijen in zich zou
bevatten.
Kaijbobo andermaal voor de plaatsing van eenen zendeling aan te wijzen is minder
raadzaam. Deze negorij toch is verre van de minst beschaafdste te zijn, en is voor de
1449

Zie voetnoot 1391.
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negorijen onder de afdeeling Saparoea sorterende als uiterste grens te ver van de overige
verwijderd, om deze laatsten gemakkelijk en veelvuldig te kunnen bezoeken; Kamarian
is daartoe beter geschikt en eene dier negorijen, welke met Elpaputij op den laagsten trap
van zedelijke ontwikkeling staan.
Een zendeling te Kamarian geplaatst, zou als dan zijnen werkkring westwaarts tot Kaijbobo, oostwaarts tot Rumakaij, kunnen uitstrekken, en in het geheel insgelijks acht negorijen
onder zijne geestelijke leiding hebben.
De negorijen op Ceram staande onder de afdeeling Hila, kunnen gemakkelijk door den
eventueel op de laatstgemelde plaats gevestigden Predikant, dan wel door een der Predikanten van Amboina regelmatig bezocht worden.
Indien aan de vorenbedoelde zendelingen een meer dadelijk toezigt over de werkzaamheden en het gedrag der Schoolmeesters wordt opgedragen, is het ontwijfelbaar dat hiervan
en vooral van hunnen arbeid zelve reeds, na verloop van weinige jaren, de heilzaamste
vruchten, niet alleen ten opzigte van den zedelijken toestand der bevolking, maar ook voor
de uitbreiding van het gezag over dezelve zouden geboren zijn.
Met uitzondering van Wahaaij op de noord kust van Ceram, wordt op gemeld eiland de
vaccine niet meer uitgeoefend; van 1837 tot 1838 bestonden er voor de christen en
mahomedaansche negorijen twee afzonderlijke vaccinateurs, die weder zijn ontslagen, uit
hoofde de bevolkingen in het algemeen hare kinderen aan deze heilzame kunstbewerking
niet wilde laten onderwerpen.1450
Ik zal trachten opnieuw eene proeve te nemen om de vaccine op Ceram te doen uitvoeren,
www.cgfdejong.nl
waartoe een paar der geschiktste regenten
mij hunne hulp hebben toegezegd.
En hiermede aan het einde van mijn verslag genaderd, doet het mij leed, Uwe Excellentie
van den toestand der Ceramsche bevolkingen en negorijen geen gunstiger tafereel te
hebben kunnen schetsen, doch geloof ik thans de verzekering te mogen geven, dat mijne
komst op Ceram den gunstigsten indruk heeft gemaakt en van het heilrijk gevolg zal zijn,
vooral wanneer voor de zedelijke ontwikkeling der bevolking van dat eiland iets meer dan
tot dus verre wordt te koste gelegd, want, naar mate de zedelijkheid van den inlander
toeneemt, naar mate zijne vlijt en ijver worden opgewekt, in diezelfde mate zal hij de ware
bronnen opsporen en vinden, die zijne welvaart kunnen vergrooten.
Een daartoe strekkend voorstel, zoowel als tot uitoefening van een beter plaatselijk toezigt
over de Zuidwest kust van Ceram zal ik mij veroorlooven, Uwe Excellentie nader in te
dienen, en neem ik alleen bij deze de vrijheid, Hoogst dezelve te verzoeken, wel te willen
goedkeuren, dat bij mijne onderwerpelijke inspectiereis aan de Radjas van Sahulauw, de
regenten en de bevolking in eenige halfoersche negorijen, kleine geschenken zijn uitgereikt
ter gezamenlijke waarde van ƒ 295,77½, waarvan voor eene som van ƒ 214,95½ uit ’s
Lands voorraad.
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157. C.F. Pahud, minister van Koloniën,1451 aan de Koning, ’s-Gravenhage, 20 januari
1854, Lett. A, nr 9; AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5.
By het Koninklyk besluit van 11 December 1835, No 88, waren voor de Protestantsche
Eeredienst op het eiland Amboina en Onderhoorigheden, slechts twee predikanten aangewezen van het toen, voor geheel Nederlandsch Indië, vastgestelde zestiental.
Deze waren enkel bestemd voor de Hoofdplaats; de vele omliggende gemeenten, voor het
meerendeel uit Christenen bestaande, bleven alzoo verstoken van schier alle Godsdienstige
leiding.
Wel is waar, dat zich op de Molukken eenige Zendelingen van het Nederlandsch Genootschap te Rotterdam bevonden, doch hun werkkring bepaalde zich meer tot de opleiding
van inlandsche School Onderwyzers en alzoo tot de aankweking der eerste gronden van
beschaving en Christendom, als wel tot de toepassing dier leer en hare onderhouding by
de Gemeenten.
Ter voorziening in de behoefte aan geestelyk toezigt werden by Koninklyk besluit van 2.
Augustus 1842, No 138, nog twee predikanten, speciaal voor Amboina, toegestaan.
Maar het mogt niet baten. De derwaarts gezonden leeraaren moesten meerendeels, na eenig
verblyf aldaar, wegens ziekte hunne bestemming verlaten. Toen de Kommissaris van het
Indisch Gouvernement A.L. Weddik zich in 1847, te Amboina bevond, heeft hy zich ook
www.cgfdejong.nl
nopens den geestelyken toestand dezer
inlandsche gemeenten doen inlichten en het tafereel,
daaromtrent aan hem geleverd, was allezins ongunstig.
Het was toen, dat aan hem, door eenen der straks vermelde Zendelingen, het denkbeeld
werd voorgesteld, welks verwezenlyking het hoofdonderwerp zal uitmaken van myn
tegenwoordig rapport.1452
Vooraf zy het my veroorloofd, Uwe Majesteit te herinneren, dat inmiddels het organiek
getal predikanten, in Oost Indië, by Uwer Majesteits besluit van den 3 Augustus 1849, No
64, is uitgebreid tot twintig, doch dat daaruit niet is voortgevloeid eene vermeerdering van
leeraren voor de Molukken, zoodat die uitbreiding geene verandering heeft gebragt in den
onderwerpelyken staat van zaken aldaar en dus geen invloed heeft kunnen hebben op de
overwegingen opzichtelyk het even bedoeld denkbeeld.
Er waren dus voor Amboina vier predikanten bestemd.1453 Het denkbeeld, waarvan ik zoo
even gewaagde, strekte nu om drie predikantsplaatsen aldaar in te trekken en om de
fondsen, welke zoo doende beschikbaar zouden komen, af te staan aan het Zendeling
Genootschap, hetwelk daarvoor in de bedoelde gemeenten zou aanstellen en onderhouden
acht of negen Zendelingen.
Terwyl deze gedachte in Indië nog een onderwerp was van onderzoek, werd zy ook hier
te lande in overweging gebragt door Bestuurderen van het Zendeling Genootschap zelf.
In een vertoog van den 27 Mei 1850,1454 schetsten zy al het noodzakelyke eener voorziening in de geestelyke behoeften der Christen Gemeenten op de Molukken, en werd het in
Indië gedane voorstel herhaald.
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Hetzelve kwam my voor alle aandacht te verdienen, en ik haastte my derhalve deswege
het gevoelen in te winnen van het bestuur in Indië, ook met betrekking tot de by my
gerezene vraag, welke bemoeyenis en leiding, casu quo, van de zyde der regering in deze
noodig zou kunnen worden geacht, ook ter vermyding van alle botsing en misverstand
tusschen den te Amboina verblyvenden predikant en de Zendelingen.
Al spoedig na de afzending myner hiertoe betrekkelyke aanschryving naar Indië, werd my
door het Departement voor de zaken der Hervormde Eeredienst mededeeling gedaan van
een by hetzelve ontvangen schryven der Algemeene Synode van de Nederlandsche
Hervormde Kerk, dd. 6 September 1850, waarby, in overeenstemming met de Commissie
tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Indië, ongeroepen de meening
werd uitgediept, dat in het voorstel van het Zendeling Genootschap nimmer zou kunnen
worden getreden dan in het nadeel der Protestantsche Kerk in Indië in het algemeen, en
op Amboina in het byzonder. De Synode gaf daarby verder, zonder opgave van de gronden
harer afkeuring, kennis van hare adhaesie aan den inhoud van een adres, deswege door de
Commissie in te zenden, en verzocht dringend dat het voorstel geen gehoor mogt vinden
en de bestaande regeling der predikantsplaatsen op Amboina niet werd veranderd, maar
blyve gelyk zy was.
Ik heb dit zonderlinge verlangen van een ligchaam, welks voornaamste roeping toch wel
zal zyn bevordering en uitbreiding van het Christendom, doch welk verlangen in lynregten
stryd daarmede kon worden geacht, laten rusten in afwachting van het antwoord van het
Indisch bestuur nopens het voorstel zelf.
www.cgfdejong.nl
Het antwoord ontving ik eerst by eenen
brief van den 29 Maart 1852, No 195/3, by hetwelk
werden overgelegd de reeds in 1848 ingewonnen advyzen van den Kerkeraad te Amboina
en van het Bestuur over de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië.
In deze stukken wordt de behoefte aan meerdere geestelyke zorg voor de betrokken
gemeenten in krachtige kleuren afgeschilderd.
Zestig à zeventig Christen gemeenten, welke worden gezegd ongeveer 36000 zielen te
bevatten, en waarvan velen verre uit elkander gelegen en moeyelyk te bereiken zyn,
ontberen die zorg op eenigzins regelmatige wyze, en al de verrigtingen van de uitwendige
Godsdienst, gelyk het avondmaal, de doop, de inzegening van het huwelijk en de aanneming van lidmaten.
De Kerkeraad te Amboina, hoezeer dan ook met aandrang het denkbeeld van vermeerdering van geestelyke hulp toejuichende, wenschte echter liever, dat zulks mogt bestaan in
predikanten, en de Gouverneur der Moluksche eilanden schynt dat gevoelen te hebben
gedeeld, omdat men van hun standpunt meerderen invloed op de beschaving der gemeenten
meende te mogen verwachten,1455 doch het Kerkbestuur, gelyk ook de Gouverneur Generaal, teregt veronderstellende dat geldelyke bezwaren aan dien wensch zouden in den weg
staan, ondersteunen het voorstel tot in dienst stelling van Zendelingen, zoo veel mogelyk
te kiezen uit lieden van den beschaafden stand. Zelfs gaf het Kerkbestuur de voorkeur aan
Zendelingen, omdat hetzelve hen, met het oog op hun maatschappelyk standpunt, beter
geschikt achtte om, afgezonderd van eenen beschaafden kring, onder eene nog zoo weinig
ontwikkelde bevolking, een leven van ontbering te lijden, waartoe zy, door de keuze van
dezen werkkring en door hunne vorming, beter geëigend zyn dan de predikanten.
Alleen achtte het Kerkbestuur het wenschelyk, dat de Zendelingen werden in dienst gesteld
op zoodanigen voet, dat zy niet, gelyk de overige door het genootschap uitgezondenen,
1455
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van hetzelve hunne bezoldiging ontvangen, maar dat zy die regtstreeks van het Gouvernement erlangden, ten einde zy zich bepaaldelyk meer zouden beschouwen als dienaren van
het Gouvernement en dus als gehouden om op te volgen de inzigten van hetzelve.
Op dezen voet gaf dat bestuur in overweging (en hetzelve volhardde in 1851 in dat
voorstel), om van de vier op Amboina en Onderhoorigheden bescheiden predikanten twee
in te trekken en voor deze laatsten in de plaats te stellen zes Zendelingen.
Blykens zynen aangehaalden brief van den 29 Maart 1852, vereenigt de Gouverneur
Generaal zich daarmede, ofschoon hy niet ontveinst dat nog meerderen met nut zouden
kunnen worden geplaatst.
Op myne vraag omtrent de bemoeyenis en leiding, welke in deze van regeringswege noodig
mogt zyn, gaf de landvoogd te kennen dat de regeling der standplaatsen en de aanwyzing
van den werkkring aan het burgerlyk bestuur behoort te verblyven, waaraan dan ook als
van zelf verbonden is, de ontvangst van hunne bezoldiging regtstreeks van dat bestuur.
Eindelyk gaf de Gouverneur Generaal in overweging om de twee predikanten, welke, komt
het plan tot wezenlykheid, van de Molukken beschikbaar zouden komen, niet in te trekken,
maar hen elders in Nederlandsch Indië in dienst te stellen, waartoe de behoefte bestaat
blykens zyne brieven, welke hier na zullen worden behandeld.
Ik heb deze stukken, mitsgaders het vertoog van Bestuurders van het Zendeling Genootschap, gezonden aan het Departement voor de zaken der Hervormde Eeredienst, met
uitnoodiging om my, na raadpleging der Commissie tot de Zaken der Protestantsche
Kerken in Indië, die, het zy in het voorbygaan opgemerkt, intusschen van hare meening
www.cgfdejong.nl
te dezer zake niet had doen blyken, deszelfs
gevoelen te doen kennen, in het byzonder ook
nopens de vraag of casu quo de bezoldiging der Zendelingen en de regeling van hunne
standplaatsen zou behooren te verblyven aan het Gouvernement.
Het antwoord daarop is gedagteekend van den 5 January 1853, No 2, en vergezeld van een
advys der meergemelde Commissie van den 16 December te voren.1456
Die Commissie bestrydt het denkbeeld van eene in dienststelling van Zendelingen, blykbaar
zonder eenigen anderen grond dan de vrees, dat daar uit zou volgen eene vermindering van
het eenmaal vastgesteld getal predikanten. Althans brengt zy geene bepaalde gronden voor
haar bezwaar aan het licht, niet alleen, maar vindt het voorstel in het verder gedeelte van
haar advys zelfs ondersteuning, by aldien de twee vry vallende predikanten niet worden
ingetrokken maar deze elders worden geplaatst.
De Commissie kan zich echter met het denkbeeld eener in dienststelling van Zendelingen,
voor de verkondiging van het evangelie in gevestigde gemeenten, nog niet geheel vereenigen, en zy gaf daarom in bedenking om liever te trachten daartoe personen te kiezen uit
de predikanten of de kandidaten en slechts by gebrek van geschikt personeel onder dezen,
de toevlugt tot Zendelingen te nemen, doch in ieder geval hen aan te stellen als hulpprediker of onder eenigen anderen titel.
Het toenmalige hoofd van het Departement voor de zaken der Hervormde Eeredienst,
achtte het mede onraadzaam om aan het onderwerpelyke voorstel te verbinden eene
vermindering van het getal predikanten, zoo als hetzelve eenmaal is vastgesteld, doch hy
oordeelde het allezins aanbevelingswaardig dat de kosten der Evangelie dienst in Indië
werden verhoogd met zoo veel als noodig zou zyn voor de bezoldiging van zes Zendelingen.
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Ofschoon niet ontveinzend dat de Commissie bezwaarlyk slagen kon in de aanwyzing van
predikanten of kandidaten die genegen zyn voor dit dienstwerk, gaf dat Departement echter
in overweging om de proef te doen nemen, onder de mits, dat, by welslagen, dan de te
benoemen geestelyken den titel van predikant niet zou worden onthouden en dat die van
hulpprediker alleen dan in aanmerking zou komen, indien de toevlugt moest worden
genomen tot zendelingen, in welk geval die titel ook strooken zou met de bestaande
bepalingen.1457
Ten slotte werd het gevoelen uitgedrukt, dat de bezoldiging der Zendelingen en de regeling
hunner standplaatsen behoort te verblyven aan het Gouvernement.
Ofschoon ook ik my weinig goeds voorstelde van de pogingen der Commissie ter verkryging van het verlangde personeel uit de predikanten of kandidaten tot de Heilige dienst hier
te lande, vooral met het oog op de bezoldiging van ƒ 125,- ’s maands, waarvoor het Indisch
Kerkbestuur beweerde dat Zendelingen zouden verkrygbaar zyn, heb ik echter, ook naar
aanleiding van het vertoog der algemeene Synode, in den aanvang dezes vermeld, toegestemd in het nemen der proef.
Gelukt zy, dus gaf ik aan het Departement voor de Zaken der Hervormde Kerk te kennen,
dan zou ik geen bezwaar zien aan den Koning voor te stellen om, ten aanzien van het
dienstwerk by de bedoelde gemeenten, eene afzonderlyke klasse van predikanten toe te
laten, onder de benaming van predikanten by de inlandsche gemeenten op de Moluksche
eilanden, ondergeschikt aan den Kerkeraad te Amboina en aan het Protestantsch Kerkbestuur in Nederlands Indië; terwyl de beide vryvallende predikanten dan zouden kunnen
www.cgfdejong.nl
worden bestemd voor Java.
Maar slaagde de Commissie niet, dan, dus ging ik voort, zou de hulp van het Zendeling
Genootschap kunnen worden ingeroepen tot beroeping van personen, aan welke dan de
titel van Zendeling-leeraar zou kunnen worden gegeven.
Nadat ik by mynen brief van den 15 January 1853, No 2, het meergemeld Departement
verzocht, de Commissie uit te noodigen om, op dien voet, te pogen predikanten of kandidaten te verkrygen, ontving ik tot myn leedwezen, zes maanden later het berigt dat de
Commissie niet had kunnen slagen en dat daartoe ook vooreerst het uitzigt niet bestond.1458
De Commissie gaf het verlangen te kennen dat het toegezegd traktement van ƒ 125.- ’s
maands zou worden verhoogd, dan wel dat het uitzigt zou worden gegeven, hetzy op eene
verplaatsing naar elders na vierjarige dienst in de Molukken, hetzy op eene periodieke
traktementsverhooging.
Er waren alzoo eenige jaren verloopen sedert de noodzakelykheid tot voorziening in
meerdere Evangeliedienaren in de Molukken van alle zyden was erkend geworden, zonder
dat men nog een stap verder was gekomen dan tot schriftelyke overleggingen.
Van eene verhooging der toegezegde bezoldiging van ƒ 125.- ’s maands liet zich geen
gunstiger resultaat verwachten, als kon – hetgeen echter naar myn inzien het geval niet was
– over het geldelyk bezwaar worden heengestapt. Ik voorzag in allen geval daarvan, zoowel
als van de toezegging der overige door de Commissie voorgestelde gunstige voorwaarden,
slechts nieuw uitstel, waartoe ik vermeende niet te kunnen medewerken.
In dezen staat van zaken besloot ik, het overleg met de Commissie af te breken en de hulp
van het Zendeling Genootschap in te roepen, in verband met de voorstellen van hetzelve,
in den aanvang van dit rapport omschreven en de voorwaarden hierboven vermeld. Ik vond
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my daartoe te meer genoopt, door eenen brief van den Gouverneur Generaal dd. 15 Mei
1852, No 234/8, waarby, in verband met het voorafgegane, opnieuw werd aangedrongen
op voorziening.
Onder dagteekening van den 13 October jl. ontving ik het berigt van Bestuurders van het
Zendeling Genootschap, dat zy niet, gelyk in Mei 1850, voorbereid waren op de dadelyke
uitvoering der zaak en dat er thans, om het verlangde zestal te bezorgen, minstens zoo veel
tyds zal noodig zyn, als er, sedert hunne voorstellen van 1850 verloopen is.1459
Wat de door my gestelde voorwaarden betreft, er is ééne, waartegen Bestuurderen in het
breede yveren. Zy vermeenen niet te kunnen loslaten het beginsel hunner inrigting, volgens
hetwelk de Zendeling, die zy hebben opgeleid, onder hun opzigt werkzaam blyft. Zy
wenschen zyne verplaatsing en wat daarmede in verband staat aan zich te behouden, doch
zyn bereid – steeds zorgende dat het aangewezen getal van zes Zendelingen, welken titel
zy verlangen behouden te zien, aanwezig is – te handelen naar de inzigten van het Indisch
Kerkbestuur.
Overigens verlangen zy, dat aan deze Zendelingen worde toegestaan:
1o de betaling der bezoldiging van minstens ƒ 125.- ’s maands, in zilveren of gouden munt,
2o vrye woning,
3o vry transport op hunne bezoekreizen,
4o voorziening in het lot hunner weduwen, door verzekering van een pensioen van ƒ 500.’s jaars.
Daarentegen zal het genootschap zorgen voor de opleiding der Zendelingen, zonder
bezwaar van den lande, en evenzoowww.cgfdejong.nl
voor hunne uitrusting en overvoer.
Overigens blyven de gemeenten zelf onder de zorgen en het toezigt van het Indisch
Kerkbestuur.
Ik heb deze voorstellen aannemelyk geoordeeld. Slechts met uitzondering van het pensioen
der weduwen ten laste van den lande. De algemeene regel is dat ieder burgerlyk persoon
in Indië, uit ’s lands kas bezoldigd, aan het Civiel Weduwen en Weezen Fonds moet
bydragen, waartegen hy aan zyne Weduwe en Kinderen eene uitkeering uit dat fonds
verzekert.
Ik moest my bezwaard achten van dezen weg af te wyken. Het kwam my raadzamer voor
om de reeds niet ruime bezoldiging van ƒ 125.- ’s maands, in verhouding tot de daarvan
te heffen bydrage aan het fonds, te verhoogen dan de pensioenen te nemen ten laste van
den lande.
Met opzigt tot eene door my verlangde vasthouding aan het Reglement op het Bestuur der
Protestantsche Kerk in Indië,1460 by de uitoefening van het toezigt over de gemeenten
waarin de Zendelingen zullen werkzaam zyn, hebben Bestuurderen van het Genootschap,
in verband met vroeger door hen reeds ingebragte vertoogen, verlangd dat uitdrukkelyk
worde bepaald dat door het Kerkbestuur over de onderhavige Zendelingen niet worde
beschikt, zonder hunne toestemming.
Ik vermeen dat tegen de inwilliging van dat verlangen geen overwegend bezwaar gelegen
is. Mitsdien schynt deze voorwaarde by het bestuur des Genootschaps zwaar te wegen en
vrees ik, indien ik my daartegen mogt willen verzetten, daarvan slegts nieuw uitstel, zoo
niet afstel.
Er is eindelyk nog een punt, hetwelk ik vermeen niet onvermeld te mogen voorbygaan.
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In eenen brief van den 14 November jl. heeft de Commissie tot de Zaken der Protestantsche
Kerken in Indië de opmerking gemaakt dat aan haar steeds de voordragten voor de
Evangelie dienst in Indië zyn toegekend en dat zy dus vertrouwt, dat dit de meening der
regeering blyft, terwyl zy zich voorstelt zoo spoedig mogelyk door haar beproefde en
geschikt gekeurde Zendelingen voor de dienst der Molukken voor te dragen.1461
Ik heb gemeend deze eenigzins zonderlinge brief te moeten mededeelen aan Bestuurders
van het Zendeling genootschap en hen gevraagd of hunnentwege bezwaar bestond om, in
de voordragt der bewuste Zendelingen, te handelen in overeenstemming met de Commissie.
Hun antwoord komt hoofdzakelyk hierop neder, dat by Koninklyk besluit van 7 December
1820, No 113, aan de Commissie is opgedragen het examineren en inzegenen der Zendelingen, dat daar aan steeds is de hand gehouden,1462 en dat de Commissie zoodoende dan
ook den waarborg heeft dat door het genootschap geene andere dan door haar beproefde
en geschikt gekeurde Zendelingen zullen worden afgevaardigd.
Ik geloof dat hierin kan worden berust en dat alzoo aan den vorm, volgens welke de
Commissie ook de personen voorstelt, niet zou behoeven te worden gehecht, gelyk dan
ook vertrouwd mag worden dat zy, in het belang der zaak, daaraan niet zal willen blyven
vasthouden.
Indien Uwe Majesteit zich met de voorafgegane beschouwingen en overleggingen mogt
kunnen vereenigen dan zullen, zoodra mogelyk, zes Zendelingen naar de Molukken worden
uitgezonden om aldaar het Evangelie te verkondigen en het heilige dienstwerk te verrigten
in de talryke inlandsche Christen gemeenten in die gewesten, en zullen daar en tegen twee
www.cgfdejong.nl
van de vier aldaar bescheiden predikanten
kunnen vervallen.
Hier doet zich de vrage op: wat zal met die beide predikanten worden gedaan? Zal het
organiek getal van twintig daarmede worden verminderd? Of zal aan hen elders in Indië
eene bestemming worden gegeven?
Het laatste zal, myns inziens, het geval behooren te zyn; maar daaruit zal dan ook volgen
dat voor de kosten van bezoldiging enz. der nieuwe Zendelingen het Hoofdstuk Eeredienst
der Indische begrooting zal moeten worden verhoogd.
Ik zal tot de overweging van dit punt het overig gedeelte van dit myn rapport bestemmen,
waartoe eene resumptie van de volgende brieven van zelve zal leiden.
Omtrent de behoefte aan meerdere predikanten in Indië zyn, hangende de quaestie nopens
de Evangelie dienst in de Molukken, ingekomen, de brieven van den Gouverneur Generaal:
1o van den 4 Maart 1851, No 140/12, waarby wordt voorgesteld de aanstelling en uitzending van eenen predikant voor de gemeente te Rembang in verband met die te Japara op
Java, boven het organieke twintigtal.
Wegens de bestaande regeling wordt de gemeente te Rembang slechts tweemaal ’s jaars
door de Soerabayasche predikanten bezocht en zulks niettegenstaande dezelve in 1849 uit
260 zielen, waarvan 130 ledematen, bestond en sedert meerdere uitbreiding verkreeg;
terwyl zy van hare belangstelling al vroeger had doen blyken door hare bydrage tot het
bouwen eener kerk, het inkoopen van een Orgel en de daarstelling van een kerkfonds.
By Artikel 5 van het Koninklyk besluit dd. 3 Augustus 1849, No 64, is de Gouverneur
Generaal gemagtigd om, indien het toenemen der protestantsche bevolking de behoefte
aan meerdere predikanten doet ontstaan, daaromtrent de noodige voorstellen te doen.
Het schynt dat, met het oog op deze bepaling, het voorstel voor Rembang ernstige overweging verdient. Tydelyk is inmiddels in de dienst aldaar voorzien.
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HC a. MvF, 14/11/1853, AHC 18, bijlage 85.
Zie voetnoot 125.
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2o van den 29 Maart 1852, No 196/4. Daarby wordt ondersteund het verlangen dat voor
de gemeenten te Menado en Ternate het getal predikanten met twee wordt uitgebreid.
By het Koninklyk besluit van 11 December 1833, No 88, was voor de Gemeenten te
Menado en te Ternate één predikant aangewezen, met een traktement van ƒ 400,- ’s maands
en ƒ 60,- voor huishuur.
Eene benoeming van eenen predikant voor die Gemeenten heeft echter nimmer plaats
gehad, naar het schynt, zoo wel omdat de behoorlyke waarneming der dienst in de beiden,
door eene moeyelyke zee van elkander gescheiden gemeenten, schier ondoenlyk was, als
omdat in die dienst op eene voldoende wyze ten volle genoege der gemeente werd voorzien
door de Zendelingen van het Rotterdamsche genootschap Lineman en Höveker.
Aan den eersten, te Menado, werd uit de voor den predikant toegestane som van ƒ 460,’s maands, slechts ƒ 160,- als toelage, boven zyne van het Zendeling Genootschap genoten
inkomsten verleend, terwyl aan den tweeden, te Ternate, daarvan ƒ 300,- werd bedeeld.
Uit de by den onderwerpelyken brief overgelegde stukken blykt dat het Protestantsch
Kerkbestuur prys stelt, dat de Heer Lineman te Menado als leeraar werkzaam blyft en dat
de Resident1463 en de gemeente aldaar dat verlangen in hooge mate deelen. Zelfs wordt door
den Resident met aandrang ondersteund een verzoek van den heer Lineman, om eenige
vermeerdering van inkomsten, zoo wel ten einde zich op zyn maatschappelyk standpunt
aldaar te kunnen handhaven als tot belooning van zyne verdiensten.
Het komt my, met het oog op hetgeen omtrent de behoefte aan predikanten op Java by den
hiervoren sub 1o omschreven Indischen brief is vermeld, en op hetgeen hieronder sub 3o
www.cgfdejong.nl
zal volgen, wenschelyk voor dat indien
de beide in de Molukken vry vallende predikanten
worden in stand gehouden, deze niet worden gezonden naar Menado en Ternate, zoo lang
het niet blykt dat de aldaar geplaatste Zendeling leeraren Lineman en Höveker te kort
schieten in eene behoorlyke leiding en stichting der gemeente. Maar het schynt my
evenzeer toe, dat de billykheid medebrengt dat de eerstgemelde niet minder beloond worde
dan de laatste en dat hunne uit ’s lands kas genoten bezoldiging worde gebragt op eene
gelyke hoogte, dat is op eene som van ƒ 300,- ’s maands. – – –
By te zamentrekking van al het voorafgegane en onder eerbiedige aanbieding van de
volgende in dit rapport behandelde stukken, als
a. den brief van Bestuurderen van het Nederlandsch Zendeling Genootschap, dd 27 Mei
1850;
b. den brief der algemeene Synode, dd 6 September 1850;
c. de brieven van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, dd. 29 Maart 1852
No 196/4 en 15 Mei 1853, No 234/8 en bylagen;
d. de brieven van het Departement voor de zaken der Hervormde Eeredienst dd. 5 en 7
January, 4 July en 24 November 1853, Ns 2, 3, 5 en 7, en daarby overgelegde advyzen der
Commissie voor de Zaken der Protestantsche Kerken in Indië;
e. de brieven van Bestuurderen van het Zendeling Genootschap voormeld, dd. 13 October
en 20 December 1850;
f. de brieven van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië dd. 11 Maart 1851
No 143/12, 29 Maart 1852 No 196/4, 17 Mei 1852, No 310/6 en 17 September 1852 No
574/11, heb ik de eer Uwe Majesteit voor te stellen:
I. my te magtigen om met Bestuurderen van het Nederlandsch Zendeling Genootschap te
Rotterdam voor den tyd van tien jaren de noodige schikking te treffen tot opleiding en
1463

A.L. Andriesse; 1853 resident van Manado; 1854 resident en algemeen ontvanger te Banda.
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uitzending naar en voltallighouding op het eiland Amboina en Onderhoorigheden van zes
Zendelingen bestemd voor de herderlyke dienst by de aldaar gevestigde inlandsche
Christen gemeenten, en welke schikking zal rusten op de volgende grondslagen:
1o Het bestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap zorgt, dat zoodra mogelyk,
het opgemeld zestal Zendelingen in de bedoelde gemeente aanwezig is;
2o De kosten van opleiding, uitrusting en overvoer der Zendelingen zyn voor rekening van
het Zendeling Genootschap;
3o De Zendelingen genieten eene bezoldiging, ieder van ƒ 135,- ’s maands, regtstreeks uit
’s lands kas. Zy erlangen bovendien vrye woning en vry transport, voor rekening van het
Gouvernement op hunne bezoekreizen;
4o De standplaatsen der Zendelingen worden door den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië, in overleg met het Bestuur der Protestantsche Kerk in Indië aangewezen;
5o Geen der tot het onderwerpelyk zestal behoorende Zendelingen wordt van of naar de
Molukken verplaatst en geene verwisseling van hunne standplaats geschiedt door het
Bestuur van het Zendeling Genootschap, dan met kennisgeving aan en goedkeuring van
het Indisch Gouvernement.
6o De betrokken gemeenten, als behoorende tot de Kerk, blyven onder de zorg en het
toezigt van het Protestantsch Kerkbestuur in Indië. Dat toezigt wordt, behoudens de
bepalingen van het Reglement op het bestuur der Protestantsche Kerk in Indië, uitgeoefend
door inspectie en jaarlyksche rapporten, hetzy van de Zendelingen of van het Genootschap,
ingerigt overeenkomstig het verlangen van het Kerkbestuur.
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7o Het meergemeld Kerkbestuur handelt
over de aanmerkingen, bedenkingen of inlichtingen het werk der Zending betreffende, door tusschenkomst van het Gouvernement met het
Bestuur des Genootschaps.1464
II. te bepalen, dat naar gelang de sub I bedoelde Zendelingen in Indië zullen in functie
treden, twee van de vier voor de Molukken aangewezen predikantsplaatsen zullen worden
ingetrokken, en dat de tengevolge daarvan beschikbaar komende beide predikanten op het
eiland Java zullen worden geplaatst, dáár waar zulks meest nuttig zal worden geoordeeld.
III. my te magtigen, om den Gouverneur Generaal te autoriseren:
a. om voor de bezoldiging, woning en reiskosten dezer Zendelingen naar gelang van hunne
indiensttreding de noodige sommen op de Indische begrooting uit te trekken.
b. om de inkomsten door den Zendeling leeraar F.H. Lineman te Menado, thans ten bedrage
van ƒ 160,- ’s maands uit ’s lands kas genoten wordende, zoo lang hy ten genoege van het
Gouvernement deze zyn betrekking aldaar vervult, te verhoogen tot een bedrag van ƒ 300,’s maands zoo mogelyk, te bestryden zonder bepaalde verhooging der begrooting, dan wel
om daar toe desnoods onder nadere goedkeuring het betrokken hoofdstuk derzelve te
verhoogen.
c. om by voorkomende gelegenheid, dat voorstellen aan hem worden gedaan tot vermeerdering van het thans vastgesteld getal predikanten, die voorstellen te toetsen aan het beginsel
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Onder verwijzing naar art. 6 van het Kon. Besluit van 7 dec. 1820, nr 113, stelde de minister voor de
Zaken der Hervormde Eeredienst in zijn advies op dit stuk voor, onder sub I de eis op te nemen dat
bedoelde zendelingen moesten zijn geëxamineerd en geordend door de Commissie tot de Zaken der
Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië (de Haagse Commissie). Voorts wees hij naar
aanleiding van de aanhef van sub I op de noodzaak de zelfstandigheid der kerkgenootschappen tegenover
de regering en de scheiding tussen kerk en staat te waarborgen, en de schijn te vermijden dat de staat
zich met de opleiding van bedoelde zendelingen zou inlaten. MzHE a. de Koning, 10/2/1854, AAS
b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5.
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dat voor die vermeerdering is aangenomen by artikel 3 van het Koninklyk besluit dd. 3
Aug. 1849 No 64. – – –

158. C.F. Pahud, minister van Koloniën, aan A.J. Duymaer van Twist, gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, ’s-Gravenhage, 22 maart 1854, nr 2/193; AAS b337/s101,
Bt 18 mei 1854, nr 5.1465
Achtervolgelijk heb ik de eer gehad te ontvangen de Indische dépêches van den 4 Maart
1851, N 143/12, 29 Maart 1852 N 195/3 en 196/4, 17 Mei 1852, N 310/6, 17 September
1852, N 574/11 en 15 Mei 1853, N 284/8, allen handelende over de voorziening in de
kerkelijke dienst bij de Protestantsche gemeenten in Nederlandsch Indië.
Die van den 29 Maart 1852, N 195, behelsde de mededeeling van het gevoelen van Uwe
Excellentie omtrent het denkbeeld om, tegen intrekking van eenige Predikanten in de
Molukken, in de dienst bij de inlandsche Gemeenten aldaar te voorzien door zendelingen;
een denkbeeld dat reeds sints het jaar 1850 hier te lande in overweging was, doch, deels
door de vertraging in Indië in de beantwoording mijner missive van 11 Augustus 1851,
N 1/593, deels hier te lande door oponthoud bij de Commissie tot de Zaken der Indische
Protestantsche Kerken, zonder beslissing was gebleven, en in verband waarmede dan ook
de overige aangehaalde brieven buiten bepaalde behandeling moesten blijven.
Thans kan ik de eer hebben Uwe Excellentie die beslissing kenbaar te maken en doe ik tot
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dat einde mijn tegenwoordig schrijven
dienen.
De loop welke deze zaak hier te lande heeft gehad en de overwegingen, waartoe zij heeft
geleid, zal Uwe Excellentie kunnen vernemen uit het deswege door mij aan den Koning
uitgebragt rapport van 20 Januarij 1854 N 9, waarvan een afschrift hiernevens gaat en aan
den inhoud waarvan ik mij in zoover gedraag.1466
Tegen de, in de Conclusie van dat rapport opgenomen punten van overeenkomst met het
bestuur van het Zendeling genootschap, zijn door den Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst een paar bedenkingen in het midden gebragt bij deszelfs rapport aan
den Koning dd 10 Februarij j.l. N 15, waarvan mede een afschrift hierbij ligt.1467
Ik heb gemeend daarin te kunnen berusten en vinde mij alsnu door den Koning bij Kabinets
beschikking van den 14. Februarij j.l. N 91 gemagtigd, om overeenkomstig de strekking
dier beide voordragten te handelen.
Dientengevolge is met het Bestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap overeengekomen:
dat hetzelve gedurende den tijd van tien eerstkomende jaren zal zorgen voor de opleiding
en uitzending naar – en voltallighouding op het eiland Amboina en onderhoorigheden van
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Deze brief van de minister van Koloniën aan de GG van Ned.-Indië lag ten grondslag aan een Gb van
18 mei 1854, nr 5 (in: AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5). Dat besluit werd in de wandeling “het
contract van 1854” genoemd, en was gesloten tussen het Hb NZG en de regering. Het betrof de plaatsing
van een zestal zendelingen in de Molukken. De tekst van deze brief werd in het besluit letterlijk aangehouden, zij het dat de directe rede vervangen werd door de indirecte. Zie ook “Extrakt uit het Register
der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. Nr 5, d.d. Batavia, 18 Mei 1854”,
AA 1420; en de ongedateerde notitie “Moluksche eilanden”, in de bundel “Indische Kerken: Statistiek.
Begonnen in 1846”, ADHE 1866.
Opgenomen als document 157.
Zie voetnoot 1464.
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zes zendelingen des genootschaps,1468 bestemd om, na door de te ’s Gravenhage gevestigde
Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië
te zijn geëxamineerd en ingezegend, onder het bestuur des genootschaps, in de dienst bij
de aldaar gevestigde inlandsche Christen gemeenten te voorzien, in voege als volgt:
1º dat het bestuur van het Zendeling genootschap zorgt dat, zoodra mogelijk, het zestal
Zendelingen, hierboven bedoeld, in de gemelde gemeenten aanwezig zij;
2º dat de kosten van opleiding, uitrusting en overvoer der Zendelingen, zijn voor rekening
van het genootschap;
3º dat ieder der Zendelingen regtstreeks uit ’s Lands kas zal genieten eene bezoldiging van
ƒ 135:- ’s maands, benevens vrije woning en vrij transport voor rekening van het Gouvernement op hunne bezoekreizen;
4º dat de standplaatsen voor de Zendelingen door den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, in overleg met het bestuur der Protestantsche Kerk aldaar, worden aangewezen;
5º dat geen der onderwerpelijke Zendelingen van of naar de Molukken worden verplaatst
en geene verwisseling van hunne standplaatsen door het bestuur van het Zendeling
genootschap geschiedt, dan met kennisgeving aan en goedkeuring van het Indisch Gouvernement;1469
6º dat de betrokken gemeenten, als behoorende tot de Kerk, onder de zorg en het toezigt
blijven van het Protestantsch Kerkbestuur in Indië, welk toezigt, behoudens de bepalingen
van het reglement op het bestuur der Protestantsche Kerk in Indië, wordt uitgeoefend door
inspectie en jaarlijksche rapporten,www.cgfdejong.nl
het zij van de Zendelingen of van het Zendeling
Genootschap, ingerigt overeenkomstig het verlangen van het opgemeld Kerkbestuur;1470
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Later werd een zevende zendeling toegevoegd aan dit zestal. Het NZG was hiertoe overgegaan ter ontlasting
van zendeling Teffer te Alang (Ambon), voor wie de dienst op de eilanden Manipa, Buru en Boano,
die hij moest verrichten naast zijn werk in Alang en omliggende gemeenten, te zwaar was gebleken.
Zie hierover Hb NZG a. MvK, 3/7/1858, AMvK 730, Vb 24 juli 1858, nr 26/894. Zie ook L. Tobi a.
Hb NZG, 28/2/1859, ARvdZ 24/1/B; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 30/3/1859, ARvdZ 34/5. Over Buru,
zie Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 234-238. Voor het besluit tot uitbreiding van het aantal
zendelingen van zes naar zeven, de benoeming van L. Tobi als zevende zendeling en de aanwijzing
van Buru als zijn standplaats, zie Extract besluit GGvNI, 25/9/1858, nr 43, AA 1530.
De tekst van de paragrafen 5 en 6 was voorgesteld door het NZG-bestuur en naar strekking ongewijzigd
door de minister overgenomen. Over de vraag naar de relatie tussen het NZG-bestuur en de zendelingen
onder dit contract is tussen minister en NZG-bestuur uitvoerig van gedachten gewisseld. Het NZG-bestuur
zegde toe in niets buiten het gouvernement om te zullen handelen, doch wilde wel het bestuur over
de zes zendelingen behouden. Dat hield zijns inziens in de bevoegdheid om (met instemming van het
gouvernement) ongeschikt gebleken zendelingen naar andere zendingsterreinen in Ned.-Indië, buiten
de Molukken, over te plaatsen en te vervangen door anderen, en zendelingen in de Molukken van standplaats te doen verwisselen. Hb NZG a. MvK, 13/10/1853, AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5.
Het NZG-bestuur betoogde dat zijn zendelingen bij hun instructie gehouden waren niets te ondernemen
dat tegen de orde van kerk en staat inging. Het had er derhalve geen enkel bezwaar tegen dat de gemeenten
die door zijn zes zendelingen in de Molukken gediend werden, onder het oppertoezicht van het Kerkbestuur
vielen. En het vreesde in het geheel niet dat het werk der zendelingen dat onder het bestuur van het
NZG geschiedde de zorg en het toezicht van het Kerkbestuur voor resp. op de betrokken gemeenten
zou belemmeren. Het NZG-bestuur zegde bovendien toe zijn zendelingen geen voorschriften te zullen
geven die in strijd zouden kunnen zijn met de verordeningen en reglemen ten van de Indische Kerk.
De zendelingen zouden alle verordeningen die het Kerkbestuur voor de gemeenten zou uitvaardigen,
loyaal uitvoeren en handhaven. Hb NZG a. MvK, 13/10/1853, AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr
5. Voor die verordeningen, zie Verzameling der voorschriften.
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7º dat het meergemeld Kerkbestuur, met opzigt tot de aanmerkingen, bedenkingen of
inlichtingen, het werk der zending betreffende, door tusschenkomst van het Gouvernement
zal handelen met het bestuur van het Zendeling Genootschap.1471
Tot toelichting van deze punten van overeenkomst voeg ik hier nog bij afschrift van de
brieven van het Zendeling Genootschap, dd 13 October 1853, 20 December 1853, 7 en
18 Maart 1854, uit welke laatsten Uwe Excellentie tevens zal ontwaren, de wijze waarop
het Genootschap aanvankelijk en vervolgens in de aanvulling van het onderwerpelijk personeel zal voorzien; wordende in verband met deze regeling alsnu buiten gevolg gelaten, de
aanvrage vervat in Uwen brief van 19 Januarij j.l. N 40/14 tot uitzending van twee Predikanten tot bezetting van de nog onvervuld gebleven standplaatsen te Saparoea en Hila.
Onder mededeeling van het voorafgegane heb ik verder de eer Uwe Excellentie uit te
noodigen:
a. om het voorkomende sub II1472 in de Conclusie van mijn rapport dd 20 Januarij 1854
N 9, (hoezeer dan ook slechts voor den vorm, als zijnde de vier predikantsplaatsen in de
Molukken immers nimmer bezet geweest), te beschouwen als door den Koning te zijn
vastgesteld.1473
b. om dezen brief te beschouwen als bevattende de magtiging op Uwe Excellentie, door
mij aangevraagd sub III, a, b en c van mijn meer aangehaald rapport.1474
Ten slotte vestig ik de aandacht van Uwe Excellentie op het overeengekomene, dat de
onderwerpelijke Zendelingen van hunne bezoldigingen behooren bij te dragen aan het
Indisch Civiel weduwen- en weezenfonds, terwijl ik eindelijk thans hiernevens voeg eene,
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in verband met de vorenbedoelde zaak,
dusver aangehoudene memorie van de Commissie
tot de Zaken der Protestantsche Kerken, gerigt aan het Protestantsch Kerkbestuur in Indië,
welk stuk Uwe Excellentie aan dat Bestuur gelieve te doen geworden.1475
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In een besluit van de gouverneur der Molukse Eilanden van 5 sept. 1854 (AA 1420, nr 1) werd het
Gb van 5 mei 1854 tot hier letterlijk overgenomen. Het vervolg van dit Gb van 5 sept. 1854 is in Deel
II opgenomen als document 2.
Het “Extrakt uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. Nr
5, d.d. Batavia, 18 mei 1854”, AA 1420 (voetnoot 1465) geeft i.p.v. “Sub II” het woord “tal” (aantal
predikanten te Ambon.).
Het Gb van 18 mei 1854, nr 5, voegde hieraan toe: “zijnde bij II van de Conclusie van dat rapport,
aan den Koning voorgesteld te bepalen, dat, naar gelang de bedoelde Zendelingen in Indië zullen in
functie treden, twee van de vier voor de Molukken aangewezen predikantsplaatsen zullen worden
ingetrokken, en dat de tengevolge daarvan beschikbaar komende beide predikanten, op het eiland Java
zullen worden geplaatst, dáár wáár zulks het meest nuttig zal worden geoordeeld.”
Het Gb van 18 mei 1854, nr 5, voegt hieraan toe: “Zijnde bij III der Conclusie van dat rapport, aan
den Koning voorgesteld, den Minister te magtigen om den Gouverneur Generaal te autoriseren:
(a.) om voor de bezoldiging, woning en reiskosten dezer Zendelingen, naar gelang van hunne
indiensttreding, de noodige sommen op de Indische begrooting uit te trekken. (b.) om de inkomsten
door den Zendeling leeraar F.H. Linemann te Menado, thans ten bedrage van ƒ 160:- ’s maands uit
’s Lands kas genoten wordende, zoolang hij, ten genoege van het Gouvernement deze zijne betrekking
aldaar vervult, te verhoogen tot een bedrag van ƒ 300:- ’s maands, zoo mogelijk, te bestrijden, zonder
bepaalde verhooging der begrooting; dan wel om daartoe des noods onder nadere goedkeuring het betrokken
hoofdstuk derzelve te verhoogen. (c.) om bij voorkomende gelegenheid, dat voorstellen aan den Gouverneur
Generaal worden gedaan tot vermeerdering van het thans vastgesteld getal predikanten, die voorstellen
te toetsen aan het beginsel, dat voor die vermeerdering is aangenomen bij artikel 5 van het Koninklijk
besluit van 3 Augustus 1849 Nr 64.”
Die Memorie van de Haagse Commissie van 4/11/1853 (AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5) wees
op het gebrek aan predikanten in Ned.-Indië. Volgens de commissie waren nodig voor: Batavia vier
predikanten; Semarang en Surabaya tezamen vier predikanten; Surakarta, Cirebon, Rembang en Pasaruan
elk een predikant; Ambon twee predikanten; Banda twee predikanten; Makassar twee predikanten;
Ternate en Manado een predikant; Riouw en Padang elk een predikant; Muntok en Palembang een
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159. De kerkeraad van de Protestantse gemeente te Ambon aan de gouverneur der
Molukse Eilanden, C.M. Visser, Ambon, 29 mei 1854; AA 1423.
De predikant S.A. Buddingh had op last van de regering een reis door Nederlands-Indië gemaakt,
ter inspectie van de staat van school en kerk. Van eind oktober 1853 tot begin april 1854 verbleef hij in de Molukken. Op basis van zijn bevindingen had hij een aantal aanbevelingen ter
verbetering gedaan van zowel de kerk als het inlands onderwijs, waarop vervolgens door verschillende partijen commentaar en advies werd gegeven.1476 De reactie van de kerkeraad van
Ambon luidde als volgt:

Ter voldoening aan nevenvermelden last1477 neemt de Kerkeraad de vrijheid eerbiediglijk
te adviseren, dat hij zich met alle de voorstellen in gemeld rapport voorkomende zeer wel
kan vereenigen! De voornaamste toch van die voorstellen, als het uitzenden van zendelingen in plaats van Predikanten; het verhoogen der tractementen der Inlandsche Schoolmeesters en anderen, zijn reeds vroeger als hoogst noodzakelijk ter kennisse gebragt van
UHEdG., het bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie en Zijne Excellentie
den Gouverneur Generaal.
Ofschoon wy tot heden vruchteloos verlangend uitzagen naar de vervulling van deze zoo
gewigtige en met zooveel aandrang kenbaar gemaakte wenschen, zoo bezielt ons thans,
nu ook de Predikant Buddingh door Zijne Majesteit den Koning zelve belast met eene
zending, die niet anders als tot heil der gemeenten in deze gewesten kan strekken, zich met
die voorstellen vereenigt en op derzelver
vervulling zoo strikt aandringt, met nieuwe en
www.cgfdejong.nl
levendige hoop dat eerlang die wenschen zullen vervuld en daardoor eene heilrijke
toekomst aan deze gewesten zal verzekerd worden.
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predikant; Borneo een predikant. Totaal 23 predikanten. De Commissie drong er bij het Kerkbestuur
op aan zich tot de Indische regering te wenden met het verzoek het aantal predikanten in Ned.-Indië
van het sedert 1849 (formeel) bestaande aantal van 20 tot tenminste 23 uit te breiden.
Zie ook Deel II, document 55; en Buddingh, Neêrlands-Oost-Indië, II, 137-292. Op de linkerhelft van
de eerste pagina van dit document worden de aanbevelingen van Buddingh betreffende het inlandse
schoolwezen herhaald: “1. om de bezoldiging der schoolmeesters in de Residentie Amboina te verhogen
als van de 4de klasse van ƒ 8 op ƒ 12, van de 3de klasse van ƒ 10 op ƒ 15, van de 2de klasse van ƒ 12
op ƒ 20, en van de 1ste klasse van ƒ 14 op ƒ 25 ’s maands. 2. om aan de inlandsche schoolmeesters,
welke zich in den loop van een jaar bijzonder onderscheiden en loffelijke vermelding hebben weggedragen
een geschenk te geven van wege het Gouvernement, bestaande in zoo veel ellen goed zwart laken als
toereikend zijn voor eene geheel nieuwe kleeding. 3. om bijaldien bezwaren tegen de afschaffing der
beperking van het getal inlandsche schoolmeesters, dat tot hoogere klasse mag worden bevorderd, alsdan
te bepalen, dat na ommekomst van elk vijftal dienstjaren eene traktementsverhooging zal genieten,
wanneer hij gedurende ieder zoodanig tijdvak de tevredenheid der Subcommissie van onderwijs te
Amboina zal hebben weggedragen. 4. om op de hoofdplaats Amboina voor de burgers der stad en
buitenwijken twee scholen op te rigten. 5. om de schoolboeten bij het conceptreglement voorgesteld
te verminderen. 6. opnieuw proeven te nemen met den aanleg van schooltuinen in eenige groote negorijen
op Amboina, en eindelijk 7. om de schooluren zoodanig te veranderen, dat de meester en kinderen
des achternamiddags vrij hebben.” De gouverneur ging hiermee akkoord, zie GdME a. HCO, 6/6/1854,
nr 211, AA 1423.
Op de linkerhelft van deze pagina staat: “Missive van den Gouverneur der Moluksche Eilanden van
31 Maart 1854 No 291, aan den Kerkeraad der Protestantsche gemeenten te Amboina begeleidende
eene missive en een rapport van den toestand der Protestantsche Kerk in het Gouvernement der Molukkos
(Amboina) van den Predikant Ds S.A. Buddingh, belast met eene algemeene inspectie van de Protestantsche
Kerk en het schoolwezen in Nederlandsch-Indie, gerigt aan het Bestuur over de Protestantsche Kerk
in Nederlandsch-Indie. Last om met terugzending der stukken, boven omschreven, te dienen van
consideratien en advies van de in gemeld rapport gedane voorstellen.”
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Daar die voorstellen van zoo hoog belang zijn en de al of niet vervulling van sommigen
van dezelve voor de gemeenten in dezen archipel eene levensvraag is, zoo komt de
Kerkeraad kortelijk op dezelve in dit haar advies terug en neemt tevens de vrijheid bij
sommige eene kleine opmerking te maken.
“In plaats van Predikanten een grooter getal zendelingen te plaatsen, ten behoeve van de
Inlandsche Christenen in de Molukken.”
De Kerkeraad heeft omtrent dit punt haar meening en wenschen, sedert jaren in verschillende voorstellen kenbaar gemaakt en de volstrekte noodzakelijkheid daarvan duidelijk
aangetoond, weshalve onze Raad UHEdG. eerbiediglijk tot dezelve verwijst.1478
“Verdeeling der acht à negen aan te stellen zendelingen op de onderscheidene Eilanden
van dezen archipel.”
Op de in het rapport voorgestelde verdeeling van Zendelingen en gemeenten heeft onze
Raad thans geene bijzondere aanmerking, maar oordeelt evenwel dat daaromtrent vooreerst
niet al te bindende bepalingen moeten gemaakt worden, opdat, indien later de ondervinding
mogt leeren, dat veranderingen nuttig of noodzakelijk mogten zijn, zulks, met onderling
goedvinden van de Zendelingen en met voorkennis en goedkeuring van het hoofd des
Bestuurs kan plaats hebben.
www.cgfdejong.nl
Ook in het voorstel “om het Christendom
door middel van Inlandsche schoolmeesters en
later door Zendelingen, op slands kosten, op de Zuidkust van Ceram uit te breiden”, stemt
de Kerkeraad geheel in, omdat zij dit als het eenigste middel beschouwt, om de woeste en
bloeddorstige inwoners van dit groote Eiland tot beschaving en tot onderwerping aan het
Nederlandsch Gouvernement te brengen.
“Verhooging der tractementen der Inlandsche schoolmeesters.”
Op de vervulling van dit voorstel dringt de Kerkeraad met den meesten aandrang aan; want,
de veelvuldige en gewigtige werkzaamheden waarmede de Inlandsche Schoolmeesters zijn
belast; de wetenschappelijke kennis, waarmede zij tot het vervullen van die werkzaamheden behoorden toegerust te zijn; en hunne stand in de negorijen maakt het volstrekt
noodzakelijk, dat zij niet te karig bezoldigd worden.
a. Hunne werkzaamheden toch bepalen zich niet slechts tot het geven van schoolonderwijs
aan kinderen, ofschoon dat alleen reeds voldoende zoude zijn om hen aanspraak te geven
op eene redelijke bezoldiging aangezien de meeste scholen meer dan honderd, vele zelfs
meer dan twee honderd kinderen bevatten, welke zij alleen zonder eenige hulp moeten
onderwijzen, en, niet alleen in het lezen, schrijven, zingen enz: maar ook in de hoog
Maleische taal, hen als volkstaal geheel vreemd, maar opdat zij eenigzinds den bijbel
zouden verstaan.
Zij zijn ook Godsdienstonderwijzers, niet alleen voor de jeugd maar ook voor volwassenen.
Daar het getal catechisanten in vele negorijen zeer groot is, zijn zij bovendien verpligt
dagelijks een of meermalen catechisatie te houden. Vervolgens zijn zij huis en krankenbezoekers en eindelijk Predikant. Zij toch houden geregeld tweemaal elken Zondag en op
1478
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de feestdagen godsdienstoefening, welke aanvangende met het voorlezen uit de Heilige
schrift, door gebed, gezang en het voordragen van eene leerrede geheel zijn ingerigt, zoo
als Predikanten zulks gewoon zijn voor hunne gemeente te doen, alleen met dat onderscheid dat zij eene der gedrukte leerredenen uit de twee bundels door wijlen de Predikanten
Charon1479 en Kam senior1480 vervaardigd voorlezen. Sommigen echter dragen ook wel
eigen gemaakte voorstellen voor en wederom anderen die Neder-duitsch verstaan, uit die
taal in het Maleisch overgebragte leerredenen van Van der Palm1481 en anderen. In ’t kort,
behalve het toedienen van den doop, het houden van avondmaal, het bevestigen en
aannemen van ledematen en het voltrekken en inzegenen van huwelijken, vervullen zij alle
die werkzaamheden in de negorijen, welke in onze Nederlandsche dorpen de schoolmeester
en Predikant te zamen vervullen. Ook in de afdeelingen Saparoea en Hila heeft men hun
het voltrekken en inzegenen van huwelijken moeten opdragen, daar het toch wel niet te
vergen is dat de jongelieden met het sluiten van hun vastgesteld huwelijk wachten tot dat
de sedert jaren voor die afdeelingen toegestane en zoo zeer gewenschte Predikanten
eindelijk zullen zijn aangekomen.
Ook indien de negen gevraagde zendelingen hunnen betrekkingen zullen aanvaard hebben,
blijven evenwel alle die werkzaamheden evenzeer aan de schoolmeesters opgedragen,
aangezien iedere zendeling acht à tien negorijen onder zijn toezigt zal hebben en het
volstrekt noodzakelijk is, dat iedere Zondag en een of tweemaal in den loop der week in
iedere negorij Godsdienstoefening worde gehouden.
b. De wetenschappelijke kennis welke de Meesters moeten bezitten, zullen zij alle die
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werkzaamheden goed vervullen, mag
niet gering wezen, vooral niet zijne kennis van de
Heilige schrift.
Het is daarom niet alleen noodzakelijk dat hij een goede opleiding ontvange, maar ook dat
hij zich voortdurend oefene. Blijft nu zijne bezoldiging onvoldoende tot onderhoud van
zijn huisgezin, dan is hij verpligt in het ontbrekende te voorzien door vischvangst, landbouw of andere werkzaamheden, welke niet alleen den tijd wegnemen, welken hij zoo zeer
behoeft tot oefening en tot voorbereiding voor zijn preek en ander werk, maar geeft ook
alligt aanleiding dat hij zijn pligt verzuimt, en maakt hem in alle geval minder opgewekt
voor zijn eigentlijk dienstwerk. Bovendien, een hoofd bezwaard met kommer en zorg voor
levensonderhoud, heeft weinig ruimte en is niet zeer geschikt voor wetenschappelijk
nadenken.
c. De stand waartoe die werkzaamheden en die wetenschappelijke ontwikkeling den
Meester verheft, kan en mag niet gepaard gaan met diepe armoede en het verrigten der
geringste werkzaamheden. En toch zijn zij daartoe gedwongen. De meeste schoolmeesters
hebben talrijke huisgezinnen en hunne tegenwoordige bezoldiging van acht, tien, twaalf
en veertien gulden in de maand is naauwelijks voldoende om eene enkele pikol rijst te
koopen.
De geringste Amboinees, die eenige uren per dag wil werken, kan gemakkelijk veel meer
verdienen dan het inkomen van de hoogst bezoldigde meesters bedraagt.
1479
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Zie voetnoot 29.
Zie voetnoot 807.
J.H. van der Palm (1763-1840) publiceerde tussen 1811 en 1818 acht bundels leerredenen, opeenvolgend
getiteld Zestal leerredenen, Tweede zestal leerredenen etc. Deze verschenen bij D. du Mortier en Zoon
in Leiden. Daarnaast gaf hij tussen 1823 en 1836 bij dezelfde uitgever elf opeenvolgende delen uit,
resp. getiteld Tiental leerredenen, Tweede tiental leerredenen, Derde tiental Leerredenen, etc. BLGNP,
I, 240-242.
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Daarom oordeelt de Kerkeraad: dat de voorgestelde verhooging tot 12, 15, 20 en 25 gulden
per maand voor meesters van de vierde, derde, tweede en eerste klasse reeds zoo zuinig
mogelijk is gesteld, maar daarom vertrouwt hy dan ook dat het Gouvernement volgaarne
dit voorstel zal inwilligen. Om dezelfde reden verwacht hy ook, dat er door het Gouvernement geen zwarigheid zal gemaakt worden om de tractementen van de beide goeroes besar
op de eilanden Saparoea en Haroeko gelijk te maken aan het tractement van den goeroe
besar te Amboina, door hetzelve op ƒ 32 per maand te stellen, en aan de beide goeroes
kuliling (omgaande schoolmeesters) op genoemde eilanden even als die van Amboina ƒ
6 per maand toe te leggen.
Ook is onze Raad van oordeel dat het de lust en ijver van de Inlandsche schoolmeesters
zeer zoude opwekken, indien jaarlijks aan een vier- of zestal hunner eenige ellen zwart
laken tot belooning voor buitengewone vlyt en ijver kon verstrekt worden. Zij zouden op
zulk een geschenk grooten prijs stellen, en om het geschenk zelve, want de Amboinees is
gaarne netjes in het zwart uitgedoscht, maar ook vooral om de eer, want zij zijn over het
algemeen zeer eergierig.
“Vierduizend exemplaren van het Maleische Nieuwe Testament te ontbieden en deze tegen
1 Roepie per exemplaar te koop stellen.”
Aan Maleische Nieuwe Testamenten, maar ook aan het Oude Testament bestaat groote
behoefte en zeer wenschelijke ware het dat dezelve voor eenen geringen prijs en ook
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jaarlijks een aantal exemplaren gratis
konden verstrekt worden. De tegenwoordige prijs
der Nieuwe Testamenten, een en een halve gulden Roepie per exemplaar, en twee en een
halve gulden voor een Oud Testament, is veel te hoog en ook een gulden voor een Nieuw
Testament te betalen zoude velen moeijelijk vallen. Daarom ware het te wenschen dat de
prijs van een Maleisch Nieuw Testament op Zestig duiten1482 kon vastgesteld worden. In
Nederland verstrekt het Nederlandsch Bijbelgenootschap het Nieuwe Testament gratis of
voor 25 cent; en onbillijk is het voor den armen Amboinees de prijs numeriek hooger te
stellen.
Een getal van vier duizend exemplaren van het Maleische Nieuwe Testament zoude tegen
die prijs wel in weinige jaren kunnen verkocht worden, maar het is niet wenschelijk dat
die vier duizend exemplaren tegelijk uitgezonden worden, want indien daar later nog
bykomt twee honderd exemplaren van iedere bundel Maleische leerreden, duizend
exemplaren van Verweij’s Avondmaalsboekje,1483 duizend exemplaren van Dr Rutgers van
der Loeff’s Bijbelsch Catechisatieboek,1484 dertien duizend exemplaren van ieder tractaatje
en dertien duizend exemplaren van de Tahlils, dan zoude er een groot gebouw en personeel
noodig wezen om alle die boeken te bewaren. Daarom meenen wij te mogen voorstellen,
vier duizend exemplaren van het Maleische Nieuwe Testament voor deze gemeenten
beschikbaar te stellen tegen zestig duiten per exemplaar en daarvan vooreerst een duizend
exemplaren naar Amboina te zenden.
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1483
1484

Dat is in de periode na 1846 gelijk aan een halve gulden, 50 cent.
Bernardus Verweij, Evangeliesch avondmaalsboekje voor protestantsche christenen. ’s-Gravenhage:
Weduwe J. Allart en comp., 1823.
A. Rutgers van der Loeff, Bijbelsch Catechisatieboek, voor huisselijk gebruik. 7 Afleveringen; Leiden:
D. Noothoven van Goor, 1852-1853.
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“Om eenige bundels Maleische leerreden van de Predikanten Kam jr. en Hanegraat te laten
drukken ten dienste voor de publieke godsdienstoefeningen der Inlandsche Christenen.”
Aan Maleische leerreden, welke de schoolmeesters bij het houden van Godsdienstoefening
kunnen voorlezen, bestaat eene zeer groote behoefte. De beide bestaande bundels van
wylen de Predikanten Kam senior1485 en Charon1486 behoeven wel niet geheel ter zijde
gelegd te worden, maar kunnen toch niet geheel aan de behoefte voldoen.
Bij deze zijn er noodig een bundel feeststoffen, een bundel leerredenen over de lijdensgeschiedenis van onzen Heer, vervolgens een bundel over de voornaamste leerstukken der
Christelijke Godsdienst en eindelijk een paar bundels vrije stoffen. Daar genoemde
Predikanten deze bundels reeds voor de pers gereed hebben liggen, zoo ware het zeer wenschelijk dat er onmiddelijk met drukken een aanvang kan worden gemaakt, dringend noodzakelijk is het zelfs dat hier mede de meeste spoed gemaakt werd, want de opkomst der
gemeenten in de Godsdienstoefeningen, die door de schoolmeesters gehouden worden,
vermindert zigtbaar en dat allerverderfelijkst verschijnsel is nergens anders aan toe te
schrijven dan aan het gebrek aan goede leerredenen, want het verveelt de menschen jaar
in jaar uit als ouden van dagen nog diezelfde leerredenen te horen voorlezen die zij reeds
als kind gehoord en gelezen hebben. Is het noodig dan kan iedere bundel, een twaalftal
leerredenen bevattende, wel op vier of zes gulden gesteld worden, aangezien iedere
gemeente slechts een exemplaar noodig heeft en het geld daarvoor, al kost iedere bundel
6 gulden, gemakkelyk kan gevonden worden. Daar er meer dan zestig gemeenten zijn, zoo
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kunnen de onkosten van het drukken
op die wijze gemakkelijk bestreden worden en
behoeven onkosten dus geen bezwaar te zijn. – – –

160. Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië,
gevestigd te ’s-Gravenhage, “Algemeen Jaarlyksch Verslag over den staat der Protestantsche Kerken in Neerl. O. en W. Indien, gedaen 23 Juny 1854”; AHC 18, bijlage 92.
–––
Terwyl het niet mogt gelukken Predikanten te vinden voor de Molukken, heeft de Regering
zich te dezer zake gewend tot het Bestuur van het Nederl. Zendeling Genootschap te
Rotterdam. Daarvan berigt ontvangende gaf de Commissie aan het Departement1487 te
kennen dat zy nu verlangend uitziet naar de gelegenheid om, gelyk dit ten opzigte van
Predikanten geschiedt, ook de Zendeling-Leeraren aan zyne Majesteit voor te dragen. Een
zestal Zendelingen door de Commissie geëxamineerd en ingezegend zullen dan nu voortaan
worden geplaatst op het eiland Amboina en onderhoorigheden. En naar gelang deze in
functie treden zullen twee van de vier voor de Molukken aangewezen Predikants-plaatsen
worden ingetrokken, en de ten gevolge daarvan beschikbaar komende Predikanten zullen
worden geplaatst op het eiland Java, waar zulks meest nuttig zal zyn geoordeeld. – – –

161. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1853
tot en met maart 1854, Ambon, juni 1854; ARvdZ 24/5.
1485
1486
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Zie voetnoot 807.
Zie voetnoot 29.
Departement van Koloniën.
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[De gemeente te Lata en Lateri, gelegen op Ambon aan de binnenbaai, had Luijke verzocht
het nieuwe kerkgebouw van deze dubbelgemeente, dat te Lata stond, in te wijden.]

Den 26 [November] werd ik daartoe afgehaald met een klein vaartuig, dat versierd was
met ambu² (een soort van franje, die van velerlei en veelkleurige bladeren vervaardigd
wordt) maar met hetwelk ook nog andere personen en wel van rang, zouden afgehaald
worden. Aan het strand komende, werd ik met eene geestdrift, (de Ambonees eigen,) als
met salut schoten ontvangen, waarop de muzijk volgde. Er waren twee violen, twee
clarinetten en dito fluiten, welke vier laatst genoemde stukken en spelers van het koor
muzijkanten der schutterij verzocht waren. En zoo werd ik langs een’ versierden weg en
door twee eereboogen, ook van ambu² vervaardigd, tot aan de kerk geleid. De kerk was
insgelijks rondom en van binnen geheel gevuld en versierd, met allerlei kleurige bladeren
en bloemen. Aan de meesters woning, of mijn logie, digt bij de kerk gekomen zijnde, begon
weder de muzijk en de kinderen hunne danzen in rijen, zoodat alles leven en vreugde was.
Want het was de eerste nieuwe wèlgebouwde kerk, in de binne baai, die ingewijd stond
te worden. Want gebouwen waarin daar de godsdienstoefening in de gemeenten verrigt
worden, zijn meestal bladen of gabbe² hutten, meer voor eene school dan voor eene kerk
ingerigt. De meester was bijzonder opgeruimd en in zijne schik, dat het kerkje, men mogt
wel haast zeggen, zijn kerkje afgebouwd was. Want het is door hem en onder zijn opzigt
niet alleen, maar zelfs de belangrijkste deelen er van zijn door zijne eigene handen moeten
bewerkt worden. Daarbij een trots en arm volk, met welk hij te doen had, zoodat hij eene
reeks van jaren, met veel geduld en volhardende ijver, heeft moeten volhouden, om het
eindelijk ten einde te hebben kunnenwww.cgfdejong.nl
brengen. Doch het laatste jaar, zins ik daar af en aan
gekomen ben, om werkzaam te zijn, is er in vergelijking van de reeks van jaren dat het
werk onder handen was geweest, zeer veel aan gedaan en afgebouwd geworden. Het
gebouw zelve is van eene halve steens muur en verders van goed plankwerk opgetrokken,
ziet er stevig uit en is versierd met goede deuren en vensters, doch niet te groot, voor eene
gemeente van bij de 500 zielen. De plegtigheid zelve, die te doen stond te worden,
bepaalde ik, zoo als ik bij vroegere gelegenheden gedaan had, uitgenomen in het algemeen
knielen.1488
[Het knielen werd achterwege gelaten omdat het onmogelijk zou zijn een dergelijke handeling in een dicht opeen gepakte menigte ordentelijk te laten verlopen. In de plaats daarvan
knielden slechts drie personen, Luijke, de meester en de sergeant (hoofd van de wijk waarin
de kerk stond), in het midden der kerk, op een speciaal daarvoor geplaatst krukje. Een ander
verschil met de inwijding van de nieuwe kerk in Waai (1847) was dat de processie, bestaande uit de gemeenteleden en een aantal genodigden, eerst driemaal om de kerk trok, alvorens
naar binnen te gaan. Op 17 december bezocht Luijke zijn Chinese buren weer.1489 Hier trof
hij ook een aantal islamieten.]

Met die strenge mahomedanen (en zelfs een Arabier er bij) kwamen wij te spreken over
de ongenoegzaamheid des uitwendigen godsdienst en de noodzakelijkheid eener voldoening, die wij niet konden door ons zelven verkrijgen, en dus de verlosser Jezus Christus
nodig hadden, ter kwijtschelding onzer zonde. Dan ofschoon zij met alle aandacht schenen
te luisteren, wilden zij er toch liever niet te veel van hooren en zochten er zoo spoedig
mogelijk overheen te spreken. Hier op stelde ik hunnen vleeschelijken godsdienst voor:
aangaande hunne veelwijverij, zoogenaamde vaste, over de spijze en hunne haat tegen
1488
1489

Voor de inwijding van de kerk te Waai, zie sub april in document 140.
Vgl. document 153.
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andersgezinde! Hierbij herinnerde ik mij nog aan de collegien van Vader Scharp1490 over
’t mahomadanismus en wel aan deze woorden: Bij het begin van Mohameds opkomst, zond
hij zijne discipelen, met de boodschap en het bevel: doet het met vriendelijkheid, bescheidenheid en geduld; maar zoodra hij de overmacht, door vuur en zwaard bekomen had,
keerde hij de wijze van zijne bekeeringsmethode om en toen werd het: sla ze doodt, de
honden, die niet in mij gelooven willen! Daarop vroeg ik aan den Arabier: zeg mij nu eens,
Bahasjoedan, is dat eene leer uit den hemel? Zijn kameraad stont daarbij op en ging zonder
te groette de deur uit! Doch hij bleef nog wat zitten en veinsde dat niet te weten en
verhaalde mij daarop: dat er in zijn land, of Arabië, 72 onderscheiden mahomadaansche
afdeelingen, en dat dus alle mahomedanen niet van het zelfde allooi, waren; en er slechts
vier waren, die de zuivere godsdienst bezaten! Waaronder hij natuurlijk behoorde. Welker
namen hij mij dan ook op zijne vingers voortelde.1491 En kort daarna scheidden wij, of wij
de beste vrienden waren. – – –
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J. Scharp; 1756-1828; sedert 1797 bestuurder van het NZG; 1809 lid van de Commissie voor de
Mohammedanen van het NZG; vanaf 1821 onderwees hij de zendingskwekelingen in de leer en zeden
van de islam. Overlijdensbericht in EA 1828, 394-395. Over hem Enklaar, Kom over en help ons!,
36-49.
Waarschijnlijk bedoelde hij de vier in Ned.-Indië bekendste islamitische wetstradities of scholen (mazhab):
de mazhab Syafi’i, die teruggaat op al-Syafi’i (Egypte, overl. 820), de mazhab Hanafi (Abu Hanifah,
Irak, overl. 767); de mazhab Maliki (Malik ibn Anas, Medina, overl. 795) en de mazhab Hanbali (Ahmad
ibn Hanbal, Irak, overl. 855).
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667
Europeanen, Europe(e)s(e) xiii, xviii, 78,
Hulpzendelinggenootschap, Ambon xxiii,
81, 191, 222-225, 227, 265, 268, 292, 339,
xxiv, 4, 103, 109, 110, 112, 114, 151, 163,
349, 364, 366, 369, 371, 385, 401, 408,
201, 216, 227, 229, 230, 232, 254, 260,
413, 440, 453, 466, 483, 488, 489, 499,
262, 264, 276, 281, 293, 296, 300-302,
501, 535, 576, 604, 638, 647
329-331, 335, 336, 344, 346, 347, 349,
353, 375, 381, 386, 388, 391, 392,
feesten, feestdagen xvi, xvii, 42, 54, 70,
395-397, 403-407, 409, 422, 431, 438,
118, 129, 143, 151, 155, 156, 167, 177,
455-462, 487, 648
214, 243, 244, 266, 272, 279, 293, 368,
Hulpzendelinggenootschap, Timor 229,
374, 395, 417, 431, 439, 472, 484, 485,
409
487, 569, 608, 609, 630, 676, 679
huwelijk xix, xxi, 42, 101-103, 109, 110,
fluit, fluitspel 123, 226, 411, 642, 680 www.cgfdejong.nl
125, 139, 190, 196, 198, 210, 261, 262,
formulieren, liturgische 41, 229, 437, 496,
266-268, 314, 330, 335, 345, 346, 368,
543, 605, 631
409, 421, 425, 427, 437, 441, 452, 491,
528, 540, 554, 558, 564, 566-569, 573,
geesten, duivels xiii, xiv, xvi, xviii-xxi,
586, 587, 630, 648, 665, 677
143, 146, 154, 256, 259, 268, 356, 410,
419, 420, 448, 452, 466, 521, 524, 665
Ichtitsar tabal, zie Werndly
geloofsbelijdenis 41, 581
imam xvii, xviii, 271, 272, 327, 342, 343,
genootschapsscholen (NZG) 493
475, 477, 484, 614
gezangen, gezangboeken, 83, 99, 105,
Indische Kerk (Bestuur over) ix, x, 72, 73,
118-120, 123, 127, 143, 160, 176-178,
88-90, 104, 105, 189, 190, 205, 290, 353,
259, 270, 271, 299, 314, 327, 346, 384,
354, 356, 391, 536, 569, 573, 576, 606,
425, 599, 602, 609, 611, 635, 637, 642,
620, 625, 630, 648-65 1, 653, 654, 665,
661
667, 668, 670 -675
Grote of Maleise Kerk, Ambon 33, 94,
Indo-europeanen xiii, xviii, 103, 265
274, 463
inenting, vaccinatie 77, 266, 663
inlandse hoofden xix, xxi, xxv, 5, 38, 46,
Haagse Commissie ix, xxiii, xxiv, 73, 88,
47, 54, 63, 84-86, 106, 107, 116, 117, 119,
189, 190, 205, 354, 355, 424, 469, 591,
124, 129, 130, 133, 139, 141, 146-151,
606, 654, 671, 674
154-156, 160, 161, 166-170, 172,
haji, bedevaartgangers xvi, 214
174-177, 179-181, 185, 187, 207,
heidenen, heidendom (term) 40, 42, 43,
210-213, 218, 224, 237-240, 255, 257,
51-53, 58, 59, 72, 83, 84, 86, 89, 90,
258, 263, 266, 270, 271, 274, 279, 280,
95-102, 105, 115, 116, 120, 122, 124, 125,
282, 284, 287, 291-293, 295, 305-311,
136-138, 140, 142, 145, 146, 148, 152,
324-334, 339, 340, 342, 350, 356, 357,
154, 158, 163, 164, 170, 190, 202, 204,
364, 365, 369, 372-375, 377, 379, 382,
206, 208, 209, 213, 217-219, 226, 251,
396, 397, 401, 407, 408, 410, 411, 413,
257, 260, 261, 264, 267, 268, 278, 281,
415, 418, 419, 423, 426-429, 432, 434,
285, 288, 290-292, 296, 300, 303, 304,
435, 440, 446, 448, 449, 452, 453, 466,
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472-479, 481, 482, 484, 486, 488-490,
Koepelkerk, Ambon, zie Hollandse Kerk
496-503, 505, 506, 508-510, 512, 515,
koppensnellen 136, 149, 204, 332, 585,
517-519, 526, 528, 529, 531, 537-540,
657, 658
551-553, 555, 557-562, 564, 567, 568,
koran xiii, 342, 477, 480
571, 572, 579-581, 586, 587, 589-591,
kosepa 571
593-595, 600-602, 604, 606, 610-612,
614-616, 623, 628, 637, 638, 640, 642,
landkaarten (gebruik van) 75, 111, 220,
657-659, 661-663
249-251, 259, 477, 504, 506, 535, 586,
instructie (voor zendelingen) 72, 96-98,
635, 636
102, 103, 124, 125, 219, 228, 229, 302,
Landraad (div.) 38, 39, 103, 109, 224, 225,
314, 315, 347, 430, 522, 550, 564, 673
233, 237, 259, 403, 495, 549, 564, 588,
islam, islamieten xiii, xvii, xviii, xx, 16,
594, 604, 633, 638, 638, 646, 650, 657,
38, 39, 43, 52, 53, 59, 84, 89, 92, 106,
658
108, 116, 118, 122, 124, 125, 129, 130,
leerredenen 100, 127, 128, 137, 177, 204,
132, 133, 135, 137, 138, 144, 152, 153,
270, 286, 292, 310, 319, 320, 347, 376,
158, 159, 170, 171, 208, 209, 213, 214,
418, 439, 468, 496-498, 509, 532, 609,
217, 226, 228, 230, 256, 261, 264, 265,
645, 654, 655, 677-679
267, 268, 271, 272, 278, 282, 283, 291,
London Missionary Society xxiii, xxv, 50,
295, 305, 312, 314, 316-319, 322, 325,
51, 114, 337, 376
327-329, 333, 334, 337, 340, 342, 357,
Luthers/anen 241, 353, 489
358, 368, 370, 408, 413, 416-419,
430-432, 435, 440, 444, 451, 452, 472,
Maleier(s) 93, 123, 384
473, 479, 480, 482, 489, 490, 494, 496,
Maleis (taal) passim
501, 503, 514, 516-520, 523, 528, 535,www.cgfdejong.nl
marinjo xviii, 610, 611, 617
548, 572, 588, 589, 604, 614, 627-629,
mauwin, sjamaan xvii, xviii, 153, 266,
631, 632, 638, 639, 659, 661-663, 680,
268, 272, 559
681
moskee xvii, xviii, 328, 329, 334, 484
muziek (zie ook fluit, zang) 143, 240, 241,
joden, joods 472, 489
255, 260, 635, 637, 661, 680
kaartspel 268
kakianverbond, kakianisten xvii, xx, 153,
154, 551, 553, 559, 560, 585, 586,
589-591, 657, 658, 661
Kapel, Ambon 4, 52, 93, 123, 362, 467
kerkeraad van
Ambon 8, 11, 12, 15, 54, 59, 84, 90,
103, 139, 188, 195, 288, 290, 318, 344,
346, 368, 369, 375, 396, 423-425, 452,
462, 467, 488, 492, 507, 511, 528, 545,
566, 570, 571, 592, 606, 607, 613,
629-632, 646, 650, 651, 675
Banda 35, 87, 272, 391
Batavia 7, 8, 72, 88, 91, 188, 189, 528
kerkgebouw 93, 218, 278, 279, 281, 282,
284, 286, 310, 313, 329, 446, 463, 556,
570, 587, 609, 613, 640, 652, 679
kerkmeester 38, 55, 56, 467
kerstmis, kers(t)feest 140, 335, 417, 431,
569, 630
Kitab Malajuw akan mengadjar hedja
304, 315, 433, 634, 654

Nederlands Zendelinggenootschap (NZG)
passim
njora (vrouw van regent, schoolmeester)
xix, 501, 503
onderwijs
centrale school, Ambon 41, 45, 47-49,
61
Hoofdcommissie van onderwijs ix, ix,
xxiii, xxiv, 187, 231, 233, 243-249,
262, 263, 269-271, 273, 301, 342, 348,
349, 504, 542, 580, 582, 633, 634, 637
kweekschool 104, 297, 301, 302, 431,
460, 536, 541, 583, 619, 620, 622, 626,
642, 647
kweekschool (Berkel) 73
kweekschool (Gosport) 51
kwekelingen 97, 112, 118, 156, 157,
165, 188, 192, 243, 244, 246-248,
252-254, 259, 261, 263, 275, 277, 297,
299-303, 313-315, 349-351, 356, 372,
373, 376, 377, 381, 382, 384, 385, 393,
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398, 400-402, 407, 414, 447, 455, 456,
426-428, 434, 435, 467, 514, 526-528,
460, 469, 498, 506, 511-513, 515, 520,
564, 571, 629, 631, 651, 653
522, 533, 538, 576-579, 583, 584, 596,
608, 609, 613, 644, 646, 649, 650
Palestina, kaart van 504, 506, 538, 599,
leestafels 249, 299, 541, 542, 634, 635,
609, 635, 636
655
pasen, paasfeest 140, 167, 227, 293, 422,
onderwijswet 176
569, 608
opleiding schoolmeesters 206-208, 216,
Patalima (Vijfbonders) xix, xxii, 6, 153,
219, 232, 252, 253, 256, 271, 287, 292,
658
293, 296-303, 314, 342, 349-352, 356,
Patasiwa (Negenbonders) xvii-xix, 6, 153,
362, 372, 375, 376, 381-386, 392, 393,
657, 658
398-403, 406, 407, 414, 430, 431, 435,
Pembitjara bagi Guruw midras 351, 384,
436, 445, 447, 449, 455-460, 467, 490,
633, 635, 656
495, 498, 500, 506, 511-513, 522, 524,
prediking 42, 58, 73, 99, 140, 141, 159,
533, 536-538, 543, 564, 576, 577, 579,
208, 353, 466
582, 584, 586, 595, 599, 608, 609, 633,
psalmen, psalmboeken 41, 42, 83, 90, 99,
635, 637, 642, 646
105, 112, 115, 116, 119, 122, 136, 139,
opperschoolmeesters xvi, 34-36, 38, 54,
140, 145, 160, 164, 176-178, 191, 204,
85, 95, 156, 158, 161, 179-181,
214-216, 231, 256, 258, 263, 271, 280,
185-187, 234-236, 274, 327, 345, 376,
284, 294, 305, 325, 327, 335, 346, 359,
449, 452-454, 584, 612, 616-618, 645,
396, 411, 417, 425, 428, 439, 446, 485,
651, 678
497, 543, 556, 568, 570, 609, 611, 642,
schoolopzieners xix, 67-70, 72, 94-96,
655
110, 128, 130, 138, 156-158, 161, 162,
www.cgfdejong.nl
165, 166, 172-177, 179-181, 187, 191,
Raad van Justitie (Ambon) 38, 58, 61, 94,
192, 200, 201, 230, 262, 271, 345, 455,
103, 109, 110, 112, 130, 166, 195,
458, 490, 493, 504, 542, 580, 581, 633,
223-226, 247, 458, 638, 646, 653
634, 637, 644, 647, 653, 655
Reglement op het Bestuur der Prot. Kerk
schoolreglement 62, 67, 175, 176, 241,
in Ned.-Indië (1840/1844) 88, 189, 354,
263, 327, 443, 526, 531, 595, 597, 634
467, 668, 671, 673
Subcommissie van onderwijs xxv,
Reglement op het binnenlandsch bestuur
67-70, 72, 109, 130, 156, 160, 167,
(1824) xvi, 92, 149, 174-176, 180, 222,
175, 233-240, 242-249, 254, 260, 262,
327, 365, 581, 614, 615, 638
263, 269, 270, 273, 301, 327, 342, 350,
Rooms-Katholiek(en) ix, xxiii, 227, 346,
370, 402, 403, 445, 455, 458, 460, 490,
359, 432, 472, 489, 589, 632, 633
494-497, 501, 503-505, 507-510, 531,
Roskott, Spelboekjes 655, 656
537-539, 542, 543, 545, 546, 569,
Roskott, Woordenboek 316, 384-386
582-585, 591, 593-595, 612, 633, 634,
641, 655, 675
sacramenten 55, 72, 94, 210, 272, 327,
superintendent der scholen 40, 41, 43,
335, 466
44, 48, 62, 94
avondmaal xxiv, 50, 52, 53, 72, 83-86,
ontucht 132, 133, 155, 190, 210, 369 Onze
94, 98, 101, 113, 117-119, 121, 122,
Vader, het 41, 139, 241, 496, 598, 646,
131, 132, 139, 147, 149, 163, 167-170,
655
190, 204, 209-212, 214, 256-258, 279,
orang tu(w)a agama xix, xxi, 139, 291,
281-283, 286, 289-292, 296, 305, 307,
328, 333, 335, 492, 497, 499, 501, 506,
310-313, 332, 345, 352, 356, 378-380,
509, 511, 526, 528, 556, 610, 612, 617,
422, 423, 425, 426, 451, 452, 485,
634
526-528, 551, 552, 554, 558-560, 562,
ouderling 42, 84, 85, 122, 131, 139, 168,
569, 571, 576, 585-587, 591, 623, 651,
216, 217, 255, 260, 279, 284, 290, 310,
652, 665, 677
312, 327, 345, 375, 410-413, 423,
doop 42, 53, 72, 83-86, 98, 101, 105,
113, 119, 132, 151, 163, 165, 170, 190,
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206, 217, 278, 280, 281, 283, 290, 296,
visitatiereizen 41, 43, 68, 72, 87-89, 91,
300, 303-308, 312, 317-320, 322, 323,
93-95, 104, 112, 123-125, 130, 136-138,
344-346, 352, 358, 379, 423, 426, 427,
141, 149, 151, 162, 163, 171, 174, 175,
436, 437, 441, 452, 463, 472, 473, 528,
179, 181, 202, 206, 207, 211, 216, 218,
568, 574, 576, 589, 591, 662, 665, 677
219, 251, 261, 263, 273, 275, 279, 285,
sago, sagopalm, -kloppen xiii, xv-xvii, xx,
288-290, 296, 300, 308, 310, 312, 337,
80, 138, 144, 146, 148, 155, 156, 166,
345, 350, 353, 370, 374, 378, 390, 414,
314, 363, 408, 415, 419, 421, 474, 475,
423, 424, 426, 427, 432, 434, 435, 439,
488, 492, 499, 516, 517, 523, 529, 628,
445, 452, 455, 456, 465, 469-471, 479,
660
481-483, 489, 490, 493, 502, 503, 511,
saguweer xx, 155, 210, 227, 268, 356,
513, 514, 517-519, 521, 522, 525, 526,
369, 417, 608 saniri xvii, xx, 341, 527,
528, 533, 543, 549, 551, 560, 561, 564,
547, 548, 656, 657
567, 576, 581, 583, 587, 590-592, 594,
Schutterij, schutters 109, 260, 269, 273,
595, 600, 606, 608, 612, 616, 621-623,
365, 366, 491, 638, 680
625, 630, 632-634, 636, 640, 644, 652,
slaven xvi, 72, 126, 130, 132, 133, 135,
653, 660, 662, 668, 671, 673
141, 167, 228, 265, 273, 283, 312, 318,
VOC xviii, xxi, xxii, xxvi, 33, 43, 63, 110,
343-345, 364, 368, 370, 412, 413, 430,
224, 225, 373, 490, 580
526, 563, 591
voorouders xiii, 136, 138, 146, 147, 150,
straffen 62, 68, 126, 134, 135, 137, 142,
152, 154-156, 257, 325, 369, 419, 559
146, 167, 178, 181, 199, 201, 238, 239,
Vrouwenhulpgenootschap, Rotterdam 644
243, 244, 246, 258, 273, 328, 332, 343,
357, 358, 365, 368-370, 373, 374, 412,
Wees- en Boedelkamer 33, 40, 61, 109,
416, 492, 537, 551, 577, 594, 598, 601,www.cgfdejong.nl
110, 192, 241, 246, 247, 259, 381, 633,
603, 613-617, 619
646
weeshuis 39, 40, 109, 123, 188, 192-199,
Tahlil-tahlil (zie ook gezangen; psalmen)
272, 342, 400, 458, 467, 493, 506, 510
271, 678
weeskinderen 39, 40, 192, 194-198, 272,
Tien Geboden, de 41, 496
342, 467
traktementen 54, 60, 61, 63, 72, 112, 156,
Wester, Kitab Midras 172, 270, 447
162, 164, 166, 181, 199, 200, 205, 206,
Wester, Spelboekjes 128, 172, 277, 448,
235, 244, 246, 260, 263, 274, 277, 281,
530, 635
289, 315, 347, 351, 366, 377, 379, 380,
386, 388, 389, 395-397, 412, 434, 463,
zang (zie ook fluit, muziek) 83, 240, 241,
464, 468, 469, 484, 487, 492, 493, 501,
359, 439, 475, 497, 502, 504, 642
503-505, 508-510, 538, 539, 542, 543,
ziekentrooster, krankbezoeker 88, 90, 104,
545, 546, 569, 584, 586, 605-607, 614,
105, 177, 263, 288, 376, 580, 584, 609,
616, 624, 650, 654, 667, 670, 675, 676,
676
678
ziekten
tucht 102, 176, 190, 241, 373, 466, 535,
cholera xiv, 125, 266, 328
560, 596
framboesia xiv, 69, 505, 530, 634, 640
tuinen, dusun xv, 62, 78, 120, 134, 166,
lepra 33, 39, 175, 327, 343, 573, 581
226, 227, 256, 310, 314, 343, 356, 363,
pokken xiv, 77, 140, 143, 248, 634, 640
375, 393, 407, 415, 416, 418, 419, 421,
zonde(n), zondebesef, berouw 13, 53, 74,
471, 483, 488, 491, 492, 501, 515, 517,
90, 97, 107, 120, 133-137, 190, 218, 258,
539, 556, 563, 585, 589, 593, 595, 597,
259, 261, 281, 306, 357, 358, 381, 395,
599-601, 603, 606, 607, 616-618,
400, 412, 474, 479, 480, 484, 521, 524,
626-629, 651, 659, 675
680
varkens, varkensvlees 81, 268, 330, 408,
418, 419, 589, 590, 593, 659

