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Woord vooraf

Ieder boek kent zijn eigen genesis, en deze studie vormt daar geen uitzondering
op. Van jongs af aan hoorde ik sterke verhalen over Ome Jan, missionaris bij de
koppensnellers op Nieuw-Guineal. Tijdens mijn studententijd op de seminaries
van de Kapucijnen waren er de vele relazen over 'onze missies' in Indonesit: In
1970 krceg ik de kans om in het kader van mijn afstudeervak, sociologie der ont-
wikkelingslanden, zelf anderhalf jaar lang een doctoraalstage  te lopen in de
Gordel van Smaragd.
In die periode bezocht ik verschillende bisdommen op Java, Bali, West-Borneo en
Noord-Sumatra. Mijn belangstelling voor het katholicisme in Indonesie werd
daardoor uitgediept. Het werd me duidelijk dat de katholieke kerk in Indonesia
zich in een transitie bevond: een overgangsproces van de 'missie'-fase naar de
volwassenheid van de lokale kerk van Indonesische signatuur. Enerzijds was dit
een bewust gestuurd proces vanuit de doorwerking van de ideean van Vaticanum
II, anderzijds een natuurlijk proces door de toename van het aantal Indonesische
katholieken, religieuzen, priesters en bisschoppen.
Vanuit deze ervaringen tijdens mijn doctoraalstage kreeg mijn toekomst verder
gestalte. In 1974 werd ik als socioloog uitgestuurd om te gaan assisteren bij de
Katholieke Universiteit in Jakarta: de Universitas Katolik Atma Jaya. Bijna negen
jaar lang was ik verbonden aan het onderzoeksinstituut PPA4, op de afdeling
Sociaal Kerkelijk Onderzoek. In de eerste jaren heb ik, samen met collega's en
assistenten, vele onderzoekingen mogen verrichten in de bisdommen Jakarta,
Pontianak, Medan en Sibolga: Vanaf 1978 kreeg het PPA onderzoeksopdrachten

1      Zie J.F.L.M. Cornelissen, Patel· en Papoea: de ononoeting van de Misionarissen van het Heitig Hart
met de culmur derPapoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea. Dissertatic uit 1988. Kok, Kampen
1988. In dit werk wordt Ome Jan als pater dr. Jan Boelaars MSC op talloze plaatsen geciteerd.

2  De Nederlandse Kapucijnen missioneerden vanaf 1905 op Borneo en vanaf 1911 op Sumatra.
Begin 1991 waren er nog 53 missionarissen van Nederlandse origine in de aartsbisdommen
Pontianak, Medan en Jakarta werkzaam.

3  Het resultaat van deze doctoraalstage was de scriptie: HJ.W.M. Boelaars, De Kuperda: een
Indonesische trainingscursus voor rumi community development werk, bezien tegen de achtergrond
van de  huidige community development problematiek  in  Indonesii. Werkdocument van het WO, nr.
3. Tilburg april 1974, 268 p.

4     PPA  = Pusat Penelitian A tma Jaya:  onderzockscentrum van de Atma Jaya Universiteit, opgericht
in 1973.

5  De resultaten van de vele onderzoekingen uit deze periode zijn in de literatuurlijst opgenomen
onder PPA (Pusat Penelitian Atma Jaya).
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op nationaal niveau van de Bisschoppenconferentie, de MAWI6. Middels deze
onderzoekingen en de daarmee gepaard gaande reizen kreeg ik informatie over
en inzicht in de complexiteit van de transitieprocessen die zich in alle bisdommen
afspeelden. Dit geheel kan men samenvatten met de term INDONESIANISASI, het
omvormingsproces van de katholieke kerk in IndonesiB tot de Indonesische
katholieke kerk.

Mijn werk in Indonesit bij het PPA werd eind 1982 beBindigd. De nieuwe taak
werd missieprocurator van de Nederlandse Kapucijnen, met de standplaats
Tilburg. Maar eerst verwachtte men nog een afronding van mijn Indonesische
periode in de vorm van een dissertatie. Een half jaar bezinning en studie in
Nederland onder leiding van mijn twee promotoren, prof. dr. R. de Moor en prof.
dr. A. Camps, leverde het zicht op de lacunes die aangevuld moesten worden.
Daartoe ging ik nog een jaar terug naar IndonesiB.
Medio 1984 begon mijn werk als missieprocurator. De daarmee verbonden dage-
lijkse beslommeringen maakten het me jarenlang onmogelijk deze studie af te ron-
den. Pas eind 1988 kwam die kans in zicht. De intensieve contacten met Indonesid
vanuit mijn werk en mijn blijvende belangstelling voor de katholieke kerk aldaar
maakten het mogelijk dat ik op de hoogte werd gehouden van alle nieuwe ontwik-
kelingen aldaar. Het materiaal voor dit boek kon voortdurend aangevuld worden.
Terugkijkend op een kleine twintig jaar van studieuze en actieve betrokkenheid
bij de katholieke kerk in Indonesie, kan ik alleen maar dankbaar zijn voor de
unieke kans om van nabij op allerlei niveaus die kerk te hebben mogen ervaren.
Duizenden mensen hebben mij aan het materiaal geholpen voor dit boek: door
het invullen van enqutte-formulieren, door hun gesprekken en adviezen, maar
vooral door hun geloofsbeleving.
Het is niet doenlijk om allen in Indonesia die op enigerlei wijze betrokken zijn
geweest bij de totstandkoming van dit boek te vermelden. Daarom wil ik hier in
eerste instantie een algemeen 'terima kasih seribu' uitspreken: duizendmaal dank
voor alle hulp, steun en inspiratie van u allen.

Toch wil ik hier enkele instanties en personen speciaal vermelden, omdat zij een
bijzondere rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit boek. Op de eerste
plaats wil ik mijn oprechte dank uitspreken ten aanzien van de MAWI en speciaal
aan mgr. dr. Leo Soekoto SJ, die mij tijdens mijn verblijf in Jakarta vaak advies
en hulp heeft gegeven. Daarnaast wil ik vermelden prof.dr. Robert Hardawiryana
SJ, peritus van de MAWI, die het eerste manuscript van commentaar voorzag,
evenals pater Jo Dijkstra SJ, indertijd secretaris van de Conferentie van Indonesi-
sche Religieuzen.

6  MAWI = Majelis Agung Waligereja Indonesia: de vergadering van kcrkvoogden van Indonesie.
Dit was de officiEle betiteling van de katholieke Bisschoppenconferentie in Indonesie. In 1986
werd de naam MAWI veranderd in KWI = Konperensi Waligereja Indonesia, de conferentie van
Indonesische kerkvoogden. In het grootste deel van dit boek wor(it echter de term MAWI nog
gebruikt om het Indonesisch episcopaat aan te duiden.
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Binnen de Atma Jaya waren het vooral drs. Frans Seda en mijn directeur prof.dr.
Anton Moeliono, die mij in mijn werk stimuleerden. Zonder de dagelijkse steun
van mijn Nederlandse collega's Peter en Kitty Merkx-v.d. Kamp en mijn vele
Indonesische collega's en assistenten op het PPA had ik nooit zo intens in
IndonesiB kunnen werken. Hun in het bijzonder geldt mijn grote dankbaarheid.
Eenmaal teruggekeerd in Nederland en verder werkend aan deze studie heb ik
het manuscript voorgelegd aan diverse medebroeders Kapucijnen. Voor hun
opmerkingen en correcties ben ik dankbaar: mgr. Ferrerius v.d. Hurk, Arie van
Diemen, Willy Wagemakers en Bavo Westgeest. 06k Ome Jan MSC, die mede
aan de wieg stond van deze studie, gaf me zijn gewaardeerde commentaar: terima
kasih banyak!
Corrigeerwerk werd uitgevoerd door Theo v.d. Akker, Gentilis van Loon en Sjef
v.d. Horst. De tabellen in dit boek werden door drs. Jan Fabert onder de loep
genomen. Allen oprechte dank voor de tientallen uren aan dit taaie werk besteed.
Voor de technische afwerking van deze publikatie wil ik mw. E. Pikaar en mw.
M. Hautvast-van Hooft van het Universitair Publikatiebureau van de KUN ten
zeerste bedanken. Zij gaven de finishing touch bij de totstandkoming van dit
boek.

Uitermate erkentelijk ben ik mijn beide promotoren prof.dr. Ruud de Moor in
Tilburg en prof.dr. Arnulf Camps OFM, in Nijmegen, die mij bijna tien jaar lang
stimuleerden en begeleidden om deze studie af te ronden. Zonder hun ruggesteun
en kritiek zou ik dit monnikenwerk nooit hebben kunnen voltooien. Hartelijk
dank!

Graag wil ik hier vermelden dat ik deze studie heb mogen maken als Kapucijn.
Zowel de Indonesische als de Nederlandse Kapucijnenprovincies hebben het
mogelijk gemaakt dat deze studie werd voltooid en uitgegeven. Ik ben mijn
provinciale oversten en medebroeders daarvoor ten zeerste erkentelijk. Mijn
huisgenoten en mijn medewerkers van de Missieprokuur wil ik danken voor hun
medeleven en medelijden in de duistere periodes waarin dit boek tot stand kwam.

Een laatste woord van dank aan mijn familie, met name aan mijn Moeder, voor
haar voortdurende belangstelling en medeleven, ondanks haar ziekte, tijdens de
moeizame bevalling van dit boek.
Moge deze publikatie een oude 'ereschuld aan Indonesie' inlossen.
Deo Gratias!

Nijmegen, Jakarta, Tilburg Huub Boelaars OFM Cap.
1983-1991

De vertaling van alle Indonesische tel<sten in dit boek is door mij verzorgd.
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Inleiding: de parabel van de oliepalm

Tijdens mijn speurtocht naar de ontwikkeling van de Indonesische katholieke kerk
trof ik de oliepalmi aan. De geschiedenis van deze boom werd voor mij een
symbool van mijn onderwerp. Ter introductie van deze studie wil ik daarom de
successtory van de oliepalm vertellen: een geslaagd voorbeeld van inculturatie of
Indonesianisasi van de natuur.
Wie als toerist een reis maakt door Sumatra en Java raakt doorgaans diep onder
de indruk van de grootse plantages met oliepalmen. De meeste dateren nog uit
de koloniale tijd. Ze geven een imposant beeld van hoe 'de planters' destijds
ongecultiveerde grond 'in cultuur' hebben gebracht.
De honderdduizenden hectaren vol oliepalmen op Sumatra en Java zorgen
jaarlijks voor meer dan een miljoen ton palmolie: Ongeveer de helft daarvan
wordt door Indonesie geexporteerd. De laatste tien jaar zijn er ook op andere
eilanden, op Kalimantan, Sulawesi en zelfs op Irian Jaya, nieuwe plantages
aangelegd. De zaden voor deze nieuwe aanplant werden zorgvuldig geselecteerd
om een hoogwaardig produkt te verkrijgen. Zo verspreidt zich de oliepalm over
heel Indonesie en worden de buitengewesten letterlijk verder'in cultuur' gebracht.
De palmolie, nu een nationaal Indonesisch produkt, is als exportartikel een
belangrijke steunpilaar geworden van de Indonesische economies.

Het verhaal begint simpel. In de botanische tuin van Bogor (Buitenzorg) staat
een oude palmboom. Er is een bordje op gespijkerd: 'De moederboom van alle
oliepalmplantages van Zuidoost-Azi84.' Hij werd daar in 1848 door dr. Johannes
Elias Teijsman geplant. Met de zaden van deze boom werden alle plantages op
Java, Sumatra en Maleisie aangelegd.

1  De Latijnse naam van de oliepalm is Elaeis Guincensis, de Indonesische kelapa sawit.
2  Indonesia, 1990, An Omcial Handbook, uitgave van het Department of Information (ministerie

van voorlichting) van de Republik Indonesia, Jakarta december 1989, geeft voor 1988 het volume
van 888.000 hectare oliepalmen in Indonesit.

3    In Indonesia Magazine, september 1990, p. 43 wordt hierover gezegd: 'Verwacht wordt dat in 1994
het totale areaal 1,4 miljoen ha zal bedragen, met een opbrengst van 4 miljoen ton palmolie.
Ruim 75% van deze olie zal dan geexporteerd worden.'

4  De tekst luidt: 'Elaeis guineensis Jacq. Palm. The first oil palm introduced into Indonesia from
Africa, 1848. The mother plant of all oil palm plantions in South East Asia.' Bij het 165-jarig
bestaan van de Kebun Raya ('s lands plantentuin) werd aan deze boom het hoofdartikcl gewijd
in het dagblad Kompas, 18 mei 1982, p. 1, onder de titel 'Het grootste levende monument in de
Kebun Raya van Bogor'.
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De zaden van de boom had dr. Teijsman meegenomen uit de Royal Botanical
Gardens in Pamplemousses op het eiland Mauritiuss. De Engelsen hadden op
hun beurt de zaden van de oliepalm uit West-Afrika gehaald, uit gebieden rond
de Golf van Guinee. Dat is dus het statnland van de oliepalm. Vandaar ook de
Latijnse naam Elaeis Guineensis!
Vanuit Bogor werden zaden van de oliepalm in de jaren tachtig van de vorige
eeuw meegenomen naar Noord-Sumatra, aanvankelijk om daar als sierboom
langs de rubberplantages te dienen. Pas in het begin van deze eeuw werd de
economische waarde van de oliepalm ontdekt. Er werden grote plantages aange-
legd in de buurt van Pematangsiantar. In Marihat Baris werd een proefstation
opgezet waar zaden gesorteerd en veredeld werden. Zo ontstonden de plantages
in het gebied van Deli, vanwaar de palmolie werd geexporteerd om de spijsolie-,
vet- en zeepindustrie te voorzien. De oliepalm met zijn palmolie werd een
economisch succesverhaal.
In de jaren vijftig en zestig - na de nationalisatie van de plantages - verloor
Indonesia een stuk van de wereldmarkt op dit gebied door verwaarlozing, slecht
management en niet tijdige vernieuwing.  In de jaren zeventig en tachtig werd met

behulp van experts van de Wereldbank geprobeerd om dit nationale exportpro-
dukt weer op niveau te brengen:
De parabel van de oliepalm: het buitenlandse zaad dat geimporteerd werd in
Indonesia, daar wortel schoot, tot wasdom kwam en in zijn vruchten wordt
gee:porteerd, is voor mij hEt voorbeeld van een geslaagde inculturatie.
De gelijkenis zal duidelijk zijn: het christendom, van oorsprong niet-Indonesisch,
is in de Archipel als zaad geplant in de voorbije eeuwen. Het heeft er wortel
geschoten en is er tot wasdom gebracht. Via het proces van de inculturatie is de
lokale Indonesische kerk gegroeid en heeft zich verbreid over alle buitengewesten.
Vruchten van dat proces leveren al een bijdrage aan het leven van de wereld-
kerk,

5  Het eiland Mauritius was in 1598 door Jacob van Neck in bezit genomen voor de Verenigde
Nederlanden en werd door hem genoemd naar Prins Maurits. Pas in 1638 werd het gebied door
de VOC bezet, tot de Fransen het in 1712 overnamen. De Engelsen veroverden het gebied in
1810. (Informatie uit de Grote  Winkler  Prins, trefwoord Mauritius.)

6  Bij INDOC in Leiden verscheen in 1988 een publikatie Otiepatm: de hoop voor de toekomst,
Berichten uit West-Kalimantan over nieuwe plantageprojecten. Minidoc nr. 4.

7   In de zomer van 1988 hield de Congrcgatie van de Zusters van Onder de Bogen uit Maastricht
haar generaal kapittel in Indonesie. Bijdie gelegenheid werd de Javaanse zuster Louisie Satini CB
tot generale overste van de hele congregatie gekozen, met als standplaats Maastricht. Deze keuze

blijkt een waardering voor de kerk van IndoncsiE in te houden. De gelijkwaardigheid tussen de
kerken van Oost en West komt erin tot uitdrukking. Zie artikelen in INR, 6, 12 (1988)
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1 Indonesianisasi: probleemstelling enthema-afbakening

1.1  Indonesianisasi: een begripsomschrijving

Als titel voor dit boek is gekozen voor het Indonesische woord 'Indonesianisasi'
om aan te geven dat het hier om een binnen-Indonesisch proces gaat. Wat wordt
ermee bedoeld?
Het Groot Woordenboek van de Indonesische Taail omschrijft Indonesianisasi
als volgt: 'Het proces of de handeling, de wijze om iets tot iets echt Indonesisch
te maken.'
Voordat we nader ingaan op wat 'Indonesisch' dan wel is, geven we eerst een
aantal voorbeelden van taalgebruik van dit woord vanuit Indonesische kranten en
tijdschriften. Hierdoor wordt duidelijk dat dit woord in vele contexten gebruikt
wordt: taalkundig, financieel-economisch, in relatie tot de vervanging van buiten-
landers door Indonesiers, politiek, cultureel en ideologisch. Het is van belang dit
hele brede spectrum voor ogen te houden. De discussie over Indonesianisasi
wordt soms namelijk emotioneel versmald tot 66n bepaalde dimensie of sector.
Vandaar nu ter illustratie enkele voorbeelden van deze wisselende contexi,
waarbij soms ook het zelfstandig naamwoord pengIndonesiaan of het werkwoord
mengIndonesiakan werd gehanteerd:

Indonesianisasi van de Indonesische taal
- De directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs wijst in een speech in 1982

op de noodzaak dat 'de schatten der wetenschap zo snel mogelijk in het
Indonesisch moeten worden vertaald'2.

- Bij de presentatie van het nieuwe Groot Woordenboek van de Indonesische
Taal in 1988 verschijnen artikelen in de krant over de problematiek van de
Indonesianisasi van buitenlandse termen uit het Arabisch, Engels etc.3

De term Indonesianisasi wordt in deze voorbeelden gebruikt in de context van:
vertalen in de Indonesische taal.

1  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Jakarta 1988, p
330.

2   'Khasanah ilmu harus secepat mungkin diIndonesiakan.' Dagblad Kompas, 23 februari 1982.
3 'PengIndonesiaan Istilah Asing.' Kompas, 30 januari 1988. In dit artikel worden de termen

mengIndonesiakan en pengIndoncsiaan voortdurend gebruikt.
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Indonesianisasi op financieel-economisch ten'ein
-  Het hoofd van de Co8rdinatie Commissie voor Buitenlandse Investeringen in

Indonesie verklaart op 12 juni 1981 dat het programma van de Indonesianisasi
van de investeringen via joint ventures voldoende soepel verloopt4.

-   In hetzelfde perspectief kan deze financiale beschouwing gelezen worden: 'Op
weg naar de Indonesianisasi via de kapitaalmarkf:

Het zinsverband in beide voorgaande citaten geeft aan dat Indonesianisasi hier
betekent 'het in Indonesische handen brengen of krijgen van de economische-
financiele middelen in het land', om daarmee een eigen Indonesisch economisch

systeem te realiseren.

Indonesianisasi in de bedrijfsvoering
- Bedrijf S. wordt ervan beschuldigd het Indonesianisasi-proces tegen te wer-

kent
-  De N.V. I.C. Paints vertraagt het Indonesianisasi-programma .

In beide gevallen betreft het hier buitenlandse ondememingen die ervan beschul-

digd worden dat zij zich niet aan de afspraak houden om binnen een bepaalde
tijdslimiet IndonesiErs op te leiden voor alle belangrijke functies binnen hun
bedrijfs.
- Het dagblad Kompas meldt dat de Indonesische oliemaatschappij Pertamina

vanaf begin januari 1983 alle buitenlandse werknemers in de boorindustrie zal
vervangen door Indonesiers: 'De Indonesianisasi van de werkers in de boorsec-
tor is een juiste stap in de goede richting  :
Als commentaar wordt eraan toegevoegd: 'Een dergelijk optreden zou navol-

ging verdienen en ook in andere ondernemingssectoren moeten worden
doorgevoerd.'

-  De buitenlandse counterpart van Pertamina, Mobil Oil, begint in 1984 met zijn
Indonesianisasi Programt' door twee Indonesiers aan te stellen in de toplei-
ding: de een als vice-president voor public relations en de ander als vice-presi-
dent voor exploratie.

4 'Program Indonesianisasi permodalan.' Dagblad Sinar Harapan, 13 juli 1981.
5 'Menuju Indonesianisasi melalui Pasar Modal.' Sinar Harapan, 21 oktober 1982.
6 'Perusahaan S. dituduh halangi Indonesianisasi: Sinar Harapan, 5 december 1981.
7 'P.T. I.C.Paints hambat program Indonesianisasi.' Sinar Harapan, 19 november 1982.
8  De discussie over wat belangrijker is: het bezitten van een meerderheidsaandeel in Indonesische

handen of het hebben van Indonesiers in de leiding van de bedrijven, spitst zich in 1983 verder
toe. In Sinar Harapan, 18 oktober 1983, verschijnt een artikel: 'Indonesianisasi: bukan pemilikan
saham yang penting, tapi manajemen' (Indonesianisasi: niet het hebben van aandelen is belang-

rijk, maar het in handen hebben van het management van het bedrijf).
9 'Indonesianisasi tenaga-tenaga pengeboran minyak merupakan langkah yang tepat.' Kompas, 1

december 1982.
10 'Mobil Oil Indonesia melaksanakan Program Indonesianisasi.' Kompas, 6 januari 1984.
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- In 1988 wordt meegedeeld dat het Indonesianisasi-proces bij Mobil Oil nog
steeds doorgaat, door aanstelling van twee nieuwe Indonesiers in topfunc-
tiest 1

Indonesianisasi in kerkelijke bedrijfsvoering
Niet alleen bij de olie-industrie gaat het om 'de vervanging van buitenlandse
werkkrachten door IndonesiBrs' als er over een programma voor Indonesianisasi
gesproken wordt. Evenzeer geldt dit voor een andere 'multinational' in Indonesit:
de Rooms-katholieke kerk. Zowel met betrekking tot het 'topmanagement' door
bisschoppen, alsook met betrekking tot de gewone veldwerkers: pastores en
religieuzen, wordt gesproken van het proces van Indonesianisasi:
- Bij gelegenheid van de wijding van de nieuwe aartsbisschop van Semarang,

mgr. Julius Riyadi Darmaatmadja, op 29 juni 1983, verklaart de minister van
godsdienst: 'Het Indonesianisasi-proces binnen de katholieke kerk gaat stee(is
verder voort12,i

-  De minister H. Munawar Sjadzali m.a. refereert daarmee aan de implementa-
tie van het 'Programma tot versnelling van de Indonesianisasi van het kader
van de Indonesische katholieke Kerk'13 dat in 1979 was geformuleerd. De
bisschoppen stelden toen dat'De MAWI gewoon doorgaat met de Indonesiani-

, 14 Dit belangrijsasi van buitenlandse werkkrachten (missionarissen) . -ke docu-
ment werd opgesteld op verzoek van president Soeharto, die informatie
verlangde over de situatie in dit opzicht bij de katholieke kerkls. Dat jaar
heerste er een crisissfeer rond de mogelijkheid van het niet meer verlengen
van de tijdelijke verblijfsvergunningen van buitenlandse missionarissen.

-  Bij de herdenking in 1986 van het feit dat 25 jaar tevoren de hierarchie van de
katholieke kerk in Indonesie werd opgericht, verwijst de secretaris van de
MAWI, mgr. P. Hardjasoemarta MSC naar het proces van Indonesianisasi
binnen de hierarchie van Indonesit. Hij citeert dan de president: 'Op politiek
terrein zijn we onafhankelijk, in economisch opzicht proberen we op eigen
benen te staan. Met betrekking tot onze nationale veiligheid en orde hebben
we de zaken onder controle. Wat zouden we trots zijn als volk als die situatie
ook zou gelden op geestelijk terrein.'16 Maar de bisschop maakt dan wel de
opmerking: 'Natuurlijk zijn wij het eens met deze mening van onze president.
Maar op dit gebied doet zich juist factor X voor, die wij niet kunnen plannen
namelijk het element "roeping van Godswege".'

11    'Indonesianisasi di Mobil Oil Indonesia.' Kompas, 22 januari 1988.
12   'Proses Indonesianisasi dalam Gereja Katolik berjalan terus.' Kompas, 30 juni 1983.
13   Het Program Akseterasi Indonesianisasi Tenaga Gereja Katolik Indonesia, Hasil Sidang MAWI,

Nopember 1979 (135 p.) werd door de MAWI (Bisschoppenconferentie) in november 1979
geformuleerd. De gehele tekst is slechts in fotokopie-vorm beschikbaar. Het centrale vierde
hoofdstuk van dit document werd gepubliceerd in Spektrum, 10,1 (1980), p. 7-14.

14 'MAWI terus usahakan Indonesianisasi tenaga asing.' Kompas, 28 november 1979.
15   In hoofdstuk 4, paragraaf 5 zal uitvoeriger op deze kwestie worden ingegaan.
16  'Hirarki Gereja Indonesia, Indonesianisasi dan Keunikannya.' Tijdschrift Hidup, 9 november

1986, p. 12 e.v.
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-  Als op 1 juni 1988 de voorzitter van de Bisschoppenconferentie mgr. drs. F.X.
Hadisumarta O.Carm., bisschop van Malang op Oost-Java, door de paus
benoemd en verplaatst wordt naar het bisdom Sorong-Manokwari in Irian
Jaya, dan wordt dit gezien als een belangrijke doorbraak in het leven van de
Indonesische katholieke kerk17. Zijn voorganger mgr. Petrus van Diepen
OSA, zocht al jaren naar een Indonesische opvolger, omdat hij boven de
zeventig was en minder gezond. Binnen Irian Jaya was nog geen Indonesier te
vinden voor deze functie. Vandaar dat de bisschop van Malang zich beschik-
baar had gesteld om als'missionaris' naar Irian te vertrekken. Deze bijzondere
geste wordt gewaardeerd als een doorbraak om het proces van Indonesianisasi
van de kerkleiding in Irian Jaya te beginnen.

De context van Indonesianisasi in de bovenstaande voorbeelden is duidelijk: 'een
proces van vervanging van buitenlandse hulpkrachten door Indonesiers van
origine', eventueel met de politieke connotatie om ook in dat opzicht onafhanke-
lijk te zijn van het buitenland.

Indonesianisasi als integratie
Binnen de politieke context wordt in Indonesie zelf nooit gesproken over de
Indonesianisasi van bijvoorbeeld Oost-Timor. De overgang van dat gebied naar
Indonesia vanaf 1975 wordt aangeduid als integratie binnen het gehele gebied van
de republiek. In tegenstelling hiermee leest men in buitenlandse publikaties juist
w61 het woord Indonesianisasi in dit verband:
- Die Politik der Indonesisierung18.
-  The Indonesianization of East-Timor19.
- Indonesianisatie van Oost-Timoim.

De buitenlandse journalisten interpreteren de integratie van Oost-Timor binnen
Indonesie als een proces van annexatie. In Indonesia denkt men anders over deze
concrete kwestie. Voor andere situaties elders in de wereld gebruikt men wel
analoge termen: 'De Vietnamisering van Cambodja gaat nog steeds door'21, of
'De Arabisasi van Libanon gaat verder'22

17  Mgr. drs. F.X. Hadisumarta O.Carm. Uskup Baru Untuk Sorong-Manokwan. Hidup, 12 juni

1988, p. 40 e.v.
18 Klaus Figge, Abhangiges Territorium: Ost-Timor. In D. Nohlen en R Nuscheler (Hrsg.),

Handbuch der Dritten Welt, Bnd. 7, 512-518. Hoffmann und Campe, Hamburg 1983.
19  D.E. Weatherbee, The Indonesianization of East Timor'. Contemporary Southeast Asia, nr. 3

(1981).

20 Jan Mutter en S.L. Liem, 'De schreeuw van Maubere: deel 2. Indonesianisatie van Oost-Timor'.
Indonesia Feiten en Meningen, 10,1 (1984), p. 9-14.

21 'Vietnamisasi Kamboja berjalan terus.' Kompas, 31 oktober 1983.
22 'Arabisasi Lebanon maju terus.' Kompas, 4 november 1983.
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Niet in politiek opzicht maar wel in cultureel en sociaal opzicht, wordt Indonesia-
nisasi gebruikt voor een integratie- of assimilatieproces. Het gaat hier dan niet
om een gebiedsdeel, maar om een bevolkingsgroep binnen Indonesie:
-  De Daya's (oorspronkelijke bewoners van Borneo) bevinden zich in een proces

van Indonesianisasi . Mgr. M. Coomans beschrijft dit proces in zijn boek
Manusia Daya  als volgt: 'Door de komst van onderwijs, godsdienst, econo-
mie en sociale bijstand verandert de hele sociale en culturele ordening van de
Daya in wat genoemd wordt Indonesianisasi. In dit proces dat bezig is zal de
Daya zijn culturele identiteit verliezen, maar hij zal een nieuwe cultuur
ontmoeten als modern Indonesier. ,25

- Eenzelfde gedachtengang treffen we aan in een artikel in 1988 over de Papoea's
van Irian Jaya: 'De bewoners van Irian Jaya hebben nog niet hetzelfde niveau
van intensiteit van Indonesier-zijn bereikt, vergeleken met andere medebur-
gers26. Dat proces is later begonnen, de subculturen ter plaatse zijn veel hete-
rogener, en men leeft veel geisoleerder in afgelegen valleien en bergland.'

In beide bovenvermelde citaten is Indonesie als culturele identiteit het referentie-
kader: Indonesianisasi is dan een culturele assimilatie van subculturen binnen het
grote Indonesische cultuurpatroon, waardoor men een moderne Indonesier wordt.

Indonesianisasi in ideologische context
In een laatste voorbeeld wordt dit culturele assimilatieproces om moderne
Indonesi8rs te worden in een nog bredere ideologische context gebruikt.
- Tijdens een politieke discussie met studenten verklaarde de toenmalige

minister van voorlichting Ali Murtopo de betekenis van de P-4 cursussen 7 als
volgt: 'Deze cursus is bedoeld om Indonesitrs zich bewust te maken van hun
IndonesiBr-zijn: om hell tot goede staatsburgers te maken, vol van de juiste
intentie om de vrijheid die wij duur betaald hebben inhoud te schenken.'28
Indonesianisasi als een indoctrinatieproces dus.

23 'Dayak dalam Proses Indonesianisasi.' Tempo, 28 november 1987, p. 48. Dit artikel van Korrie
Layun Rampan bespreekt het boek van Mikhail Coomans, Manusia Daya: Dahulu, Sekaran&
Masa Depan. P.T. Gramedia, Jakarta 1987, 214 p.

24     Dit boek Manusia Daya is een bewerkingvan zijn dissertatie Evangelisatie en Kultuu,verandering
onderzoek naar de verhouding tussen de evangelisatie en den socio-kulturete veranderingen in de
adat van de Dajaks van Oost-Kalimantan (bisdom Samarinda) Indonesif. St. Augustin, Steyler
Verlag 1980.

25  Manusia Daya, p. 199.
26 'Penduduk setempat, bangsa Indonesia suku Irian Jaya atau orang-orang Irja belumlah setaraf

intensitas keindonesiaannya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain', in het artikel:
'Gubernur Baru Propinsi Irian Jaya: Barnabas Suebu SH'. Kompas, 18 april 1988.

27     De P-4 cursussen (Kursus Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) worden vanaf 1979
in heel Indonesie gegeven voor alle rangen en standen in de samenleving. De opzet ervan is om
de staatsfilosofie, de Pancasila, beter te leren kennen en te beleven.

28    '(...) untuk menglndonesiakan orang Indonesia', in het artikel 'Kebebasan intelektual tak berarti
seenaknya berdiri di pinggir jalan'. Kompas, 20 september 1982.
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Deze voorbeelden van het taalgebruik van het woord Indonesianisasi in een
telkens wisselende context illustreren dat men de term niet mag versmallen tot
66n bepaalde dimensie of sector. Met name in kringen van buitenlandse missiona-
rissen werd het begrip soms verengd tot 'versnelde aflossing van de wacht,
veroorzaakt door politieke pressie'.
Het geheel overziend zouden we het bewip Indonesianisasi willen omschrijven als
'het geheel van politieke, sociale, culturele en economische veranderingsprocessen in
Indonesia, waarin het Indonesische volksbelang als dominante en vigerende
maatstaf geldt als doelstelling van alle veranderingen:
Deze begripsomschrijving roept echter onmiddellijk een volgende vraag op: 'Wat
is dan dat typisch volkseigene dat Indonesie tot Indonesit maakt en Indonesisch
tot Indonesisch?' Een antwoord op deze vraag zal in de volgende paragraaf
gezocht worden.

1.2  Wat is Indonesisch, Indonesische identiteit?

De 'Indonesische identiteit' is geen vaststaand gegeven, waar iedereen het over
eens is8. De vraag naar de identiteit van Indonesie is de vraag naar de eigenheid
van Indonesid als natie, als volk, als cultuur, onderscheiden van andere naties,
volkeren en culturen. Het gaat hierbij dus nitt om de psychologische vraagstelling
naar identiteit, n6ch om een antropologische of linguYstische afbakening van wat
Indonesisch is.
Het betreft hier een politiek-ideologische vraag, namelijk hoe Indonesie het zicht
op zichzelf heeft geformuleerd. Dat gebeurde in de Pancasila30. Deze werd als
staatsfilosofie in 1945 geformuleer(131 door de grondlegger van de natie, presi-
dent Soekarno. Alleen het juiste begrip van de Pancasila-filosofie (en juist
hierover is jarenlang gediscussieerd!) kan de vraag naar de nationale identiteit
van Indonesid beantwoorden. Deze stelling verdient nadere toelichting, zeker voor
die Nederlandse generatie die nog graag terugdenkt aan 'Nederlands'-Indi832.
Voor een goed begrip eerst een opmerking over het woord Indonesid zelf. De term
Indonesia 3 werd het eerst gebruikt door de Engelse etnoloog James Richardson
Logan in het jaar 185034 Maxwell haalde die term weer op35, en vooral de Duit-

29   Dr. M. Muskens gaf daarom aan zijn dissertatie in 1969 de titel mee: Indonesid een str<id om
nanonale identiteit nationaliswn, istamieten, katholieken. Paul Brand, Bussum 1969, 597 p.

30 Pancasila betekent letterlijk: vijf principes, vijf zuilen.
31      Eka Darmaputera, Pancasila and the  Search for Identity and Modernity  in Indonesian  Society. E.J.

Brill, Leiden 1988, 254 p.
32   In de vele literatuur over 'Tempo Doeloe' (de oude tijd) is voortdurend de nostalgie te lezen

over 'ons' koloniale verleden in IndiE of Insulinde. Slechts zelden treft men er cen positieve
waardering in aan voor 'inlanders', die streven naar een eigen 'Indonesische' identiteit.

33    Indonesi8 is afgeleid van het Griekse woord ndsos = eiland. Het betekent zoveel als: de Indische
cilandenwereld.

34      De term Indonesia komt volgensA Mulders inDeMissie in 7)·opischNedertan4 's-Hertogenbosch
1940, p. 1, het cerst voor in het boek van Richardson Logan, Die Ethnology Ofthe Indian Archi-
petago, 1850.
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se etnoloog Bastian 6 ijverde ervoor. Sinsdien werd de term als verzamelnaam
in de wetenschappelijke literatuur van etnologen en taalgeleerden vaker gebruikt.
Een rapport van de Werkgroep Indonesische Studies 7 geeft de volgende samen-
vatting: 'In wetenschappelijk taalgebruik zijn de termen Indonesit en Indonesisch
ouder dan de staat Indonesie. Zij zijn in eerste instantie gebruikt ter aanduiding
van een wetenschappelijk n6ch geografisch scherp afgebakend gebied van studies
dat gekenmerkt is door taalkundige, historische en culturele verwantschap der
betrokken bevolkingen. In ruime zin worden daaronder soms bijvoorbeeld ook

,38

Malaysia, de Filippijnen, Madagascar en delen van Oceanit gebracht.
De term Indonesie krijgt echter in de jaren twintig zowel in Nederland als in
Nederlands-Indie een steeds duidelijker politiek geladen inhoud in het kader van
het onafhankelijkheidsstreven. In 1922 veranderen de 'Indische' studenten in
Leiden de naam van hun vereniging in Indonesische Vereniging van Studenten in
Nederland. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het proces van nationale
bewustwording in Indit is het 2e Congres van de Jeugd in 1928, waar de beroem-
de 'Eed der Jongeren'  wordt uitgesproken: Wij willen 22n Lani Un Volk, ten
Taal. Deze nationale eenheidsgedachte groeit in de daaropvolgende jaren. Het is
dan ook begrijpelijk dat de Nederlands-Indische koloniale overheid tegen dit
groeiende 'nationalistische gevaar' optreedt. In maart 1938 geeft de minister van
kolonitn Welter tijdens de debatten in de Tweede Kamer als zijn mening te
kennen 'dat Indonesit En geografisch En staatkundig een onbepaald begrip is'40.
Dat 'onbepaalde begrip' Indonesit wordt op 17 augustus 1945 een politieke reali-
teit: De Republiek Indonesie wordt geproclameerd door Soekarno en Hatta. De
tekst van die proclamatie luidt: 'Wij Volk van Indonesit verklaren hierbij de onaf-

35   In de voorrede van zijn in 1882 verschenen Mateische grammatica spreekt hij van 'the islands of
Indonesia', geciteerd bij Mulders, 1940, o.c., p. 1.

36 Bastian, Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel, geciteerd bij Mulders, o.c., p. 1.
37  Rapport van de Werkgroep Indonesische Studies, ingesteld door de Nederlandse minister van

ondenvijs. 1982, p. 5
38   In deze brede context van wat Indonesisch genoemd wordt, kan ook verwezen worden naar het

standaardwerk van prof. mr. dr. Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), hoogleraar te Leiden vanaf
1901, Het adatrecht van Nederlands-Indif. Dde delen (1925-1933). Van Vollenhoven stelt in deze
studie dat er een duidelijk verband staat tussen dit gebiedsdeel en Brits Noord-Borneo, West-
Maleisit, Portugees Timor, Madagascar en Oost-Formosa. Daarentegen pasten bijvoorbeeld
Enggano (eiland ten westen van Sumatra), Nieuw-Guinea en de Aroe-eilanden niet in dit adat-
recht-verband. Zie EnsUdopedia Indonesia. Deel 3, p. 1412.

39 Deze 'Sumpah Pemuda' (eed der jongeren) werd op 28 oktober 1928 in Batavia uitgesproken.
Het wordt nog stecds in Indonesie gezien als een van de cerste duidelijkc politicke manifesten
in de geschiedenis van het land. Vandaar dat 28 oktober cen nationale feestdag is, waarop deze
historische gebcurtenis wordt gevierd. Opvallend is dat deze Sumpah Pemuda geformuleerd
werd door vertegenwoordigers van alle delen van de archipel: De Jong Sumatra Bond, Jong
Java, Jong Ambon, Jong Minahassa etc. Dit betekent dat de nationale cenheidsgedachte
geformuleerd wordt vanuit de gewestelijke achtergronden.

40   Citaat uit Mulders, 1940, o.c., p. 2, voetnoot 1.
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hankelijkheid van Indonesia.*1 Ook al zal de feitelijke losmaking van Nederland
nog vijf jaar duren42, het politieke feit ligt er: Indonesie als staat is gecreterd.
Op 18 augustus, een dag later, wordt Soekarno tot president en Hatta tot vice-
president van Indonesie gekozen en wordt de Grondwet van Indonesie43 gepro-
mulgeerd. De Preambule van deze Konstitusi Proklamasi bevat de tekst van de
Pancasila. Door deze proclamatie is Indonesit politiek-ideologisch en staats-
rechtelijk gedefinieerd. Indonesie en Indonesisch zijn hiermee in beginsel geen
onbepaalde begrippen meer.
Terug naar de eigenlijke vraag: wat maakt de Indonesische identiteit uit? Voor
een antwoord hierop moeten we nader ingaan op de Pancasila en de interpretatie
ervan. De tekst van de Preambule luidt als volgt:

'Met de zegen en de goedertierenheid van de Almachtige God en gedreven
door de heilige begeerte naar een vrij, nationaal volksbestaan proclameert het
Indonesische Volk hierbij zijn vrijheid. Teneinde een regering van de Indonesi-
sche staat te vormen, die het gehele Indonesische Volk en het gehele Indonesi-
sche Vaderland beschermt, en ten einde te werken aan de verwezenlijking van
een wereldorde, die gegrondvest is op vrijheid, eeuwige vrede en sociale
rechtvaardigheid, is de vrijheid van de Indonesische Natie vastgelegd in de
grondwet van de Indonesische staat, die de organisatorische vorm heeft aange-
nomen van de Republiek Indonesie, die de souvereiniteit van het volk bezit en
gebaseerd is op [en dan volgt de officiele tekst van de Pancasila441.
1  Geloof in de enige God
2 Rechtvaardige en geciviliseerde menselijkheid
3  Vereniging van IndonesiB
4 Volkssoevereiniteit bestuurd door tact en wijsheid in overleg of vertegen-

woordiging
5 Sociale rechtvaardigheid voor het gehele Indonesische Volk45.,

41  In de Pidato Pmklamasi Kemerdekaan Indonesia (de toespraak bij de onafhankelijkheid van
Indonesit) venvijst Sockarno naar het feit dat *wij als Indonesisch volk al tientallen jaren, zelfs
honderden jaren lang, gestreden hebben voor een onafhankelijk vaderland'. Over de juiste toe-
dracht van de gebeurtenissen rond de Proclamatie van de Onafhankelijkheid op 17 augustus
1945 zijn tientallen studies gepubliceerd. Wij verwijzen hier naar de publikatie van dr. M.
Muskens, Indonesii, een strijd om nationale  identiteit, p. 158.

42    Over dit dekolonisatieproces, zie mr. dr. C. Smit, De dekolonisade van Indonesii. ljeenk Willink,
Groningen 1976.

43   De grondwet van 1945 is de 'Konstitusi Proklamasi'. Zie Muskens, o.c., p. 159-164.
44 Deze Nederlandse vertaling van de Pancasila is van de hand van prof. dr. A Moeliono, hoofd-

supervisor van het team dat het Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, opstelde. De Indonesische
tckst van de Pancasila luidt:
1  Ketuhanan yang Mahaesa
2  Kemanusiaan yang adil dan beradab
3 Persatuan Indonesia
4  Kerakyatan yang dipimpin okh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

45      Over de onjuiste vertaling van de Pancasita in andere talen is in Indonesit meennalen geschreven.
In Sinar Harapan, 6 oktober 1983, staat in een ingezonden brief dat de vertaling in het bekende
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De hoofdvraag hierbij is: hoe werd de Pancasila geTnterpreteerd? Dat was sterk
afhankelijk van de overheersende politieke richting4: Elk daarvan beriep zich op
de Pancasila.
Begin jaren zestig wilde Sockarno het volk laten geloven dat nationalisme, gods-
dienst en communisme te zamen de basis moesten vormen voor de ontwikkeling
van het land: dat was de ware invulling van de Pancasila! Maar na 1965 werd het
communisme verbannen, werden communisten uitgeroeid en werd het marxisme
verboden in naam van diezelfde Pancasila!
Men kan moeilijk aannemen dat 'de' Pancasila een soort magische formulering
is die automatisch in elke situatie werkt en toepasbaar is47 Vanaf 1965 heeft
men gezocht naar een officiale interpretatie, een invulling waarin alle geledingen
zich zouden kunnen vinden. In 1978 formuleerde het Volkscongres een officiele
staatsinterpretatie van de Pancasila4: Ze wordt omschreven als: 'De ziel, de
identiteit, de levensoriantatie van het Indonesische volk49., Formeel is met zo'n
uitspraak een antwoord op de identiteitsvraag gegeven. Het komt echter aan op
de concrete interpretatie en de invulling van de Pancasila-beginselen in de
realiteit van het politieke en dagelijkse levenso. Daarom besluit het Volkscongres

woordenboekKamusInggris-Indonesia van John M. Echols, Cornell University Press 1975, foutief
is.  Ook het bekende Nederiandse woordenbock Kamus Belanda van A Kramer, Den Haag 1966,
geeft een vertaling 6n een volgorde van de afzonderlijke sila's die niet correct zijn. Deze verschil-
len moeten worden toegeschreven aan het feit dat er in de diverse periodes van de politieke
geschiedenis na 1945 inderdaad afwijkende versies van de Pancasila in omloop waren.

46   Alleen al in politiek opzicht heeft men vanaf 1945 heel verschillende politieke systemen gekend:
van een min of meer liberaal systeem in het begin van de jaren vijftig tot cen meer autoritair
systeem vanaf 1959 tijdens de periode van de 'geleide democratie' onder Sockarno; van cen
regering van burgers voor 1965 tot een regering gedomineerd door legerkringen na 1965; van
een vcel-partijensysteem naar een meerderheidspartijsystecm; van de 'oude orde' onder
Sockamo naar de 'nicuwe orde' onder Soeharto.

41     Zie Eka Darmaputera, Pancasita and the Search for Identity and  Modernity in  Indonesian Society.
Brill, Lciden 1988, p. 146.

48 Het Volkscongres (de MPR) stelde in 1978 als eerste Besluit vast de zogenaamde 'Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila' (P-4): de leidraad voor de beleving en de realisering
van de Pancasila.

49    Pancasila, jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa, in Naskah Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila, Eka Prasetia Pancakarsa. Pendahuluan MPR, R.I. Nomor II, 22 maret

1978, geciteerd in Ketempan-Ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983, p. 223.
50  In de tien jaar voorafgaande aan deze interpretatie van het Volkscongres heeft president

Soeharto in speechen vaak zijn visie op deze problematiek uiteengezet. In de volgende citaten
uit zijn redevoeringen komt dit scherp naar voren. (De officiale speechen van president Soeharto
over dit thema uit de periode 1967-1977 zijn uitgegeven door CSIS, Centre for Strategic and
International Studies, te Jakarta in april 1979 onder de titel Pandangan Presiden Soehano ten-
mng PancasUa (de visie van president Soeharto op de Pancasila). Uit deze publikatie een aantal
citaten:
'De Republiek Indonesit als eigen staat is nog betrekkelijk jong te midden van de rij van staten
in dcze wereld. Maar het Indoncsische volk is gcboren uit een geschiedcnis en cultuur die zeer
vcr teruggaat. Via hoogtepunten als de Rijken van Sriwijaya, Majapahit en Mataram en vervol-
gens via de lijdensperiode der koloniale overheersing van drieenhalve eeuw, heeft ons volk in
1945 zijn onafhankelijkheid geproclameerd na een periode van strijd en opstanden tegen de
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in 1978 66k dat in het hele land officiele cursussen gegeven moeten worden, door
een officieel aangestelde staatscommissie begeleidst, die toezicht moet houden
op de zuiverheid van de interpretatie. Voor de scholen wordt een nieuw leervak
ingevoerd: het onderricht in de Pancasila-moraa152.
Het lijkt erop dat Indonesie op deze manier een eigen identiteit wil opbouwen in
de vorm van gezamenlijke 'nationale' waarden-afspraken, waaraan iedereen zich
dient te conformeren. Op deze manier dienen de P-4 cursussen de Indonesitrs
bewust te maken van hun Indonesier-zijn.

Is daarmee het laatste woord over de nationale identiteit gesproken 3? Weet
iedereen nu wat Indonesisch is, als men zo'n cursus gevolgd heeft? Men mag
aannemen dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is. Het proces van
'Indonesianisasi' speelt zich af binnen de bakens van de Pancasila: de consensus
over nationale waarden die de toekomst van Indonesie moeten vormgeven. Die

harde onderdrukking. Dit alles heeft onze identiteit gevormd. Deze identiteit hebben wij
vastgesteld als onze levensorientatie, als onze staatsfilosofie, de Pancasila, welke 66n afgerond
geheel vormt. (...) Hicrin ligt ook de aansporing opgesloten om de waarden die wij als de
hoogste beschouwen na te jagen. Ook ons bewustzijn is erin vastgelegd dat de mens uiteindelijk
afhankelijk is van het evenwicht tussen essentiale waar(len: het evenwicht tussen de mens en de
natuur, evenwicht tussen de mens en de samenleving, evenwicht tussen mens en God, het
evenwicht tussen uiterlijkc vooruitgang en innerlijk welzijn.' (p. 10)
'De Pancasila is onze identiteit, is de levensvisie van heel het Indonesische volk, een visie die de
instemming heeft gekregen van de vertegenwoordigers van ons volk vlak voor en na de
proclamatie van onze vrijheid; daarom is de Pancasila ook de enige levensvisie die ons volk kan
verenigen.' (p. 10)
'Naast dat de Pancasila een levensvisie is, is zij tevens levensdoel van ons volk. Wij zullen de
Pancasila niet laten afglijden tot slechts een 'loze leus- of een 'goedkope propaganda". De
Pancasila als levensvisie vormt zowel uitgangspunt als doel. Daarom moeten we haar realiseren
in alle sectoren van ons leven en in de wijze waarop wij als Indonesisch volk met elkaar
omgaan.' (p. 14)
'De idealen van de Pancasila zijn heden nog niet gerealiseerd, zelfs nog ver verwijderd van een
zuivere realisering. Ik wit echter benadrukken dat het nog niet gerealiscerd zijn ervan niet kan
betekenen dat de Pancasila zelf verkeerd zou zijn.' (p. 24)
Het is duidelijk dat president Socharto zich sterk maakte om kost wat kost een 'nationale' basis
te creeren voor deze visie.

51 Deze staatscommissie heet afgekort BP-7: Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (de begeleidingscommissie voor de uitvoering van het
onderricht in de Leidraad voor de beleving en realisering van de Pancasila). Het tijdschrift door
deze commissie uitgegeven heet Mimbar BP-7. Het eerste nummer verscheen in juli 1981.

52  Dit vak heet Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Er zijn leerboeken voor de lagere en de
middelbare scholen.

53  In zijn dissertatie van 1984 analyseert A.M.W. Pranarka de lange ontwikkelingsgang die te
constateren valt in het denken over de Pancasila als ideologische basis voor de Staat. A.M.W.
Pranarka, Sejarah Perkembangan Pemikiran tentang Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara
dan Sumber Hukum. Disertasi Universitas Parahyangan. Bandung 1984. In vertaling: De
geschiedcnis van de ontwikkelingen in het denken over de Pancasila als ideologic, fundament
van de Staat en wetsbron. Zie het artikel 'Pranarka raih gelar Dokter Ilmu Hukum: Sinar
Harapan, 28 april 1984.
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vormgeving is nodig vanwege het spanningsveld dat de hele Indonesische samen-
leving beheerst, en dat tot uitdrukking komt in de nationale wapenspreuk:
Eenheid in VerscheidenheiP. Beide elementen vormen een wezenlijk onderdeel
van de Indonesische realiteit. Wie een van beide componenten laat vallen, gaat in
tegen de essentie van de Pancasila. Het Indonesische volk moet 86n worden: 68n
landss, 66n volk, 66n taal. Wie zich daartegen verzet, handelt anti-Indonesisch, is
on-Indonesisch. Het gaat om het totale Indonesische volksbelang, niet om dat van
deelgroepen. De vele binnenlandse opstanden en afscheidingspogingen werden
dan ook als antinationaal beoordeeld 6 en veroordeeld. Toen de communisten op
30 september 1965 een coup pleegden en zich daarmee boven de andere groepe-
ringen wilden plaatsen, werd dit in de officiele visie gezien als een aanval op de
Pancasila. Indonesit kan en mag niet atheistisch worden. Jaarlijks wordt op 1
oktober herdacht dat de Pancasila zijn 'bovennatuurlijke kracht' heeft doen
gelden door het atheisme te verslaan . Er moet harmonie zijn tussen alle
groeperingen, godsdienstige overtuigingen, volkeren en belangengroepen: dat is
Indonesisch, dat is Indonesie. De Pancasila fungeert daarbij als de integrerende
factor: de ziel, de identiteit, de levensoriantatie van het Indonesische volk.

1.3 Indonesie: Eenheid in Verscheidenheid

In de vorige paragraaf is de Pancasila als integrerende factor naar voren geko-
men, nodig om 'ten land, 66n volk, tan taal' te cretren. Maar hoe die 'eenheid'
te verstaan? Zeker niet als eenvormigheid, maar als 'Eenheid in Verscheiden-
heid', zoals de nationale wapenspreuk luidt. Immers, de Indonesische Archipel
kent een grote variatie aan etnische groeperingen, talen, culturen en godsdiensten.

54 Bhinncka Tunggal Ika, Eenheid in Verscheidenheid, is als wapenspreuk in 1950 ingevoerd. De
tekst is te lezen op de Garuda Pancasila-Vogel, het nationale symbool. In het tijdschrift intisari,
nr. 205 (augustus 1980), 8-9, wordt de ontstaansgeschiedenis van de nationale wapenspreuk en
het nationale symbool uit de doeken gedaan. 'Kapan lahimya Garuda Pancasila?' (Wanneer
werd de Garuda Pancasila geboren?)

55    Bij de souvereiniteitsoverdracht eind 1949 werd officieel de Republiek van de Verenigde Staten
van Indonesie opgericht: Republik Indonesia Serikat (RIS). Op 17 augustus 1950 schafte
Sockamo die koloniate constructie af: IndonesiE is 66n land van Sabang tot Merauke. Tussen
1946 en 1950 had Nederland maar liefst zestien deelstaten in IndonesiE gecreterd. Zie Smit, De
dekolonisatie van Indonesid, p. 32-33.

56  Vanaf 1945 heeft Indonesit vele afscheidingsbewegingen gekend. Verschillende daarvan op
ideologische basis, andere meer vanuit een gewestelijk autonomiestreven. Iedere afscheidings-
beweging of opstand werd neergeslagen in naam van de Pancasila-cenheidsstaat. In 1948 wilden
de communisten de macht grijpen in Madiun. De opstand werd onderdrukt. Vanuit islamkringen
werden verschillende pogingen gedaan om eigen afzonderlijke islamstaten op te richten in West-
Java (Darul Islam), in Zuid-Kalimantan en in Zuid-Sulawesi. Al deze eigen staatjes wcrden
begin jaren zestig militair van de kaart geveegd. Ook de politieke afscheidingsbewegingen van
Noord-Sumatra en de Minahassa (de Permesta-bewegingen) ondergingen hetzelfde lot.

57   Deze dag wordt gevierd op l oktober. Hari Peringatan Kesaktian Pancasila.
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In de loop van duizenden jaren zijn allerlei bevolkingsgroepen het land binnen-
gestroomdss, hebben alle mogelijke streektalen zich ontwikkeld, zijn allerhande
politieke systemen ontstaan en diverse economische stelsels binnen eigen cultu-
reel en sociaal gedifferentieerde omgevingen gegroeid'. Naast de inheemse

voorouderreligies deden ook de wereldgodsdiensten hun intrede in Indonesie.
Kortom: alle elementen van verscheidenheid waren en zijn nog binnen de archipel
aanwezig, vooral veroorzaakt door de geografische ligging en de insulaire struc-
tuur van dit gebied.
Enkele feiten van dit moment:
- De Indonesische Archipel bestaat uit 13.667 eilanden, waarvan 6.000 be-

woond . Er is weinig verbeelding voor nodig om te beseffen welke verschillen
hierdoor ontstaan en welke problemen dit oplevert voor vervoer en onderlinge
communicatie.

-  De bevolking van Indonesit, verspreid over die 6.000 eilanden, bestond volgens
de volkstelling van 1980 uit meer dan 147,5 miljoen mensenf Voor 1988
schatte 2 men die op 176 miljoen en in 1993 verwacht men 193 miljoen 3
inwoners. Een groot probleem is de ongelijkmatige verdeling van de bevolking
over de verschillende eilanden. Van de 164 miljoen inwoners in 1985 woonden
er 99,8 miljoen (61%) op het eiland Java, dat qua oppervlakte slechts 7% van
het hele land uitmaakt64. En dan te bedenken dat Java slechts viermaal zo
groot is als Nederland. Java heeft een bevolkingsdichtheid van 755 personen
per vierkante kilometer. Sumatra heeft 69 personen, Kalimantan 14 en Maluku
en Irian Jaya slechts 6 personen per km: Deze grote onevenwichtigheid tussen
de verdeling van de bevolking in relatie tot de beschikbare grond vormt de
voornaamste achtergrond voor de transmigratieprogramma's.

-  De antropoloog dr. Joseph Glinkads heeft alle etnische groepen van Indonesie
in kaart gebracht. Hij komt tot een totaal van 366 onderscheiden etnische

58 Men spreekt van de proto- en deutero-Maleise influx: d.w.z. de volksverhuizingen waarmee de
v66r-Maleise volkeren als de Bataks, Daya's, Toraja's enz. en de Makise groepen als de Ma-
leiers, Javanen, Soendanezen etc. de archipel binnenkwamen.

59 Een goede introductie in deze thematiek biedt het verzamelwerk: Ruth T. McVey (ed.), Indone-
sia, Southeast Asia Smdies.  Deel  12, in de serie Survey of World Cultures. Yale University, New

Haven 1963,600 p.
60   Zie Department of Information, Indonesia,  1990, An Oj]icial Handbook, p. 7
61   Zie Department of Information, Indonesia,  1990, An Official Handbook, p. 15.
62  Officiele volkstellingen werden in Indonesie maar eens in de tien jaar gehouden: 1961, 1971,

1980. Bij die gelegenheden werden vragen gcsteld aan allc inwoners. Tussentij(is zijn er wei
gerichte surveys, waarin data over bepaalde thema's (mecstal samenhangend met demografische
en sociaal-economische gegevens) worden verzamcld. Voor informatie over een aantal andere
zaken echter, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de bevolking naar godsdienstige overtuiging,
is men aangewezen op de laatstgehouden algemene volkstelling.

63 Zie Department of Information, Indonesia, 1990, An 0,0iciat Handbook, p. 15
64 Zie Department of Information, Indonesig 1984 An O cial Handbook, p. 175.
65 Joseph Glinka, Peta Antropologi Indonesia (antropologische kaart van IndonesiE). Dian, nr. 6

(januari 1976), p. 15.
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groeperingen. Een verdere onderverdeling zou volgens hem 472 verschillende
eenheden opleveren66. Antropologisch bestaat 'dt' Indonesier dus geenszins.

-  Samenhangend met die grote verscheidenheid aan etnische groeperingen is de
veelheid van talen die in de archipel gesproken wordt. Hildred Geertz vermeldt
dat er meer dan 250 aparte talen zijn67. Ook al is de officiele landstaal het
Bahasa Indonesia, dat op alle scholen wordt onderwezen, toch gebruikte in
1980 slechts 11,9% van de hele bevolking deze taal als dagelijkse omgangs-
taa168. Bij de laatste volkstelling van 198069 bleek dat 40,4% het Javaans als
dagelijkse spreektaal gebruikt en 15% het Sundanees. De andere spreektalen
als Madurees, Bataks, Minangkabauws, Balinees, Buginees etc. komen niet
boven de 5% Uit70.

-  Ook wat religie betreft, is er een grote verscheidenheid binnen Indonesit. De
laatstbekende gegevens hierover stammen uit de volkstelling van 198071. De
verdeling was toen: 87,2% van de bevolking is islamiet, 5,8% protestant, 3,0%
katholiek, 2,0% hindoe, 0,9% boeddhist en 1,1% niet behorend tot een van de
officiale72 godsdiensten.

66   MA Jaspan onderscheidt 360 groepen van Sukubangsa's (ctnische groepen): A provisional list
ofthe ethnic groups in Indonesia. Gajah Mada, Yogyakarta 1958. Geciteerd in McVey, Indonesia,
p. 479.

67  Hildred Geertz, 'Indonesian Cultures and Communities'. In: McVey, Indonesia, p. 24
68   Zie het artikel 'Nasionalisme bukan sekedar arti politik'. Sinar Harapan, 20 mei 1983.

69   Sensus Penduduk, Seri S 1, hal. 39, tabel 10,3. Biro Pusat Statistik, Jakarta 1982.
70   De 11,9% van de bevolking die het officitle Indonesisch als dagelijkse spreektaal gebruikte in

1980, woont voor 67% in de steden en voor 33% op het platteland. Maar zelfs in de hoofdstad
Jakarta, met cen 5,5 miljoen inwoners, werden slechts 400.000 mensen geregistreerd die Indone-
sisch als dagelijksc omgangstaal gebruikten! Zie Sensus Penduduk, Seri S 1. Biro Pusat Statistik,
Jakarta 1982.

71    De gegevens uit de volkstelling van 1980 over de verdeling van de bcvolking naar godsdiensten
zijn gepubliceerd in vele rapporten van het Centraal Bureau voor Statistick in Jakarta. Hasil
Pencacahan lengkap Sensus Penduduk 1980. Biro Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
De belangrijkste rapporten zijn:
Seri L  nr. 3.'  Penduduk Indonesia menurut Propinsi
Seri L  nr. 4.   Penduduk Sumatera menumt Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya
Seri L  nr. 5.  Penduduk Jawa menumt Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya
Seri  L   nr.  6:   Penduduk Kalimantan dan  Sulawesi menurut Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya
Sen L  nr. 7.   Penduduk Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya menurut Propinsi dan Kabupa-

ten/Kotamadya
De gegevens voor heel Indonesit staan in Seri L nr. 3, tabel 9, en de deelgegevens over alle
provincies staan in de rapporten 4-7 telkens in tabel 4-7.
Een gedetaillecrd overzicht van alle gegevens en een vergelijking tussen de cijfers van de
volkstelling van 1971 en die van 1980 zijn te lezen in Umat Katotik /ndonesig menumt Sensus
1980 dan perkembangannya sejak Sensus 1971. Seri laI)oran penelitian keagamaan 70. Pusat
Penelitian Atma Jaya (PPA), november 1981.

72  De 'officiale' godsdiensten in IndonesiE zijn islam, protestantisme, katholicisme, hindocisme,
boeddhisme en confucianisme. Met 'officiecl' is niet bedoeld 'exclusief erkend', maar alleen als
'de facto voorkomend'. De facto zijn cr geen Indonesiers die jood zijn, en dus is de joodse
religic niet opgenomen onder de 'officiele' godsdiensten van Indonesie. Over de betekenis van
het al dan niet 'officieel' zijn van een godsdienst is nogal wat te doen geweest in de loop der tijd,
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Met deze enkele voorbeelden van heterogeniteit is het beeld van de 'verscheiden-
heid' van Indonesie voldoende geschetst. De vraag is nu hoe deze 'verscheiden-
heid' binnen de 'eenheid' moet worden verstaan, of hoe de 'eenheid' binnen de
'verscheidenheid' kan functioneren. Hierover enkele citaten uit officiele bronnen:
-  Tijdens een speech in Banda Aceh, in het jaar 1968, zei president Soeharto:

'Het principe van de eenheid en eenmaking van volk en staat betekent dat wij
de verschillen die er zijn niet overdrijven. Er zijn verschillen in etnische

groeperingen, verschillen in maatschappelijke groeperingen, verschillen in
belangengroepen, verschillen in geloofsovertuiging en andere verschillen van
minder belang. In 1928 hebben we al vastgesteld: 66n land, 66n volk, 66n taal.
Er zijn verschillen, maar we blijven 86n73,i

-  In 1974 werkte hij dit thema verder uit: 'Wanneer wij 66n willen zijn, dan is het

kernprobleem niet hoe wij de verschillen kunnen doen verdwijnen. Dat is
absurd en tegennatuurlijk. Wat wij moeten proberen te verwezenlijken is een
modus waardoor deze verschillen ons definitief verenigen in een eenheid die

aantrekkelijk is, zoals de eenheid van alle kleuren van de regenboog schoon-

heid uitstraalt. (...) Wij bestaan uit alle mogelijke etnische groepen, wij bezitten
alle vormen van streektalen en culturen, wij bezitten alle afzonderlijke gebrui-
ken en instellingen van adat die per streek verschillen. Zelfs onze huidskleur
en haargroei zijn niet hetzelfde. Wij hangen verschillende godsdiensten aan, wij
bewonen eilanden, groot en klein, ontelbaar vele binnen ons 6ne vaderland.

Wij zijn ons van al die verschillen bewust. Maar ver daarbovenuit leeft het
besef van het vaste besluit dat wij tan willen zijn als volk van Indonesit, dat wij
in vrede willen leven met elI<aar in de 6ne staat Indonesie en dat wij ons

174,samenbinden in de tne Indonesische taal

Het derde grondbeginsel van de Pancasila: de vereniging van Indonesie, wordt
door het Volkscongres van 1978 als volgt toegelicht: 'Met dit derde beginsel

plaatst de Indonesische mens de eenheid en de eenmaking alsook het belang en
het heil van volk en land boven persoonlijke of groepsbelangen. (...) Die een-
making moet ontplooid worden op de basis van de eenheid in verscheidenheid,
middels het bevorderen van het met elkaar willen omgaan omwille van de
eenheid en de eenmaking75.,
In het nieuwe vak Pancasila-Moraal, vanaf 1978 ingevoerd op alle scholen, is dit
met elkaar omgaan omwille van de eenmaking als volgt omschreven16:

omdat daarmee een subsidiering door het ministerievan godsdienst gepaard gaat. Indonesia kent
namelijk veel 'oorspronkelijke' godsdiensten zoals Aluk To Dollo (op Sulawesi), Sabulungan
(Mentawai), Marapu (Sumba) en Kaharingan (Kalimantan). Deze zijn dus niet officieel erkend.
Hierover verscheen recentelijk een goed artikel: 'Lima Agama yang 'diakui' di Indonesia' (vijf
godsdiensten die in Indonesie 'erkend' zijn). Hidup, 17 juli 1988.

73  Soeharto, o.c., p. 49.
74   Soeharto, o.c., p. 52 en 53.
75   Officitle uitleg van de derde Sila in MPR, nr. 2, 1978, p. 225.
76   Pendidikan Moral Pancasita. SMTA, Kelas 1, p. 4047. Uitgave van het Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, Jakarta 1982.
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- Men moet een nationale gezichtskring opbouwen , vanwaaruit men het
geheel van Indonesit boven het gewestelijke laat prevaleren. Dit geldt zowel
geografisch en politiek, alsook sociaal-cultureel, economisch en vanuit veilig-
heidsstandpunt.

-   De eenheidstaal, Bahasa Indonesia, moet bevorderd worden. Als nationale taal
is het een instrument van eenmaking tussen alle etnische groeperingen met
eigen streektalen. Het is niet alleen een communicatiemiddel maar ook een
wetenschapstaal.

- Nationale eigenschappen dienen ontwikkeld te worden op basis van de Panca-
sila. Men moet zijn gelovig-zijn in praktijk brengen en een familiegeest in
gezamenlijk overleg bevorderen. Dit alles houdt in: elkaar graag willen helpen,
rekening houden met elkaar en wederzijdse tolerantie.

-  Elke streekcultuur moet men zien als een onderdeel van de nationale cultuur.
De verscheidenheid van etnische groepen met eigen culturen is een feit.
Wanneer echter de verschillen tussen deze groepen op de spits gedreven
worden, dan vernietigt men zichzelf als volk. Animositeit tussen groepen
aankweken, laat staan onderling racisme, is uit den boze.

-  De streekculturen vormen de wortels van de nationale cultuur. Vandaar dat al
die elementen uit de streekculturen die Iliet ingaan tegen nationale waarden
juist bevorderd moeten worden. (Een extreem voorbeeld van wat tegengegaan
moet worden, is het bevorderen van het feodalisme in bepaalde deelculturen
of barbaarse gebruiken in oude adat-plechtigheden.)

- Indonesit mag niet in een cultureel isolement leven: buitenlandse invioeden
komen op allerlei wijzen binnen. Modernisatie kan en mag niet afgewezen
worden, op voorwaarde dat modernisatie niet identiek is met 'verwestersing'.

Op bovengeschetste wijze tracht men binnen IndonesiB het spanningsveld tussen
de verscheidenheid en de eenheid te verkleinen. In verband met ons thema, de
Indonesianisasi van de katholieke kerk, willen we in een volgende paragraaf nader
ingaan op de principiBle relatie tussen de Pancasila en de godsdiensten. Hoe
liggen daar de grenzen van de eenheid en van de verscheidenheid?

1.4  De relatie tussen Pancasila en de godsdienst(en)

Over geen van de vijf principes van de Pancasila is zoveel te doen geweest als
over de eerste: het geloof in de enige God. Hoe is de Pancasila ontstaan?
Soekarno heeft de ideeen over de Pancasila voor het eerst geformuleerd op 1 juni
1945 in een vergadering van een Commissie van Onderzoek naar de voorberei-
ding tot het verlenen van de onafhankelijkheidm. In die commissie zaten volgens
Soekarno's eigen woorden 'de meer ontwikkelde afgevaardigden uit Java, de
handelaren van Sumatra en de boeren uit de buitengewesten; de mohammedaan-

77 Die nationale gezichtskring wordt de 'Wawasan Nusantara' genoemd.
78   We citeren hier uit Muskens, 1969, o.c., p. 149 e.v.
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se groep en de nationalistische groep; de federalisten en de unitariars; orthodoxe
mohammedanen die een theocratische staat wensten, en gematigden die van
mening waren dat wij nog niet rijp waren om onszelf te besturen.' Tot dit bonte
gezelschap zegt Soekarno:

'Niet alleen heeft het Indonesische volk een God, maar laat iedere IndonesiBr

zijn eigen God belijden. De christen belijdt God overeenkomstig de aanwijzin-
gen van Jezus Christus. De islamiet belijdt zijn God overeenkomstig de
aanwijzingen van Mohammed enz. Laat ons allen 660 God belijden. Laat de
Indonesische staat een staat zijn waarin ieder zijn God kan belijden op de
meest uitgebreide wijze zonder dat men vervalt in godsdienstegoisme. De
Indonesische staat moet den staat zijn, die gebaseerd is op God. Laten we de

godsdienst uitoefenen, hetzij als christen, hetzij als islamiet, op een verdraag-
zame wijze, derhalve op een wijze die berust op onderlinge waardering.'

Een kleine commissie echter, benoemd om het een en ander concreter te maken,
formuleert op 22 juni 1945 het zogenaamde Piagam Djakarta (het Djakarta
Handvest) als een soort inleiding op de Pancasila. De beginwoorden van de
Sura's van de Koran worden toegevoegd en het eerste beginsel wordt geherfor-
muleerd: 'Het Geloof in de 6ne God, 6n de plicht voor de aanhangers van de
islam om de godsdienstige wet na te leven.,79

Tegen deze formulering in het Piagam Djakarta werd fel geprotesteerd. De
nieuwe formule impliceert immers dat men niet van geloofsovertuiging zou
mogen veranderen. Volgens de traditionele geloofsinterpretatie van de moslims
mag en kan een islamiet niet ongestraft naar een andere geloofsovertuiging
overgaan. Een strenge uitleg stelt zelfs dat daar de doodstraf op staat. Zou men
in Indonesie zonder een duidelijke omschrijving van wie islamiet is, ontelbaren
kunnen dwingen om volgens islamitische godsdienstige wetten te gaan leven? Dit
probleem is met name levensgroot voor Midden-Java waar miljoenen mensen

'statistiek-islamieten' zijn, dat wil zeggen als islamiet geregistreerd, maar de facto
niet islamitisch praktizerend. Zou deze nieuwe formulering een juridisch bindende

formulering zijn of een morele verplichting?
Met name de vertegenwoordigers van Oost-Indonesie, waaronder vele protestan-
ten, opponeren ten sterkste tegen het Piagam Djakarta. Als gevolg hiervan wijzigt
vice-president Hatta op 18 augustus de tekst van de preambule van de grondwet.
Hij laat de controversidle teksten van het Djakarta Handvest vervallen. In de
Konstitusi Proklamasi wordt dan aangenomen: 'De staat is gebaseerd op de
erkenning van de enige God:m En verder: 'De staat waarborgt de vrijheid van
elke ingezetene om zijn eigen godsdienst te belijden en zijn godsdienstplichten te
vervullen overeenkomstig zijn godsdienst en geloofsovertuigingsl:

79 Zie Muskens, 1969, o.c., p. 155-156.

80   Artikcl 29, lid 1 van de Grondwet van 1945.
81   Artikel 29, lid 2 van de Grondwet van 1945.
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Door deze grondwettelijke formulering van 1945 kent Indonesit gttn staatsgods-
dienst en evenmin een staat die zich zou baseren op 66n bepaalde godsdienst 2.
Al is 87% van alle IndonesiBrs islamiet (wat in 1985 143 miljoen islamieten zou
betekenen ), de islam mag volgens de grondwet gatn bevoorrechte positie
krijgen.

Als Indonesie gttn godsdienststaat is, wat is ze dan weI: een 'seculaire' staat?
Naar aanleiding van een uitvoerige discussie hierover in de media verklaart de
voorzitter van het Volkscongres in 1983: 'Indonesit mag absoluut geen seculaire
staat genoemd worden84. Want indien dat zo zou zijn, hoe zou dan een Panca-
sila-samenleving gecreterd kunnen worden, die religieus van aard is. Als de
Republiek Indonesie seculair van aard zou zijn, dan zou er een geseculariseerde
samenleving groeien, hetgeen in strijd is met de Pancasila.'
De minister van godsdienstzaken vat de discussie nog eens samen door te stellen:
'De Pancasila-staat is gatn seculaire staat, gain theocratische staat en 66k geen
atheistische staads:
De afwijzing van het Piagam Djakarta op 18 augustus 1945 zou nog een lange
nasleep hebben. Telkens opnieuw duiken er in de geschiedenis van het land
fanatieke groeperingen op die alsnog een islam-staat zouden willen realiseren,
zoal niet de iure dan toch de facto. Vanuit een Pancasila-visie wordt dit soort
pogingen consequent als staatsondermijnend afgestraft. Zelfs de suggestie van
islam-zijde dat de Pancasila-visie door het opgeven van het Piagam Djakarta een
'geschenk' zou zijn van de islamieten aan de andere groeperingen binnen Indone-
sia, wordt fel afgewezen. De Pancasila-visie is een unanieme afspraak van het hele
Indonesische volks6. Wat zegt dit over de relatie tussen de Pancasila en de
godsdienst(en)?
De Pancasila is niet in strijd met welke godsdienst dan ook. De Pancasila is ook
nooit bedoeld als vervanging van welke godsdienst dan ook. 'De Pancasila is gttn
godsdienst. Zij kan ook niet een vervanging zijn van de godsdienst.'87 Pogingen
om de Pancasila - of onderdelen ervan - in strijd te verklaren met de leer van
een bepaalde godsdienst worden eveneens afgewezen.

82   Cf. Soeharto, o.c., p. 27.
83    Volgens de Tussentijdse Census van 1985 telde IndonesiE 164 miljoen inwoners. Als het verhou-

dingspercentage van de volkstelling van 1980 nog zou gelden - en waarom niet - dan mag men
het aantal islamieten in 1985 op 143 miljoen stellen. Daarmee is IndonesiB het land waar de
mecste islamicten ter wereld wonen. In de Arabische Golfstaten, Saudi-Arabit, Egypte en zelfs
Pakistan, waar de islam staatsgodsdienst is, heeft men veel klcincre bevolkingsaantallen.

84 'Republik Indonesia sama sekali bukan negara sekuler' (de Republiek Indonesie is helemaal
geen seculaire staat). Sinar Harapan, 19 september 1983.

85 'Masih perlu penyeragaman pengertian tentang masyarakat Pancasila' (er is nog meer eenduidig-
heid van begrip nodig over de Pancasila-samenleving). Sinar Harapan, 18 oktober 1983.

86 Zie Sinar Hampan, 11 en 18 november 1982, en ook Hidup, 5 december 1982.
87  Zie 'Asas keyakinan Agama tidak dipertentangkan dengan Pancasila' (het principe van een

godsdienstige overtuiging mag men niet uitspelen tegen de Pancasila). Kompas, 8 november
1982.
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In de officiele uitleg van de Pancasila door het Volkscongres van 1978 staat de
volgende toelichting=:

'Met het uitspreken van het eerste beginsel: het geloof in de enige God,
belijdt het Indonesische volk zijn geloof en zijn toewijding aan de enige God.
Daarmee wordt tevens uitgesproken dat een Indonesier een gelovig en

godvruchtig mens is, overeenkomstig de verschillende godsdiensten en overtui-

gingen op basis van een rechtvaardige en beschaafde menselijkheid. Binnen
de Indonesische samenleving dient een houding van wederzijds respect en
samenwerking tot ontwikkeling gebracht te worden tussen de aanhangers van
de verschillende godsdienstige overtuigingen en geloofsrichtingen. Daardoor
kan een eensgezindheid en levensharmonie bevorderd worden tussen de
onderscheiden geloofsgroeperingen die in de enige God geloven. Wij zijn ons
ervan bewust dat godsdienst en het geloof in de enige God een kwestie is van

persoonlijke betrekkingen tussen de mens en de enige God waarin hij gelooft
en waarvan hij overtuigd is. Daarom ook dient men een persoonlijke instelling
te ontplooien van respect voor de vrijheid om zijn godsdienstige verplichtin-
gen uit te oefenen overeenkomstig zijn geloofsovertuiging. Men mag zijn
geloof en geloofsrichting niet aan anderen opdringen.'

Deze duidelijke uitspraken van het hoogste overlegorgaan in Indonesie benadruk-
ken de legitimiteit van de pluriformiteit in godsdiensten en geloofsbelevingen
binnen Indonesie. Tegelijk willen zij wel de voorwaarden scheppen voor harmonie
en samenwerking tussen de aanhangers van alle religies. De staat bemoeit zich
niet met de interne zaken van de godsdienst, wel echter met de maatschappelijke
spelregels van een samenleving waarin alle godsdiensten gelijkwaardig zijnag.

De onderlinge relatie tussen de godsdiensten moet op basis van de Pancasila
minimaal gekenmerkt zijn door het beginsel van de onderlinge tolerantie. Maar
optimaal zou zijn een overtuigde samenwerking op basis van onderlinge harmo-
nie.

De relatie tussen de Pancasila-visie en de godsdiensten is hiermee principieel
voldoende geschetst. Dat er in de praktijk van de Indonesische samenleving van
tijd tot tijd toch wel eens een botsing ontstaat tussen aanhangers van verschillende

godsdienstige overtuigingen is een feit dat niet wordt ontkend, maar ook niet wordt

getolereerd. Dergelijke gebeurtenissen worden gecategoriseerd onder de'SARA'-
problemenw. Deze gevoelige tegenstellingen kunnen alleen opgelost worden door
een bredere acceptatie van de Pancasila en een consequentere beleving daarvanw.

88  Zie MPR, TAP-DIP MPR, p. 224 en 225.
89 Zie 'Kerukunan antar umat beragama bukun merukunkan agama' (saamhorigheid tussen de

gelovigen betekent niet dat dc godsdiensten zelf onderling verzoend moeten worden) Sinar

Harapan, 30 juli 1982.
90      SARA = afkorting van Suku (etnische groep),Agama (godsdienst), Ras (ras) enAntar Golongan

(tussen groepen).'SARA'-problemen spelen zich dus af op bovengenoemde 'sensitieve' terminen.
91 Zie'Menuju rujuk sosial' (naarsociale verzoening), SinarHarapan, 22 april 1982; 'Jangan tinggal-

kan bom waktu' (laat geen tijdbom achter), Sinar  Harapan, 23 augustus 1982; 'Kita tidak hidup
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Samenvattend kan men stellen: de Pancasila is de staatsfilosofie, maar gttn
staatstheologie, dat wil zeggen het is een staatspolitieke formulering, g n
theologische formulerini: De Pancasila verwoordt wel de relatie tussen de
aanhangers van de verschillende godsdiensten binnen Indonesie, maar niet de
relatie tussen de godsdiensten zelf.
In het midden van de jaren tachtig ontstaat er een uitgebreide discussie over dc
Pancasila als 'enige grondslag van alle maatschappelijk' leven in Indonesie'3. De
fundamentele relatie tussen de Pancasila en de godsdiensten komt dan weer ter
sprake. In hoofdstuk 7, paragraaf 6 komen we op deze discussie over de Ormas-
problematiek uitvoerig terug bij het thema: de verhouding van Kerk en Staat.

1.5  Indonesianisasi in kerkelijk spraakgebruik

Het voorafgaande schetste het brede nationale kader waarbinnen het proces van
Indonesianisasi moet worden verstaan. Dit was nodig om te voorkomen dat het
kerkelijke Indonesianisasi proces - het thema van dit bock - als een tt exclusief
binnenkerkelijk proces zou worden opgevab.
De katholieke kerk staat binnen de Indonesische samenleving, maakt daarvan
volop deel uit. Vanaf het eerste moment heeft ze de Pancasila-visie geaccep-
teerd'. Anderzijds is ze een wereldkerk die de grenzen van IndonesiB over-
schrijdt. Wat wordt er dan bedoeld als men het heeft over het proces van
Indonesianisasi van die wereldkerk in Indonesie?
Om meer zicht te krijgen op het kerkelijk spraakgebruik van de term Indonesiani-
sasi wordt hier nagegaan in welke context deze uitdrukking gebruikt wordt. We
beperken ons daarbij tot nationaal kerkelijk niveau, dat wil zeggen tot het niveau
van de Bisschoppenconferentie: de MAWI. Hier volgt een chronologisch overzicht
van de belangrijkste uitspraken in dezen.

pada Abad I' (wij leven niet meer in de eerste eeuw), Kompas, 16 november 1981; 'Toleransi dan
keIndonesiaan' (tolerantie en het Indonesier-zijn), Kompas, 30 april 1982.

92   Pancasila is geen theologie, zie. 'Pancasila dan yang diramaikan itu' (de Pancasila en alles wat
daarover te doen is), waarin cen statement van mgr. Leo Soekoto, secretaris van de MAWI.
Tempo, 4 december 1982.

93 Deze kwestie gaat over de Pancasila als 'satu-satunya asas tunggal' (enige grondprincipe) van de
samenleving. Betekent het aanvaarden van de Pancasila als enige exclusieve grondslag dat men
niet gelijkwaardig ook een godsdienstige visie als grondslag van de samenleving mag hebben?

94 Bij politieke beschouwingen over de geschiedenis van Indonesie komt men die 'vernauwing' van
het begrip Indonesianisasi wel vaker tegen. Een voorbeeld: in het boek The Decline of Constitu-
rional Democracy in Indonesia van Herbert Feith, Cornell University Press, Ithaca/New York
1962, spreekt de auteur over 'The Politics of Indonesianization', p. 373-384. In feite behandelt
hij de 'indigenization of economic life': de nationaliseringen van de fabrieken, ondernemingen
en banken. Hetzelfde geldt voor Jan Pluvier, De politiek van Indonesianisatie, in: Indonesii:
Kolonialisme, Onajhanketijkheio; Neokotonialisme. SUN, Nijmegen 1978, p. 153-158.

95   In augustus 1945 werd de Pancasila onmiddellijk geaccepteerd door de vertegenwoordigers van
de Katholieke Partij. Pak I<asimo, voorzittervan die partij (Persatuan Politik Katolik Indonesia),
was een van de leden van het Nationate Comit6, dat in augustus 1945 door Soekarno werd
opgericht. Zie: CLC, Sedjarah Geredja Karolik di /ndonesia. Djakarta 1971, p. 131.
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In 1955 komen de bisschoppen van Indonesie voor het eerst na de oorlog, de
onafhankelijkheidsverklaring en de vrijheidsstrijd (1945-1949) voltallig bijeen.
Tijdens die zitting werd het Nederlands nog volop als voertaal gebruiktg6. Er
werd echter afgesproken dat op de volgende vergadering de Bahasa Indonesia de
officiBle gesprekstaal zou zijnw. Al kende men op dat moment nog niet de term
Indonesianisasi (men sprak Nederlands!), toch besloot men 'aan alle oversten van

religieuze ordes en congregaties een brief te sturen. De inhoud daarvan was een

aansporing om de katholieke instellingen die zij beheren op onderwijsgebied of
anderszins aan te passen aan de nationale idealen van het volk; Indonesische
krachten dienen zoveel mogelijk op de belangrijkste posten geplaatst te wor-
denm'.
Vijf jaar later tijdens de eerstvolgende nationale bisschoppelijke bijeenkomst
komt ditzelfde thema terug in een iets bredere opzet: 'De Indonesianisasie van
scholen, ziekenhuizen en anderzins, ook naar hun uiterlijke vorm, moet een
gezamenlijk ideaal vormen voor de kerkelijke leiders en hun katholieke onderwij-
zers.'1" Tevens werd in deze bijeenkomst alle aandacht besteed aan de voorbe-

reidingen voor de oprichting van de eigen katholieke hitrarchie van Indonesit.
Hierdoor zou de status van 'missiegebied' worden beeindigd en verkreeg de
katholieke kerk eindelijk een eigen nationale Indonesische statusiol

Dan volgt de periode van het Tweede Vaticaans Concilie. De bisschoppen van
Indonesi8 treffen elkaar elk jaar uitvoerig in Rome en soms ook in Indonesit zelf.
Er groeit onderling een sterke band. Men beraadt zich niet alleen over de
algemene conciliaire thema's, maar eveneens over de specifieke problemen in
dezen voor de Indonesische kerk. Het is duidelijk dat waar binnen de wereldkerk
zich een 'aggiornamento' moet gaan voltrekken, dit ook voor de Indonesische
situatie geldt. Dit 'bij de tijd brengen' van de kerk betekent in concreto de

96 Van de 25 kerkvoogden die in 1955 samenkwamen, hadden er op dat moment 19 al het
Indonesische staatsburgerschap. De zes anderen zouden spoedig volgen. Drie van de 25
bisschoppen waren geboren Indonesiers: mgr. A. Soegijapranata, mgr. Djajasepoctcra en mgr.
Manek. Dat zij onderling Nederlands spraken, is niet onbegrijpelijk als men weet dat in
diezelfde periode president Soekarno met zijn ministers tijdens de kabinetsvergaderingen 66k
Nederlands gebruikten.

97 Zie Muskens (red.), Sejarah Gereja Katolik Indonesia, deel 3b, p. 1462. Uit dit vijfdelige stan-
daardwerk over de geschiedenis van de Indonesische katholieke kerk zal in deze studie nog
vaker geciteerd worden. Het is een uitgave van de afdeling Documentatie en Voortichting van
het Bureau van de Bisschoppenconferentie (Bagian Dokumentasi Penerangan, Kantor Waligere-
ja Indonesia), gedrukt bij Arnoldus, Ende, Flores 1972-1974. In deze vijf delen is zeer veel
materiaal verwerkt dat niet in het Nederlands beschikbaar is.

98 Zie Himpunan keputusan Mawi, 1924-1980 (verzameling van besluiten van de MAWI), p. 21, nr.
87. Dcze publikatie, verzorgd door J. Hadiwikarta pr en uitgegeven door Obor, Jakana 1981,
bevat alle belangrijke uitspraken van het Indonesische episcopaat vanaf zijn cerste bijecnkomst
in 1924 tot in 1980.

99   Hier werd het woord 'pengIndonesiaan' gebruikt.
100 Zie Hadiwikarta, o.c., p. 55, nr. 259.
101   Op de geschiedenis rond de oprichting van de hierarchie in Indonesit in 1961 zal in hoofdstuk

3, par. 7 nog uitvoerig worden ingegaan.
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'indigenisatie' of de 'verinheemsing' van de kerk in de concrete politieke an socio-
culturele situatie van land en volk. Een 'aanpassing' op velerlei terreinen zal
nodig zijn.
In de volgende vergaderingen in IndonesiB (1966 en 1968) wordt de doorwerking
van allerlei concilie-besluiten voor Indonesie besproken, o.a. op het terrein van de
liturgie, bijbelvertalingen, oecumene enz. Maar pas in de MAWI-bijeenkomst van
1970 komt er een eerste officieel document uit onder de naam Indonesiani-
sasilol Tevens wordt er een voorstel aangenomen om een commissie ad hoc op
te richten, die als taak krijgt om de problematiek van de Indonesianisasi diep-
gaand te bestuderen en de toepassing ervan vast te stellen103
In verband met ons onderwerp geven wij hieronder de integrale tekst van deze
66rste bisschoppelijke verklaring over het thema Indonesianisasito#, van novem-
ber 1970:

'Het is ten zeerste nodig dat de kerk waarachtig wortel schiet en groeit
binnen de Indonesische samenleving en ook naar buiten een duidelijk Indone-
sisch gezicht vertoont. Indonesianisasi of indigenisatie van de kerk vormt een
gezamenlijke inspanning van eigenlandse mensen en missionarissen die uit het
buitenland komen. De Indonesiers zelf hebben in dezen de voornaamste en
zwaarste taken. De reden daarvan is dat het leidinggeven in de kerk en het
vormgeven aan de kerk, afgestemd op Indonesische waarden en op het eigen
Indonesische gezicht, op de allereerste plaats een kwestie is van mentaliteits-
vorming en het accepteren van zware verantwoordelijkheid; niet enkel een
kwestie van verschuiven van personen.
De buitenlandse missionarissen zullen op de eerste plaats begrip moeten
opbrengen voor het levensritme en de denktrant in IndonesB en deze ook
waarderen. Zij zullen zoveel mogelijk ruimte moeten geven aan initiatieven en
aspiraties van Indonesitrs.
In het algemeen hopen wij dat men meer zal uitgaan van de gemeenschappe-
lijke waarden die bestaan tussen de binnenlandse en buitenlandse werkers dan
dat men de verschillen zal benadrukken.
Voor een concrete realisering is van belang:
1 Dat in de opleidingsinstituten van priesters en mannelijke en vrouwelijke

religieuzen een verantwoordelijkheidsbesef wordt bijgebracht voor de
opbouw van het volk Gods in Indonesie, een missionair elan en begrip ten
aanzien van de eigenlandse waarden en werkwijze.

2 Dat op parochieel niveau een grotere medeverantwoordelijkheid aan de
Indonesische leken wordt gegeven.

3  Dat in de religieuze communiteiten het proces van Indonesianisasi van de
leiding en in de leefvorm wordt versneld.

102  Officiale titel' 'Dokumen Indonesianisasi'. Zie Hadiwikarta, o.c., p. 23-24 en p. 94-95.
103 Zie Hadiwikarta, o.c., p. 24, nr. 97.
104 De tekst van dit 'Dokumen Indonesianisasi' is te vinden in Spektrum, 1,3 (1971), p. 123.
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4  Dat op de terreinen van onderwijs, katechese, liturgie en in de bureaus van
de Bisschoppenconferentie een grotere gelegenheid geboden wordt aan
eigenlandse mensen: priesters, religieuzen en leken, om het beleid en de
uitvoering ervan vast te stellen.

5  Dat de leiding van de diocesen voor zover mogelijk en zo snel als mogelijk
wordt toevertrouwd aan Indonesische bisschoppen.

6  Dat indien dit nodig zou zijn er een bereidheid is om kandidaten voor het
bisschopsambt ofandereoverheidsfunctieste zoekenbuitenheteigen gebied.
Dat die gebieden die voldoende eigenlandse mensen hebben bereid zijn deze
af te staan om indien nodig in andere gebieden te werken. Deze uitwisseling
wordt ook van belang geacht om de missionaire instelling te bevorderen en
de discriminatie tussen etnische groeperingen te boven te komen.

Een snelle verschuiving in de leidinggevende functies wordt nodig geacht voor
de uitgroei van de eigen persoonlijkheid van de Indonesische kerk en voor
haar gezicht naar buiten toe.'

Dit eerste Indonesische kerkelijke document over Indonesianisasi is duidelijk
bedoeld als een intentieverklaring over hoe men de Indonesianisasi van de kerk
in vele opzichten meent te moeten gaan realiseren. De commissie ad hoc die
benoemd wordt voor de verdere uitwerking van de thematiek krijgt als opdracht
mee 'dat ze zich niet Djakarta-centrisch of Java-centrisch mag opstellen, maar
waarlijk "eenheid in verscheidenheid" van karakter moet wezen'105. Die com-
missie komt echter niet van de grond.
Als thema voor de MAWI van 1971 werd vastgesteld106: De vorming van de
priesters. De keuze voor dit onderwerp hing samen met het feit dat in Rome eind
1971 een synode zou worden gehouden over o.a. 'het priesterschap als ambt in de
kerk'. Ter voorbereiding op beide bijeenkomsten werden in 1971 verschillende
vergaderingen en congressen gehouden, waarin de betekenis van het priesterlijk
ambt en de priesterlijke taken in IndonesiB centraal staan107. Een synthese van
de gevoerde discussies wordt aan de bisschoppen in november 1971 aangeboden
onder de titel De Vorming  der  Priesters. In deel IV van dat werkstuk komen de
ideetn omtrent de Indonesianisasi naar voren onder de kop Tendens Indonesiani-
sasi108. De bisschoppen houden een intense gedachtenwisseling over de hele
thematiek, maar komen tot de conclusie dat het laatste woord hierover nog niet

105 Zie Spektrum, 2,2 (1972),p. 102.

106  Op het einde van elke Bisschoppenconferentie wordt het thema voor de volgende bijeenkomst
vastgesteld. In 1970 bepaalde men als thema voor 1971: de vorming van de priesters in hun
leven en werk binnen de 1ndonesische kerk. Pater A. Soenarja SJ stelde daarover een paper
samen. Deze studie werd gepubliceerd in Spekimm, 2, 2 (1972), p. 53-112.

107  Spekzrum, 1,4 (1971), p. 211-345, besteedt uitvoerig aandacht aan deze bijeenkomsten. Voort-
durend komt op die vergaderingen het thema 'Indonesianisasi en priesterschap' ter sprake.

108 Tendens Indonesianisasi. Spektmm, 2, 2 (1972), p. 97-99.
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gezegd is. Opnieuw wordt het besluit genomen dat er een commissie moet ko-
mente, met dezelfde taakstelling als het jaar daarvoor vastgesteld.
Nu komt het er wel van. De commissie ad hoc wordt benoemd en begint in 1972
haar inventariserende arbeid door aan alle bisschoppen en provinciaals een
rapportage te vragen"0. Voor de vergadering van november 1972 verschijnt er
een officieel stuk onder de naam Dokumen Indonesianisasill: Dat document
wordt door het episcopaat besproken, geamendeerd en vervolgens ter lezing
aangeboden aan de gehele Indonesische kerk.
Was het document Indonesianisasi van 1970 een soort algemene intentieverkla-
ring, dit nieuwe 'Dokumen Indonesianisasi' van 1972 is vooral een pastoraal-
theologische beschouwing. Na een omschrijving van het proces van Indonesiani-
sasi wordt commentaar gegeven op wat er in dit opzicht reeds plaatsvond. Ten
slotte wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij de problematiek rond de
verhouding IndonesiErs-buitenlanders, Indonesische denkwijze en omgangsvormen
en de Indonesianisasi van de leiding in de kerk. Dit document kan gezien worden
als het belangrijkste officiele kerkelijke document over Indonesianisasi van de
jaren zeventig. Het is te omvangrijk om het hier volledig in het Nederlands te
citeren112 Vandaar slechts enkele belangrijke passages:

'Het evangelie dat in Indonesi8 verkondigd is, zal alleen maar vele vruchten
voortbrengen als het de rijkdommen van de Indonesische bodem en van het
Indonesische volk in zich opzuigt, verwerkt en integreert. Als model hiervoor
dient niets minder en niets meer dan de incarnatie van Gods Zoon, waarin
een "admirabile commercium" (wonderlijke uitwisseling) tot stand kwam
tussen het goddelijke en het menselijke. Zo is het ook de taak van een jonge
lokale kerk niet slechts om de geestelijke zaken van hierboven door te geven,
maar ook om zich te verrijken met de rijkdommen van het plaatselijke volk.
Hiermee worden bedoeld: de adattradities en de gebruiken, de wijsheid en de
vaardigheden, de kunsttradities en de bestuursregelingen.

,113

Het gaat dus in wezen om een veranderingsproces, een omvormingsproces, een
integratieproces van de twee elementen kerk en samenleving. Beide zijn in
ontwikkeling en beide zijn op zoek naar een Indonesische manifestatie van
zichzelf. Elk proces echter heeft een startpunt. Hoe zit dat met het proces van de
Indonesianisasi van de katholieke kerk?
Met betrekking tot het begin van de Indonesianisasi van de kerk neemt het
document enkele malen uitdrukkelijk stelling tegen de opvatting alsof er tot dan

109 Die commissie wordt nu genoemd: Panitia Indonesianisasi. Zie Spektmm, 2,2 (1972), p. 49.
110 Zie Spektrum, 3, 1 (1973), p. 5
111 Het 'Dokumen Indonesianisasi' is gepubliceerd in Spektnun, 3, 1 (1973), p. 5-35.
112  Dit document wordt uitvoerig geciteerd door Michael Coomans in Evangelisatie en Kultuurver-

andering, p. 263 e.v.
113 Zie MAWI, 'Dokumen Indonesianisasi', o.c., p. 8.
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toe nog geen Indonesianisasi zou hebben plaatsgevonden of nog nooit overwogen
··  114zou Zljn  :

'De opbouw van de lokale kerk is begonnen op het moment dat IndonesiErs
de heilsboodschap ontvingen en de verlossingsgenade accepteerden. En dat is
dus al lang geleden.'
'Toen vond het Goddelijke Zaad een Indonesische voedingsbodem, waarin het
zich vervolgens ontplooide en doordrong in heel het leven van de Indone-
siersils,i
'Dit is de belangrijkste en meest fundamentele fase van het Indonesianisasi-
proces dat Indonesiers hart en ziel hebben opengesteld voor de verkondiging
van het heil dat in hun leven doorwerkt. Want God heeft niet in de eerste

plaats onze cultuur gezocht, maar onze harten!'

Het is derhalve onjuist om bij het spreken over Indonesianisasi de indruk te
wekken dat het werk van missionarissen tot nu toe helemaal vergeefs zou zijn

geweest. Wel moet men erkennen dat 'het evangelie' historisch aangeboden werd
aan Indonesiers middels en via de cultuur van die volkeren die het heil predikten.
Een vernieuwde kerkvisie op de ontplooiing van de lokale kerk zal daarom een
volgende stap moeten zijn in het proces van Indonesianisasi, en wel een uitzuive-
ringsfase. Men dient onderscheid te maken tussen wat essentieel is in de Godde-
lijke Boodschap an datgene wat door een bepaalde historische of culturele context
werd aangedragen door de verkondigers van die Boodschap. Bij deze historisch-
culturele uitzuivering zullen de elementen die voor de acceptatie en integratie van
het geloof in de Indonesische context belemmerend werken, vervangen moeten
worden.
Wanneer zal deze 'fase van uitzuivering' voltooid zijn? Of wanneer zal de
volledige Indonesianisasi bereikt zijn? Hoe zal de ideale Indonesische katholieke
kerk eruitzien? Het document is daar zeer duidelijk over:
- 'Die vraag is niet te beantwoorden. Het Indonesianisasiproces zal nooit

beeindigd zijn. Het mag niet ophouden, het moet voortdurend doorgaan. Want
de Indonesianisasi bestaat juist uit de voortdurende integratie van twee levende
en zich ontplooiende realiteiten: de kerk en Indonesiti 116oi

Tot zover een beknopte samenvatting van de belangrijkste elementen uit het
proces van Indonesianisasi volgens dit document. De beide documenten van de
MAWI van 1970 en 1972 vormen de grondslag en het uitgangspunt voor de latere
refiectie over de catechese, de leek in de kerk en de pastorale bediening1170

In de jaren na 1972 komt in de Bisschoppenconferentie het thema als zodanig
niet meer ter sprake. Wel op samenkomsten van hogere oversten van ordes en

114  Zie MAWI, 'Dokumen Indonesianisasi', o.c., p. 7.
115  Cf. 'De parabel van de oliepalm' in de inleiding van dit boek.
116  ZiC MAWI, 'Dokumen Indonesianisasi', o.c., p. 11.
117 Zie Coomans, 1980, o.c., p. 265.
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congregaties, de KONGGAR-vergaderingenll: Als studiemateriaal voor KONG-
GAR IV in 1978 verschenen er in het tijdschrift Rohani zeven artikelen met
betrekking tot de Indonesianisasi van diverse facetten van het kloosterleven119.
Het valt op dat in de betreffende literatuur steeds vaker het woord inculturatie
gebruikt wordt als equivalent voor indigenisasi en Indonesianisasi.
Bij de Bisschoppenconferentie in 1979 staat de thematiek weer volop in de schijn-
werpers. Er dreigen maatregelen van het ministerie van godsdienst om de ver-
blijfsvergunning van buitenlandse missionarissen niet langer te verlengen120. In
het kader van de Indonesianisasi wil de regering de buitenlanders (en niet alleen
van katholieke of protestantse zijde) die 'niet nodig' zijn, het land doen verlaten.
De MAWI formuleert dan haar visie op de gang van zaken in een programma
dat aan de president wordt voorgelegd: 'Het program voor een versnelde Indone-

118 KONGGAR, een afkorting van Konggres Gabungan Religius (congres van de verenigde
religieuzen) is een nationale bijeenkomst van de oversten van alle ordes/congregaties in
Indonesit. De eerste bijeenkomst werd in 1969 gehouden. De bijeenkomsten daarna vinden
gemiddeld eens in de drie jaar plaats. Op KONGGAR III, in 1975 werd het thema Indonesiani-
sasi vastgesteld als onderwerp voor KONGGAR IV in 1978. Zie Verslagboek KONGGAR IF, 6-
14 september 1978.

119 De artikelen in Rohani, 24, 10-11 (1977), P· 289-360, zijn
'Dasar-dasar Inkulturasi' (de grondslagen van de inculturatic), van pater Wim van der Weidcn
MSF;
'Alam Pikiran Indonesia dan Indonesianisasi dalam Hidup Biara' (de Indonesische denkwereld
en de Indonesianisasi in het kloosterleven), van pater Jan Bakker SJ;
'Pengindonesiaan Gaya Hidup Religius' (de Indonesianisasi van de religieuze leefstijl), van pater
Yohannes Indrakusuma, O.Carm;
'Kepemimpinan Indonesia' (Indonesisch overste zijn), van pater Anicetus B. Sinaga OFM Cap.;
'Konven Integral' (het integrale convent), van zuster Christera CB en broeder Pius CSA;
'Motivasi Religius' (reIigieuze motivatie), van pater Yan Sunyata OSC en zuster Benigna OSU;
'Liturgi dan Hidup dalam Diskusi tentang Masalah Indonesianisasi' (liturgie en leven in de
discusssie rond de problemen van de Indonesianisasi), van pater B.S. Mardiatmadja SJ.
Op de KONGGAR IV wordt een uitvoerige literatuurlijst gepresenteerd met artikelen
samenhangend met het thema Indonesianisasi. Deze literatuurlijst werd samengesteld door pater
Jan Bakker SJ: 'Petunjuk bagi bacaan tentang Indonesianisasi' (handleiding voor leesmateriaal
over Indonesianisasi), gepubliccerd in het Ferstagboek van KONGGAR IF, p. 169 e.v.

120 De kwestie van de verlenging van de verblijfsvergunning van buitenlandse missionarissen laaide
in augustus 1979 weer op. Iedere buitenlander die slechts een tijdelijke verblijfsvergunning heeft,
de zogenaamde KIM-S (Kartu Izin Masuk-Sementara = toestemming tot tijdelijke binnenkomst)
moct die vergunning jaarlijks verlengen. Daarvoor zijn recommendaties nodig waaruit blijkt dat
men nodig is voor het werk dat men verricht. In het geval van buitenlandse missionarissen werd
die aanbeveling uitgegeven door het regionale kantoor van het ministerie van godsdienst. Vanaf
1977 echter was dat niet voldoende meer. Ook de centrale afdeling van het ministerie in Jakarta
moest een aanbeveling ageven. De procedure werd daardoor ingewikkelder en verliep trager.
In juli-augustus 1979 werden die centrale aanbevelingen plotseling niet meer verstrekt. De
immigratie-ambtenaren gingen daardoor over tot de vaststelling dat de verblijfsvergunning
binnen enkele maanden afliep. Aan 36 personen werd een verklaring afgegeven dat ze binnen
zes maanden het land moesten verlaten. Indien deze gang van zaken zo door zou gaan.
betekende dat dat alle buitentandse missionarissen met een KIM-S binnen het jaar op deze
wijze administratief het land zouden moeten verlaten. Vandaar de onrust die uitbrak onder alle
katholieke geledingen in juli en augustus 1979.
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sianisasi van het personeel van de katholieke kerk12:, Het begrip Indonesianisa-
si dreigde hier weer versmald te worden tot 'aflossing van de wacht', 'buitentan-
ders eruit, overname door Indonesische krachten'. Deze inperking is er de
oorzaak van dat sommigen het woord Indonesianisasi liever niet gebruiken. In
een interview met mgr. A. Sinaga122 bracht deze naar voren:

'Het woord Indonesianisasi heeft een beetje een negatieve klank. Ik houd er
niet van, omdat het een politieke bijsmaak heeft ten aanzien van buiten-
landers. Indonesiers die het gebruiken, hebben het gevoel alsof men met dit
woord wil aanduiden dat niet-Indonesiers het land moeten worden uitgezet.
Daarom klinkt dit woord negatief. In essentie is het niet negatief. Het gaat
erom hoe de kerk zich op z'n Indonesisch kan verwoorden tegen zijn eigen
achtergrond en overeenkomstig zijn eigen identiteit. Het is nog lang niet
zeker dat dit per se het beste door Indonesiers zelf kan gebeuren. Het zou
ook best kunnen dat juist buitenlanders deze zaken beter begrijpen. Het zou
mijns inziens gezonder zijn als men zou spreken van inculturatie of Indonesi-
sche inculturatie.'

Gelukkig komt het begrip in de jaren tachtig weer in zijn bredere context terug
zoals geformuleerd in de basisdocumenten van de MAWI in 1970 en 1972. Het
is opvallend dat diverse publikaties het woord inculturatie gebruiken als equiva-
lent voor Indonesianisasi.

Samenvattend kan men stellen: het kerkelijk spraakgebruik inzake het Indonesia-
nisasi-proces loopt grotendeels parallel met het algemeen taalgebruik in Indone-
sit, zoals dit in paragraaf 1 werd beschreven. Als algemene begripsomschrijving
werd toen naar voren gebracht: 'het geheel van politieke, sociale, culturele en
economische veranderingsprocessen in Indonesit, waarin het Indonesische
volksbelang als dominante en vigerende maatstaf geldt als doelstelling van alle
veranderingen.

,123

Deze algemene omschrijving zou kerkelijk kunnen worden gemodificeerd als: 'het
geheel van veranderingsprocessen waardoor de katholieke kerk in al haar facetten
zich binnen de Indonesische samenleving in al zijn aspecten zodanig ontplooit, dat
zij  naast haar universele dimensie ook een volkomen Indonesisch karakter vertoont.'
Beide omschrijvingen zijn niet identiek. Er is een verschil tussen beide processen.
Het algemene Indonesianisasi-proces heeft zijn doelstelling volkomen binnen
IndonesiB zelf. Het kerkelijke Indonesianisasi-proces vindt zijn vertrekpunt buiten
Indonesie en ook zijn doelstelling is niet puur binnen-Indonesisch. De Indonesi-
sche katholieke kerk heeft immers haar wortels buiten Indonesie, en haar

121 Dit officiale document heet Program Akselerasi Indonesianisasi Tenaga Gereja Katolik Indonesia.
Cf. voetnoot 13.

122 Mgr. A Sinaga, bisschop van Sibolga, is voonitter van dc Nationale Raad voor Liturgic in
Indonesia. Juist binnen de liturgie is de kwestie van de Indonesianisasi een voortdurend
gespreksthema. Het interview met hem werd gehouden op 23 november 1981.

123 Zie einde paragraaf 1 van dit hoofdstuk.
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veranderingsproces kan nooit uitlopen op een puur 'nationaal Indonesische' kerk.
In de volgende paragraaf wordt dit verder toegelicht.

1.6  De pilaren van de kerkelijke Indonesianisasi

Zoals het algemene Indonesianisasi-proces uiteindelijk steunt op de vijf 'zuilen'
van de Pancasila, zo zou men kunnen stellen dat het kerkelijke Indonesianisasi-
proces op twee hoofdpijlers berust. Enerzijds zijn dat de algemene universele
katholieke beginselen en anderzijds de specifieke particuliere Indonesische
beginselen. In het 'Dokumen Indonesianisasi' van 1972124 worden beide princi-
pes als volgt verwoord:
1 'De lokale Indonesische kerk kan haar banden met de universele katholieke

kerk niet afsnijden. De universele kerk zal zichtbaar moeten blijven in de
lokale kerk.

2 De lokale Indonesische kerk zal evenals de hele Indonesische samenleving de
Bhinneka Tunggal Ika (eenheid in verscheidenheid) moeten representeren. De
regering spant zich in om een nationale cultuur te stimuleren en te ontplooien
die de volksidentiteit versterkt en de nationale trots en nationale eenheid
ondersteunt. Zij doet dit door de uitdieping en stimulering van de regionale
culturen, welke de belangrijkste elementen vormen die de nationale cultuur
verrijken en inkleuren. Op kerkelijk terrein betekent dit dat de kerkontwikke-
ling in de verschillende bisdommen ook zal verschillen. Indonesianisasi mag
niet betekenen dat de beleving van het geloof door de gelovigen in alle
gebieden van heel Indonesie eenvormig en hetzelfde zou moeten zijn.'

Dit zijn de twee pilaren waar het kerkelijke veranderingsproces op berust: de
universele katholieke leer, speciaal in haar formuleringen van Vaticanum II, 6n de
Indonesische nationale visies. Aan beide willen we aandacht besteden. Basis
daarvoor is hetzelfde 'Dokumen Indonesianisasi' uit 1972. De banden met de
universele katholieke kerk komen daarin naar voren in uitvoerige citaten uit
documenten van Vaticanum II, waarin sprake is van de rechtmatige uitbouw van
de lokale kerken binnen de universele kerk. De voornaamste stukken waaruit
men in dit verband citeert zijn: 'De Dogmatische Constitutie over de Kerk ,125

en de beide 'missionaire' documenten: 'Het Decreet over de Missieactiviteit van
de Kerk'126 en 'De Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de
Niet-Christelijke Godsdiensten'127.

124  Zie MAWI, 'Dokumen Indonesianisasi', o.c., p. 11 en 12.
125 De tekst van 'De Dogmatische Constitutie over dc Kerk' (Lumen Gentium), 21 november 1964,

is in het Nederlands te vinden in Constimties en Decreten van het Tweede Faticaans Oecumenisch
Concilie. Katholiek Archief, Amersfoort 1967, p. 51-110.

126   'Het Decreet over de Missieactiviteit van de Kerk' (Ad Gentes), 7 december 1965. Zie Constitu-
ties, p 313-349.

127 'De Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de Niet-Christelijke Godsdien-
sten', (Nostra Aetate), 28 october 1965. Zie Constimties, p. 243-248.
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Het gaat hierbij om principiBle zaken: de vernieuwde visie op het wezen van de

kerk, haar positie binnen deze wereld te midden van andere wereldgodsdiensten,
en haar betrokkenheid op de maatschappij. Vaticanum II heeft een nieuw
kerkelijk zelherstaan opgeleverd: het besef van de noodzaak tot pluriformiteit en
tot integratie binnen de eigen lokale omgeving. Het 'Dokumen Indonesianisasi'

verwijst vooral naar 'Het Decreet over de Missieactiviteit', met name naar de
nummers over 'De particuliere kerken' (19-22128).
De banden met de Indonesische maatschappij, de tweede pilaar, komen in het
'Dokumen Indonesianisasi' als volgt naar voren..129

'De Indonesianisasi moet plaatsvinden niet enkel vanwege een nationalisme,

maar op de eerste plaats vanwege het katholicisme, met dien verstande dat
beide absoluut vereist zijn. Het nationalisme van IndonesiE is geen bekrompen
of eng opgesloten nationalisme. Integendeel. Indonesid zet zijn poorten wijd
open voor samenwerking met heel de internationale wereld.'

De katholieke kerk mag geen getto vormen van IndonesiErs die vervreemd zijn
van de Indonesische samenleving:

'Door de Indonesische samenleving zal de kerk bezien en gevoeld moeten
worden als een positief en verfrissend element in de algehele opbouw van het
land, zodat de kerk niet meer behandeld wordt als een "corpus alienum"

(vreemd element).   Ook al vormt de katholieke geloofsgemeenschap  een
minderheid, zij mag niet gezien worden als een "negligible minority" (te
verwaarlozen minderheid), die men zou kunnen negeren of weggooien. Indone-
sianisasi kan niet betekenen een stollingsproces in de geschiedenis of het
oprichten van een museum. De kerk dient zich te integreren in een Indonesit
dat zelf in ontwikkeling is, zelf in opbouw is als een land in ontwikkeling.'

Op deze pilaren zal de lokale Indonesische kerk verder opgebouwd moeten
worden: 'het typisch Indonesische zal het katholieke karakter vervolmaken, zoals

ook het katholieke het Indonesische element zal aanvullen.,130

1.7  Thema-afl)akening van deze studie

Thema van deze studie is de beschrijving en de analysering van het kerkelijke
Indonesianisasi-proces: 'Het geheel van veranderingsprocessen waardoor de
katholieke kerk in al haar facetten zich binnen de Indonesische samenleving in al
haar aspecten zodanig ontplooit, dat zij naast haar universele dimensie ook een
volkomen Indonesisch karakter vertoont.' De zeer brede formulering 'de katho-
lieke kerk in al haar facetten' en de 'Indonesische samenteving in al haar aspec-
ten' laat reeds vermoeden dat een volledige behandeling van deze thematiek

128 Zie Constituties, p. 331 en 332.
129  Zie MAWl, 'Dokumen Indonesianisasi', o.c., p. 11-13.
130 Zie MAWl, 'Dokumen Indonesianisasi', o.c., p. 10.
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onmogelijk is. We beperken ons tot die aspecten van het veranderingsproces die
oils inziens essentieel zijn.
De methode die bij deze studie gehanteerd werd, is: een historisch descriptieve
analyse maken van datgene in de Indonesische kerkgeschiedenis wat ons inziens
met bovenstaande thematiek samenhangt. Uitgangspunt daarbij was: wat gebeur-
de en wat gebeurt er in de praktijk. Niet de 'ideologische' visie op wat Indonesia-
nisasi is in kerkelijke context, maar de concrete 'praxis' in haar historische en
actuele context moet belicht worden. Ter vergelijking: men kan een studie maken
van de 'ideologische' achtergronden van de Pancasila-visie, maar men kan ookeen studie maken over de feitelijke realisering ervan in de praktijk van deIndonesische samenleving. Dit laatste is hier dus het geval binnen de kerkelijke
context.
Het veranderingsproces hebben we in de ondertitel van dit boek 'het omvor-mingsproces' genoemd. Het gaat namelijk niet om een toevallig gebeuren, maar
om een bewust gekozen proces van verandering. Vandaar dat de belangrijke
aspecten die behandeld zullen worden samenhangen met deze 'omvorming'. De
vragen die aan bod komen zijn: Wat is het vertrekpunt? Wie zijn de voltrekkers
van dit proces? Op welke belangrijke terreinen speelt het zich af? Welke proble-
men doen zich hierbij voor? Welke oplossingen heeft men hierbij al dan niet
gevonden? In hoeverre is het proces al voltooid?
Dit omvormingsproces zal op 'nationaal' niveau behandeld worden. Het gaat hierom een case-study over de Indonesische katholieke kerk als geheel. Anders
gezegd: het is geen deelstudie over de 33 bisdommen131 van IndonesiB. In elk
van die bisdommen voltrekt zich het Indonesianisasi-proces op een eigen manier,
aangepast aan de regionale of lokale context. Een alomvattende studie over de
situatie in al die bisdommen levert geen 'nationaal' beeld op.Deze thema-afbakening heeft ook haar beperkingen. Het kan slechts gaan overgemeenschappelijke kenmerken die overal te ontdekken zijn in alle bisdommen.
De concrete plaatselijke varianten kunnen daarbij niet aan bod komen. Wel zal
getracht worden om op bescheiden schaal voorbeelden uit verschillende bisdom-
men aan te halen ter illustratie van bepaalde thema's.

Om zich vooraf beter te kunnen oridnteren in kerkelijk Indonesi8 - in de
komende hoofdstukken zullen concrete namen voortdurend opduiken - volgthieronder een overzichtskaart met de namen van de hoofdplaatsen van de 33bisdommen anno 1990. Tevens wordt de kerkelijke indeling in zeven kerkprovin-cies vermeld.

131 De Indonesische katholieke kerk bestaat anno 1990 uit zeven kerkprovincies met in totaal 33
bisdommen. Het bisdom Dili, op Oost-Timor, behoort kerkrechtelijk (nog) njet tot de Indonesi-
sche kerk. Reden daarvan is dat het Vaticaan tot nu toe de integratie' van Oost-Timor in 1975niet heeft erkend. Formeel valt de problematiek van het bisdom Dili dus buiten ons onderwerp.Een aparte studie hierover zou echter de moeite waard zijn.
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Kaart van kerkelijk Indonesie anno 1990
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Bron: Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia, 1990, p. 44 (Uitgave MAWI.)

Amboina = Ambon
Irian = Nieuw Guinea
Jawa =  Java

Kalimantan = Borneo
Maluku = Molukken
Nusatenggara = Kleine Soenda-cilanden
Sulawcsi = Celebes
Sumatera = Sumatra

DAFrAR KEUSKUPAN-KEUSKUPAN
Lijst van bisdommcn (Wordt op pagula 34 en 35 toegclichL)

(Propinsi Gerejawi = kerkprovincie)
(Keuskupan Agung = aartsbisdom)
(Keuskupan Sufragan = suffragaan [onderhorigl bisdom)

1 Propinsi Gcrcjawi Ende
1.1 Keuskupan Agung Ende
1.2 Keuskupan Sufragan Atambua
1.3 Keuskupan Sugragan Denpasar
1.4 Kcuskupan Sufragan Kupang
1.5 Keuskupan Sufragan Larantuka
1.6 Keuskupan Sufragan Ruteng
1.7 Keuskupan Sufragan Weetebula
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2 Propinsi Gerejawi Irian Jaya
2.1 Keuskupan Agung Merauke
2.2 Keuskupan Sufragan Agats-Asmat
2.3 Keuskupan Sufragan Jayapura
2.4 Keuskupan Sufragan Sorong-Manokwari

3 Propinsi Gcrejawi lairarta
3.1 Keuskupan Agung Jakarta
3.2 Keuskupan Sufragan Bandung
3.3 Keuskupan Sufragan Bogor

4 Propinsi Gerejawi Me(lan
4.1 Keuskupan Agung Medan
4.2 Keuskupan Sufragan Padang
4.3 Keuskupan Sufragan Patembang
4.4 Keuskupan Sufragan Pangkalpinang
4.5 Keuskupan Sufragan Sibolga
4.6 Keuskupan Sufragan Tanjungkarang

5 Propinsi Gcrejawi Pontianak
5.1 Keuskupan Agung Pontianak
5.2 Keuskupan Sufragan Banjarmasin
5.3 Keuskupan Sufragan Ketapang
5.4 Keuskupan Sufragan Samarinda
5.5 Keuskupan Sufragan Sanggau
5.6 Keuskupan Sufragan Sintang

6    Propinsi Gerejawi Scmarang
6.1 Keuskupan Agung Semarang
6.2 Keuskupan Sufragan Malang
6.3 Keuskupan Sufragan Purwokerto
6.4 Keuskupan Sufragan Surabaya

7 Propinsi Gerejawi Ujungpandang
7.1 Keuskupan Agung Ujungpandang
7.2 Keuskupan Sufragan Amboina
7.3 Keuskupan Sufragan Manado
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Lijst van kerkprovincies, aartsbisdommen en bisdommen van de Indonesische
katholieke kerk, anno 1990132

1 KERKPROVINCIE NUSATENGGARA (KLEINE SOENDA-EILANDEN: ENDE)

Noordetijk ded
1.1  Aartsbisdom Ende (Midden-Flores)                                      1
1.2 Bisdom Larantuka (Oost-Flores)                                          2
1.3 Bisdom Ruteng (West-Flores)                                          3
1.4 Bisdom Denpasar (Bali)                                                   4

Zuidelijk deel
1.5 Aartsbisdom Kupang (Zuid-Timor)                                          5
1.6 Bisdom Atambua (Midden-Timor)                                      6
1.7 Bisdom Weetebula (Sumba)                                                7

2 KERKPROVINCIE IRIAN JAYA (Nieuw-Guinea)
2.1 Aartsbisdom Merauke (Zuiden)                                               8
2.2 Bisdom Agats-Asmat (Midden)                                               9
2.3 Bisdom Jayapura (Noorden)                                            10
2.4 Bisdom Sorong-Manokwari (Vogelkop)                                                                                                        11

3       KERKPROVINClE JAWA BARAT (West-Java)
3.1 Aartsbisdom Jakarta (Jakarta)                                              12
3.2 Bisdom Bandung (West-Java)                                           13
3.3 Bisdom Bogor (West-Java)                                               14

4 KERKPROVINCIE SUMA'TERA (Heel Sumatra)
4.1 Aartsbisdom Medan (Noord-Sumatra)                                       15
4.2 Bisdom Padang (West-Sumatra)                                      16
4.3 Bisdom Palembang (Oost-Sumatra)                                      17
4.4 Bisdom Pangkalpinang (Bangka)                                              18
4.5  Bisdom Sibolga (West-Sumatra)                                   19
4.6 Bisdom Tanjungkarang (Zuid-Sumatra)                                      20

5 KERKPROVINCIE KALIMANTAN (Heel Borneo)
5.1 Aartsbisdom Pontianak (West-Borneo)                                       21
5.2 Bisdom Banjarmasin (Zuid-Borneo)                                       22
5.3 Bisdom Ketapang (West-Bomeo)                                       23
5.4 Bisdom Samarinda (Oost-Bomeo)                                       24
5.5 Bisdom Sanggau (West-Borneo)                                       25
5.6 Bisdom Sintang (West-Borneo)                                       26

132  Deze lijst is overgenomen uit Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia, 1990, 9 45 (een uitgave

van de MAWI), en aangevuld met nieuwe informatie. Dit Buku Petunjuk (soort Pius-almanak)
werd in december 1989 uitgegeven. Op 4 november 1989 werd door het Vaticaan meegedeeld
dat er een nieuw aartsbisdom in Indonesia was opgericht: het aartsbisdom Kupang op Timor.
Tevens werd toen de kerkprovincie van de Kleine Soenda-cilanden in twee delen opgesplitst:

een noordelijk decl met Ende als hoofdzetel en een zuidelijk decl met Kupang als hoofdzetel.
'Hierbij werd de hoop uitgesproken dat in de toekomst het bisdom Dili op Oost-Timor bij deze

kerkprovincie zou kunnen aansluiten'. Informatie uit Hidup, 15 april 1990, p. 46. Deze laatste
informatie is in deze lijst verwerkt.
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6       KERKPROVINCIE JAWA TENGAH + TIMUR (Midden- en Oost-Java)
6.1 Aartsbisdom Semarang (Midden-Java)                                       27
6.2 Bisdom Malang (Oost-Java)                                           28
6.3 Bisdom Purwokerto (Midden-Java)                                       29
6.4 Bisdom Surabaya (Oost-Java)                                           30

7 KERKPROVINCIE SULAWESI + MALUKU (Cekbes en Molukken)
7.1 Aartsbisdom Ujungpandang (Zuid-Celebes)                                      31
7.2 Bisdom Amboina (Molukken)                                          32
7.3 Bisdom Manado (Noord-Celebes)                                    33
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2  De katholieke missie doorheen de archipel

2.1  Adat komt van de bergen, de godsdiensten van overzee

'De opbouw van de lokale kerk is begonnen op het moment dat IndonesiErs de

heilsboodschap ontvingen en de verlossingsgenade accepteerden. En dat is dus al
lang geledenl: Dat is het startpunt van de Indonesianisasi. Wanneer, hoe en
waar, komt in dit hoofdstuk aan bod. De wortels van de huidige katholieke kerk
liggen in de 'katholieke missie' doorheen de archipel, doorheen de eeuwen.
Voordat de hoofdlijnen van deze 'missie-geschiedenis'2 aan bod zullen komen,
eerst een inleidende paragraaf over de religieuze context waarin deze missie
terechtkwam.

1  Zie MAM, 'Dokumen Indonesianisasi; o.c., p. 7
2   Een beknopt overzicht van de belangrijkste bronnen en studies over deze 'missie-geschiedenis' is

gepubliceerd in Unlat Baru, Tahun XIII, nr. 73 (jan-febr 1980), 17-30, door J. Weitjens SJ. Een
aanvulling hierop verscheen in Umat Baru, Tahun XIII, nr. 75 (mei-juni 1980), 166-169, door E
Wiyoga.
Een eerste beknopt overzicht van de kerkgeschiedenis van Indonesit verscheen in 1971: Sedjarah

Geredja Katolik di Indonesia. CLC, Djakarta 1971, 151 p.
HEt grote standaardwerk over de hele kerkgeschiedenis in Indonesie is de uitgave in vijf banden

onder redactie van dr. M.P.M. Muskens: Sejarah Gereja Katolik Indonesia. Dokpen KWI, Jakarta
1974. De inhoud van deze vijf delen is:
1 Umat Katolik Perinds di Indonesig  ca. 645 - ca. 1500, Awal Mula, abad ke-14 - abad ke-18 (de

oudste katholieke geloofsgemeenschap vanaf ca. 645 tot ca. 1500, het begin vanaf de 14e eeuw
tot de 18e eeuw), 420 p.

2 Wilayah Tunggat Prefeknir - Pikariat, abad ke-19 - awal abad ke-20, door G. Vriens SJ (het Ene

gebied: prefectuur/vicariaat in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw), 272 p

38 Wilayah-wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Waligereja Indonesia, abad ke-20, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi-Matulat, Irian Jaya (de verschillende bisdommen op Sumatra, Borneo.
Celebes en de Molukken, Irian Jaya en de MAWI, in de 20¢ eeuw), p. 1-714.

3b Wilayah-wilayah Keuskupan dan Majetis Agung Waligereja Indonesia, abad ke-20, Jawa,  Nusa

Tenggara (de verschillende bisdommen op Java en de Kleine Soenda-eilanden en de MAWI

in de 20e eeuw), p. 715 - 1593.
4  Pengintegrasian di Alam Indonesia (het integratieproces op Indonesische bodem), door dr.

M.P.M. Muskens, 615 p.
Dit decl is een Indonesische bewerking van zijn dissertatie: Indonesit, een strijd om nationale
identiteit. Paul Brand, Bussum 1969. Een Engelse bewerking verscheen in 1979: Dr. M.
Muskens, Partner in Nation Building: the CathoUc Church in Indonesia. Missio Aachen, Aachen
1979.
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In Indonesie bestaat het gezegde: adat komt van de bergen, de godsdiensten van
overzee: De betekenis daarvan is, dat de adat4 gezien wordt als eigenlands, als
binnenlands van origine, afkomstig van eigen bodem, van de bergen: Alle
godsdiensten echter, de grote wereldreligies, kwamen van overzee, werden
geimporteerd, stammen niet van Indonesische bodem. In dit gezegde zijn zeer
beknopt een hele cultuurgeschiedenis En godsdienstgeschiedenis samengevat.
V66r de kennismaking met de grote wereldgodsdiensten: hindoeisme, boeddhis-
me, christendom en islam, kenden de verschillende volkeren van de archipel
alleen hun eigen stamreligiest Traditioneel werden deze in het Westen omschre-
ven als: animisme, dynamisme of voorouderreligie. In het huidige Indonesi8
gebruikt men de term agama asli (oorspronkelijke godsdienst). Het eigenaardige
doet zich voor dat juist deze oorspronkelijke godsdiensten, voor zover ze nog
voortleven, niet erkend worden als officiele godsdiensten: Dat geeft de merk-
waardige tegenstelling dat de traditionele adat als gewoonterecht wel gehandhaafd
mag blijven, maar de traditionele geloofsvisie waarop die adat stoelt, als achter-
haald moet worden afgezworen.
De geografische ligging van de Indische Archipel en zijn natuurlijke rijkdommen
brachten dit gebied al meer dan 2000 jaar geleden in contact met de internatio-
nale handelswereld: Gelegen op de vaarroute tussen het Midden-Oosten - In-
dia - China werden delen van de archipel al aan het begin van onze jaartelling
bezocht door Arabische, Perzische en Indiase schepen voor proviandering en
uitwisseling van handelswaren. Ook vanuit de Chinese keizerrijken bestonden
handelscontacten met diverse Indonesische eilanden die op de scheepsroutes
lagen. En tegelijk met de handelswaren kwamen 'de godsdiensten van overzee'.
Het hindoeisme heeft als eerste op verschillende plaatsen in de archipel ingang
gevonden. De scheepslieden uit India brachten brahmanen mee, die de raad-
gevers werden van de oorspronkelijke vorstenrijkjes. Zij introduceerden de
Indiase literatuur en rechtsregels, en legden de basis voor enkele grote Hindoe-
rijken in de archipel'. De grote 'Indische' epossen van de Ramayana en de
Mahabharata leven nog steeds in de wayang-voorstellingen van vandaag voort.

3 Adat turun dari gunung, Agama dari seberang.
4  Adat: het geheel aan 00Ispronkelijke tradities en gewoonten, dat men van de voorvaderen heeft

gebrfd.

5   In vele Indonesische stamreligies worden 'de bergen' gezien als de zetel der Goden. lets wat dus
'van de bergen' komt, wordt gezien als een geschenk van 'boven'.

6  Over de stamreligies in Indonesit: W. St8hr en P. Zoetmulder, Die Religionen Indonesiens.
Stuttgart 1965. Het beste Indonesische boek over deze materie is: Rahmat Subagya, Agama asli
Indonesia (de oorspronkelijke godsdiensten van Indonesie) Yayasan Cipta Loka Caraka (CLC),
Jakarta 1981. Rahmat Subagya is de Indonesische naam van de Nederlandse Jezulet Jan Bakker.

7  De traditionele godsdiensten worden niet alken niet erkend vanuit cen Pancasila-visie; sterker
nog, er wordt op aangedrongen dat de aanhangers van deze traditionele godsdiensten een van de
officieel erkende godsdiensten aannemen. Alleen op die manier kan men voldoen aan de eis van
de eerste sila van de Pancasila: geloof in de enige God.

8  Zie Se®Irah, 1971, p. 9.
9  Zie Subagya, Agama asti, 1981, p. 13-14.
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Ook de vele canditempels op Java en Sumatra getuigen nu nog van de omvang
van die hindoeistische cultuurinvloed.
Na en naast het hindoeYsme kwam het boeddhisme. Op Sumatra lag in de 7e
eeuw het centrum van het Rijk van Sriwidjaja in de buurt van Palembang. Er
woonden daar meer dan duizend monniken die direct contact hadden met de
beroemde universiteit in Nalanda in Voor-Indie. Tussen de achtste en de vijftien-
de eeuw verspreidden het hindoeisme en boeddhisme zich verder over heel
Sumatra, Java en Bali. Hierbij kan worden aangetekend dat beide godsdiensten
nooit in hun zuivere vorm binnen de archipel gebloeid hebbent: Steeds ontston-
den er syncretistische mengvormen, waarin de oude adat-godsdiensten hun
rechten behielden. Zo heeft men in de archipel bijvoorbeeld nooit het kastensys-
teem van het hindoeisme overgenomen, noch de wereldafwijzing van het boed-
dhisme. De adat was sterker en vervormde de grote godsdiensten tot een eigen
'inheems' geheel. De grote Rijken van Sriwidjaja, Sjailendra, Mataram, Erlangga,
Singasari en Majapahit waren afwisselend meer hindoeistisch en boeddhistisch in
hun hofcultuur, maar de gewone kleine man werd niet echt gehindoeiseerd of tot
boeddhist gevormdi: Ook de islam slaagde er niet in de oorspronkelijke oer-
Javaanse godsdienst 12 via het proces van islamisering te doen verdwijnen.
Christendom en islam, de twee andere grote wereldgodsdiensten, kwamen eeuwen
na het hindoeisme en het boeddhisme de archipel binnen, eveneens 'van overzee'.
De islam werd geintroduceerd door Arabische en Perzische handelaren, het
katholicisme via de Portugezen. Tot rond 1970 meende men in wetenschappelijke
kring dat de islam in de 13e eeuw vaste voet kreeg op Indonesische bodem en dat
het katholicisme eerst twee eeuwen later arriveerde13. Jan Bakker SJ heeft
echter via uitvoerige onderzoekingen overtuigend aangetoond dat het katholicisme
reeds in de zevende eeuw van onze jaartelling vaste bodem vond in Noord-
Sumatra. Vandaaruit verspreidde het zich over andere delen van Sumatra en
vermoedelijk zelfs over Java14.
Ofschoon deze vroegere aanwezigheid van katholieken in de 7e eeuw geen levend
spoor heeft nagelaten, willen we hier toch enige aandacht besteden aan de nu
bekende historische feiten. De eerste reden hiervoor is, dat men in het Westen
vrijwel niet op de hoogte is van dit nieuwe historische gegeven. De meeste
literatuur hierover is immers in het Indonesisch verschenen. Een tweede reden is

10   Zie Subagya, Agama asti, 1981, p. 14-16.
11 Zie Subagya, Agama ash', 1981, p. 14.
12  De oorspronkelijke Javaanse godsdienst, Agama Jawa-Soenda genoemd, leeft tot de dag van

vandaag nog voort in de levensvisie van miljoenen bewoners van het eiland. Omdat hij niet als
godsdienst erkend wordt, wordt hij gerekend tot de Aliran Kepercayaan (geloofsstromingen),
ook wei Kebatinan (innerlijkheidsvisie) genoemd.

13   Ook in de dissertatic van M. Muskens wordt het begin van het katholicisme in IndonesiB nog
gelokaliscerd in de 14e ceuw. Zic Muskens, 1969, o.c., p. 303.

14   De 'historische' vondst van Jan Bakker SJ werd voor het eerst gepubliceerd in: 'Gereja Kristen
tertua di Indonesia' (de oudste chIistclijke kerk in Indonesit),in het tijdschrift Basis, nr. 18
(1969), p. 261-265. Ecn volledig gcdocumenteerd overzicht is te vinden in de Sejarah, 1974, decl
1, p. 19-40.
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het feit dat de onbekendheid met dit historische gegeven een rol speelt in een
polemiek vanuit bepaalde islam-kringen. Er wordt dan gesteld: het christendom
is in de archipel geintroduceerd door de koloniale machten uit het Westen
(Portugezen en Hollanders)15. Dus nu de koloniale overheersing voorbij is, moet
66k het christendom als vreemd koloniaal element maar verdwijnen uit Indonesia!
De ironie van dit verhaal is, dat J. Bakker SJ juist op basis van islamitische
bronnen heeft aangetoond dat het katholicisme in de 7e eeuw niet vanuit het
Westen werd geintroduceerd, maar vanuit Zuid-India16. Het christendom was
daarmee eerder in de archipel dan de islam.

2.2 Katholieke voorlopers sinds de 7e eeuw 7

De oudste informatie over de aanwezigheid van de katholieke kerk in IndonesiB

is afkomstig van Sjeik Abu Salih al-Armini, een beroemd historicus die teefde
rond 1150. Hij publiceerde een lijst van 707 christelijke kerken en 181 kluizenarij-
en in Egypte, Nubia, Abessinit, West-Afrika, Spanje, Arabit, India en IndonesiB.
De lijst is geillustreerd met stichtingsjaar, tekeningen van de buitenkant der
gebouwen en beknopte informatie over hun geschiedenist:
Na de beschrijving van de christelijke kerken in Zuid-India vervolgt Abu Salih

zijn uiteenzetting met het aangeven van de situatie op Noord-Sumatra: 'In Fansur
staan enkele kerken die behoren tot de groep van de Nestoriaanse Christenen.
Het is daarvandaan dat de Kamfer Barus stamt, een stof die uit de bomen

druppelt. In die stad staat een kerk die de naam draagt van De Onbevlekte
Maagd Maria.' Het stichtingsjaar van de kerk wordt geschat op rond het jaar 645.
De plaats Fansur wordt gelokaliseerd in het dorpje Pancur, vlak bij Baros19 in

Midden-Tapanuli.
De auteur noemt deze eerste christenen afstammelingen van de Nestoriaanse of
Chaldeeuwse Kerk, toen reeds verspreid van Syrie tot aan de Malabaren  in

15 Zie Muskens, 1969, p. 431.
16  In deze bekrompen polemiek wordt tevens even vergeten dat allc godsdiensten (inclusief de

islam) 'van overzce' kwamen, en dat 'Arabisch' ook nog steeds nict identick is met'Indonesisch'!
Dit laatste lijkt een voor de hand liggende uitspraak, maar in bepaalde islamitische kringen
wordt dit over het hoofd gezien. Dat de islam in zijn dagelijkse verschijningsvorm haast volledig
Arabisch (dus niet-Indoncsisch) overkomt, wordt niet ter discussie gesteld. Het feit dat de islam
zich binnen Indonesia ook als koloniale macht heeft gedragen, wordt evencens niet ter sprake

gebracht.
17   De gegevens uit deze paragraaf zijn een beknopte samenvatting van de informatie in Sejarah,

1974, decl 1, p. 27 e.v.
18  De Arabische tekst, te zamen met een Engelse vertaling ervan, werd verzorgd door B.TA.

Evetts MA: The  Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring Countries. Attnbuted
to Abu Salih, the Arminian; edited and translated by B.TA. Evetts MA, with added notes by
AJ. Butler MA FSA, author of 77:e Coptic Churches. Clarendon Press, Oxford 1895. Reprint
London 1969.

19   Baros ligt ongeveer 60 km ten noorden van Sibolga, aan de westkust van Noord-Sumatra.
20  Het is geenszins venvonderlijk dat dc katholieken van de Malabaren in Zuid-India hun geloof

versprcidden tot in Noord-Sumatra. Er was cen intensief scheepsverkeer met de haven van
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Zuid-India. Maar verder onderzoek heeft bewezen dat het hier om echte katho-
lieken ging, die verenigd waren met de universele kerk2: Er moeten verschillen-
de katholieke gemeenschappen hebben bestaan in die periode. Het document
spreekt van 'vele kerken' in de regio aldaar.
Uit andere documenten is bekend dat er in de 13e eeuw verschillende bisdommen
op Sumatra en Java bestonden. In een boek van Abhd' Ish022, metropoliet van
de Syrische Kerk (1291-1319), staat een lijst van diocesen in AziB, waaronder
bisdommen in Dabhagh, Sin en Masin'.21 Twee Franciscanen, Odoricus van
Pordenone en bisschop Johannes van Marignolle bezochten respectievelijk in 1323
en 1346 diverse katholieke gemeenschappen op Sumatra. Zij waren pauselijke
afgezanten op weg naar Peking. Daarna is er niets meer bekend over katholieke
gemeenschappen of kerken in de archipel, noch over bezoeken van missionarissen
of voorbijgangers.
Zijn deze katholieke bisdommen, kerkelijke gemeenschappen en kerken volledig
verdwenen door gebrek aan contact met de wereldkerk? Of heeft de opkomende
islam in de 13e eeuw alle sporen uitgewist? Tot nu toe zijn er zelfs geen archeo-
logische resten van deze oudste 'voorlopers' teruggevonden. Van hun bestaan
weten we dus alleen uit geschreven bronnen van Arabische origine.
Zoals de andere grote godsdiensten, volgde ook de islam de handelsroute van
overzee. Aan het eind van de 13e eeuw veroverde de sultan van Delhi de streek
Gudjarat in Zuidwest-India. Dit was van oudsher een handelsknooppunt op de
lijn van Arabie naar China. Vanaf dat moment voeren de schepen onder de vlag
van de Halve Maan, en begon de islam aan zijn uitbreiding in die kustgebieden
van de archipel waar de schepen voor anker gingen: Noord-Sumatra en Java.
Door het opdringen van de islamitische sultans verzwakten de Hindoerijken in
India en Indonesie. De handel kwam in handen van islamitische handelaren, en
in Noord-Sumatra werden de eerste sultanaten gesticht. Later werden islamitische
rijken aan de noordkust van Java gevestigd. Handel, politiek en godsdienst gingen
hand in hand. Hindoeisme en boeddhisme verdwenen van Java, doordat de
respectieve rijken verslagen werden. Slechts op Bali hielden de hindoeistische
vorsten stand. Het oude adagium 'cuius regio, illius et religio' (wie een gebied
beheerst, bepaalt ook zijn godsdienst) bleek ook hier ten volle op te gaan. De
islam verbreidde zich via de sultanaten en de handel naar vele delen van de
archipel,A

Baros, waar het kostbare kamferprodukt, gevonden in de oenvouden van de Bukit Barisan, werd
ingeladen.

21  Dat het hier inderdaad om echte katholieken ging en niet om Nestorianen, is een duidelijke
conclusie van J. Bakker. Zic Sejarah, 1974, dcel 1, p. 36.

22 Zic Sejarah, 1974, decl 1, p. 33-34.
23   Dabhagh is de naam voor Sumatra en Java, Sin en Masin' voor China.
24 Zie Se* rah, 1971, p. 14.
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2.3 Nieuw katholiek begin onder Portugees-Spaanse vlag: 1534

Het is een merkwaardige historische coincidentie. In dezelfde periode dat de
islam zijn opmars begint in Zuidoost-Azie, worstelt Portugal zich in het Westen
los van de al vijf eeuwen durende overheersing door de Moren. Portugal groeide
uit tot een koninkrijk van katholieke signatuur. Na zijn onafhankelijkheidsstrijd
ging het op zoek naar uitbreiding van zijn rijkdommen. De handel met het Verre
Oosten lag echter in handen van de Ottomaanse sultans, die geenszins genegen
waren hun monopoliepositie op te geven. De Portugezen kregen geen vrije
doorvaart. Ze gingen dus zelf op zoek naar een eigen route om oosterse schatten

te vergaren: om het zuiden van Afrika heen of via het westen, waar Amerika
werd 'ontdekt'.
In 1498 vonden vier Portugese schepen onder leiding van Vasco da Gama de weg
naar India via Kaap de Goede Hoop. Zij veroverden het handelscentrum Calcutta
op de Arabische handelaren en wisten in 1509 een zeeslag bij Gudjarat te winnen.
Vanaf dat moment beheerste Portugal de Indische Oceaan. Portugese soldaten en
handelaren vestigden zich in Goa (1510) en veroverden Malakka (1511), de
belangrijke knooppunten in de handelsroute naar China via de Indische Archipel.
Voor de geestelijke verzorging van de scheepslie(len, de handelaren en de
soldaten, onderweg en in de nieuwe handelsposten, zorgden meetrekkende
Franciscanen, Dominicanen en later Jezuieten.
Eenmaal genesteld in Malakka, gingen de Portugezen vanuit dit steunpunt verder
op zoek naar de herkomst van de oosterse handelswaren. Zij wilden de tussen-
handel uitschakelen en zelf het monopolie verwerven van de kruidnagelen,
nootmuskaat en andere produkten. Zo kwamen ze in de Indonesische Archipel.
In 1512 zeilde een Portugese vloot van Malakka naar Banda in de Molukken. De
Portugezen deden er goede zaken en op de terugweg werden ze te hulp geroepen
door bewoners van Ambon die strijd voerden tegen de heerschappij van Ceram.
Ze steunden de strijd en kregen daarmee bekendheid in de gehele Molukken. De
sultan van Ternate, die zijn eigen positie wilde versterken ten opzichte van zijn
concurrenten, de sultans van Tidore, Bacan en Jailolo, nodigde de Portugese vloot
uit hem te steunen. In 1521 werd een armada vanuit de Molukken gestuurd naar
Ternate, en in 1522 werd begonnen met de bouw van de Portugese vesting 'San
Paulo' aldaar.
De godsdienstige situatie in de Molukken op dat moment was complex. Tidore en
Ternate waren vrijwel geheel islamitisch onder het bestuur van de respectieve
sultans. De bewoners van de andere eilanden in de buurt, Ambon, Ceram, Buru
enz., hadden nog hun eigen voorouderreligies. Juist onder hen zagen de Portu-
gese aalmoezeniers een kans tot missionering. Zoals te verwachten was, beteken-
de een keuze om katholiek te worden tevens een politieke keuze tegen de
overheersing door de islamitische sultans. Een dergelijke daad kon niet ongestraft
blijven.
In de vesting van Ternate vestigde zich blijvend een priester als vicaris van de
bisschop van Goa. Zijn hoofdtaak was de zielzorg voor de Portugezen ter plaatse.
Via hem kwam toen de eerste 'missionering' tot stand. Aanleiding was het feit dat
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het hoofd van de kampong Mamoia of Mamuia, in het gebied van Moro, op het
eiland Halmahera, zijn beklag deed over de voortdurende overlast van de
naburige kampongs die tot de islam waren overgegaan. De man kreeg het advies
van een Portugese handelaar om zich in verbinding te stellen met de Portugezen
in Ternate. Daar kon hij hulp en bescherming verkrijgen. Een delegatie uit het
dorp Mamuia kreeg een welwillende ontvangst in de vesting San Paolo, en
verklaarde zich tevens bereid om katholiek te worden. Iedereen kreeg onderricht
en werd binnen enkele dagen gedoopt. Daarna keerde de delegatie terug naar
hun kampong. Vervolgens vertrok het hoofd van de kampong zelf naar Ternate,
kreeg eenzelfde onthaal als zijn gezanten, leerde, werd gedoopt en kreeg als
doopnaam Don Joao, de Kolano (dorpsoudste) van Mamuia. Samen met een
priester, Simon Vaz, keerde hij terug naar Moro. Weldra werden duizenden in de
streek katholiek. Simon Vaz OFM werd daarop in 1535 gedood door islamitische
dorpelingen uit de omgeving. Hij werd daarmee de eerste martelaar voor het
katholieke geloof in de archipel.
Het feit van de doop in 1534 van de 'eerste' IndonesiErs in de archipel tot het
katholieke geloof vormde in  1934 de aanleiding tot een herdenkingsfeest. Er werd
een grootse plechtigheid georganiseerd en een feestgids uitgegeven: '400 jaar
katholicisme in Indi825: Ook voor het jaar 1984 werd besloten het jubileum te
vieren: '450 jaar katholicisme in Indonesi826: Men koos bewust voor de viering
van 450 jaar, om niet in de polemiek te geraken over de 'oorsprong' van rond het
jaar 645.

De Portugese handelaren en soldaten waren, als men de annalen en kronieken
mag geloven, niet direct de meest ideale voorbeelden van christelijk geloof. Hun
handel en wandel getuigde niet bepaald van hoogstaande ethische kwaliteit.
Economische expansie stond hoog in hun vaandel. Dat leverde uiteraard de
nodige twistpunten en gevechten op met de ook elkaar onderling beconcurreren-
de sultans.
Verdere uitbreiding van de 'missie', na het martelaarschap van Simon Vaz, werd
dan ook voorlopig niet geboekt. Tot een 'echte' missionaris verscheen in de
Molukken: Franciscus Xaverius. In de jaren 1546-1547 reisde hij rond door de
Molukken: Ambon, Ternate, Halmahera en Molotai. Hij bezocht eerst de kleine
groepjes gedoopten, maar richtte daarna zijn aandacht op de vele heidenen in het
gebied. Hij schreef een kleine catechismus in het Maleis, opende scholen voor
inheems onderricht en wist door zijn uitstralende persoonlijkheid duizenden te

25  Bij dc viering van 400 jaar missie in Nederlands-Indie werd cen speciaal jubileumnummer
uitgegeven van het Maandblad Sociaal Leveni nr. 15, dubbelnummer 2/3, Batavia 1934.

26 Deze viering vond plaats van 8-12 juli 1984 onder de naam PNUKI (Pertemuan Nasional Umat
Katolik Indonesia = nationale ontmoeting van de katholieke geloofsgemeenschap). Uit alle
bisdommen van Indonesie waren vertegenwoordigers gekozen die in Jakarta bijeenkwamen: 450
in totaal. Het was immers de 450e verjaardag! Het congresboek heet 450 Tahun Gereja Katolik
di Indonesia: 1534-1984 (450 jaar katholieke kerk in IndonesiE). Het thema van de viering, en
ook de slotverklaring luidde: 'de Indonesische katholieke geloofsgemeenschap wil haar participa-
tic in de opbouw van de Pancasila-samenleving opvoeren.'
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boeien, te onderrichten en te dopen. Zijn belangeloze inzet vormde een schril
contrast met de koloniale hebzucht van de Portugese handelaren en soldaten,
wier levenswandel hij tevergeefs trachtte te corrigeren. Zelfs aan het Hof van
Ternate was Franciscus Xaverius welkom en werd zijn humanitaire inzet gewaar-
deerd. Na anderhalf jaar keerde hij echter terug naar Malakka, om zijn missio-
naire arbeid voort te zetten tot in Japan.
Zijn werk werd voortgezet door anderen. Zij bleven tientallen jaren in de
Molukken-archipel. De sultans, die hun gezag zagen afbrokkelen in de katholieke
(Portugees georienteerde) kampongs, boden uiteraard verzet. Verschillende van
deze missionarissen werden gedood. Desalniettemin ging men voort. Er zijn
schattingen dat er als gevolg van deze consequente Portugese missionering aan
het eind van de 16e eeuw rond de 30.000 katholieken waren in de Molukken27,
En dit op een totaal geschatte bevolking van ongeveer 150.000 mensen. Men kan
dus terecht spreken van 'een nieuw katholiek begin' onder Portugese vlag.
De Molukken waren missioneringsterrein geworden in het voetspoor van de
zoekactie naar de kruidnagelen. Hetzelfde gebeurde met de Kleine Soenda-
eilanden: Flores en Timor. Uit die regio stamt het beroemde 'sandelhout'.
Tweemaal per jaar voeren de Portugezen naar het eiland Solor 8 om dat kost-
bare, geurige hout op te kopen en te verschepen. In het jaar 1559 (dertien jaar na
de tocht van Franciscus Xaverius in de Molukken) werd de sultan van Solor

gedoopt. Zijn kinderen werden naar Malakka gestuurd voor verder onderricht.
Drie jaar later kwamen er Dominicanen om het eiland verder te missioneren. Zij
richtten er een klooster op, bouwden kerken en begonnen met een klein-semina-
rie. De Portugezen stichtten er een vesting om zich te verdedigen tegen aanvallen
van buiten. Vanuit Solor werden de omliggende eilanden gemissioneerd: Laran-
tuka op Oost-Flores, en de beide eilanden Adonare en Lembata. In het jaar 1606
wordt het aantal katholieken in deze regio getaxeerd op 50.00029.
Ook in andere gebieden in de archipel werden missioneringspogingen onderno-
men. Rond 1563 zochten de gebieden van Noord-Celebes (Minahassa en de
Noordoost-eilanden) bij de Portugese machthebbers bescherming tegen de
aanvallen van de sultan van Ternate. Zij hadden ook contact met Manilla op de
Filippijnen, waar de Spanjaarden hun bestuur hadden gevestigd. Als gevolg
hiervan breidde in de 17e eeuw de missionering in dit gebied zich steeds verder
Uit.

Men heeft deze periode vaak genoemd: 'onder Portugees-Spaanse vlag30., Reden
hiervan is dat in 1580 Philips II, koning van Spanje, tevens koning van Portugal
werd. De onderlinge tegenwerking van Portugezen en Spanjaarden in het verre
Oosten hield daarmee op. Het Iberisch kolonialisme kon zich ongestoord uitbrei-
den in het verre Oosten, tot nieuwe mogendheden aan het eind van de 16e eeuw

27 Zie Sejarah, 1974, deel 1, p. 28.

28   Solor ligt ten zuidoosten van het eiland Flores.
29 Zie Sedjarah, 1971, p. 30.
30  Zie B. Visser, Onder Portugeesch-Spaanse Vlag: de katholieke missie in Indonesif, 1511-1605.

Amsterdam 1925.
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koloniale aspiraties begonnen te ontwikkelen: Nederland, Engeland en op afstand
ook Denemarken.
De koloniale carritre van deze nieuwe kapers op de kusten van Zuidoost-Azie
kon alleen beginnen door vijandelijkheden tegen Spanje en Portugal. Deze beide
landen hadden immers onder auspicien van de paus de globe onder elkaar
verdeeld. De 'protestantse' gebieden van het noordwesten van Europa hadden
daar echter geen boodschap aan. Zij zochten zelf hun expansiezucht te bevredi-
gen.

Het is de historische tegenstelling tussen Holland en Spanje (De Tachtigjarige
Oorlog), die de verdere ontwikkeling van het katholicisme in de archipel nadien
heeft beinvloed! In 1579 werd de Unie van Utrecht opgerichti, waarmee een
aantal Hollandse provincies zich afscheidde van de Spaanse heerschappij. Deze
afscheiding werd definitief door het Plakkaat van Verlaetinge, waarbij Philips II,
koning van Spanje en Portugal, vervallen werd verklaard van zijn heerschappij
over de Zeven Provincien. Die zouden voortaan hun eigen politieke en godsdien-
stige koers gaan varen. Dat varen deden ze ook: richting archipel, om daar de
Portugees-Spaanse hegemonie te doorbreken.
Het is de grote tragiek van het christendom dat in dezelfde periode dat de
Nieuwe Wereld werd ontdekt, de Europese christenheid uiteenviel in christenen
van de Reformatie en christenen die met Rome verbonden bleven. Daardoor
werd het onvermijdelijk dat met deze scheuring binnen Europa, 66k een scheu-
ring werd geexporteerd naar de Derde Wereld. De opkomst van de koloniale
machten die de Reformatie aanhingen, bracht met zich mee dat naast de 'katho-
lieke variant' ook de 'reformatorische variant' van het christendom werd geimpor-
teerd in de door hen veroverde kolonien.
Daar waar de archipel werd 'veroverd' op de Portugees-Spaanse macht, werd ook
het reformatorisch christendom ingevoerd volgens de 'Hollandse' traditie. De
oude koloniale vlag werd vervangen door een nieuwe van een andere signatuur.
Gevolg was wel dat die katholieke gelovigen die zich bekeerd hadden onder de
Portugees-Spaanse vlag, nu werden geconfronteerd met een protestantse Holland-
se vlag. En onder die vlag gedijden geen katholieke priesters. Zij werden allen uit
de 'Hollandse' gebieden verwijderd. Het oude adagium 'cuius regio, illius et
religio' ging opnieuw op. Niet alleen op dat moment in de 17e eeuw, maar tot
aan 1945 toe zal Indonesie door deze historische koloniale erfenis beheerst
worden32. De verdeeldheid in Nederland zelf tussen protestanten en katholieken
zal de missionering in de Indische Archipel de komende eeuwen bepalen.

31   Zie het artikel van J. van Engelen en J. van Lin, 'Kerken in Nederland en de Derde Wereld'. In:
G. Huizer e.a., Neder/and en de Derde Wereld. Alphen a.d. Rijn 1978, p. 128 e.v.

32  Dr. J. Verkuyl noemt in zijn boek Inteiding in de nieuwere Zendingswewnschap deze 'kerk-
koloniale erfenis': het Ecclesiastisch kolonialisme. Kok, Kampen 1975, p. 241.
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2.4  Protestantisering en cesaropapisme: 1600-185 33

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje (1568-1648) vonden de Hollanders
hun eigen weg naar de Spaans-Portugese kolonien in Zuidoost-AziE. Van 1595-
1597 vond 'de eerste schipvaart' plaats naar wat Oost-Indid werd genoemd.
Cornelis de Houtman en Pieter Dirksz Keijser zetten een veelbelovende handels-
route uit naar het Oosten. De onafhankelijkheid ten opzichte van Spanje werd
hierdoor ook op wereldniveau bevestigd.

'Bij deze historische gebeurtenissen ligt ook het begin van de betrekkingen
van kerkelijk Nederland met de Derde Wereld34. Met de handelsschepen
zwierven predikanten en ziekentroosters uit over de gebieden die de Neder-
landers zich vanaf die tijd in Oost en West zouden toeaigenen. De heren
machthebbers in de Oost- en Westindische Compagnie waren immers gelovi-
ge christenen, die bezorgd waren voor het geestelijk welzijn van de beman-
ning op hun schepen en van de Nederlandse gemeenschappen overzee'.

In 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Deze
handelsvereniging ontwikkelde zich spoedig tot soevereine machthebber, die
rechtstreeks verdragen afsloot met sultans en vorsten. Oorlogen werden gevoerd
met de Spaans-Portugese nederzettingen. Alle 'oude' godsdienstige activiteiten
werden verboden of toegestaan overeenkomstig de eigen handelsbelangen. Eiland
na eiland werd op de Portugezen veroverd. Ambon viel in 1605. Daarmee waren
de Molukken voor een belangrijk deel in Hollandse handen.
Vanuit de Molukken zeilde Jan Pieterszoon Coen naar Java. Daar raakte hij
verzeild in de interne strijd tussen Portugezen, Engelsen en inlandse vorsten. In
1619 won hij de strijd en vestigde definitief het Hollandse gezag in Batavia, dat
de zetel werd van de gouverneurs-generaal van de VOC. De expansie ging door.
In 1641 viel Malakka, Solor werd in 1646 veroverd en Makassar in 1667. De
sultan van Ternate hield lang stand, maar werd in 1683 onder Hollands gezag
gesteld.
Met deze veroveringen verwierf de VOC zich het monopolie van de handel, maar
66k van de godsdienst. Voor de katholieke kerk van dat moment betekende het
de genadeslag. In Indonesische boekjes over de kerkgeschiedenis (van katholieke
zijde) wordt de periode van de VOC dan ook 'de donkere of duistere eeuwen'
genoemd .De Nederlandse protestantse kerk zag het als haar taak om de Ne-

33 Gebruikte bronnen voor deze paragraaft AJ.H. v.d. Velden: De Roomsch-Katholieke Missie in
Nederlands Oost-Indit, 1808-1908, Nijmegen 1908; A. Mulders, De Missie in Tropisch Nedertand,
Teurlings, 's-Hertogenbosch 1940; M. Muskens, 1969, p. 303-306; Sec#arah, 1971, p. 2946;
Sejarah, 1974, decl 1, p. 50-55, p. 221-2A0, decl 2, passim. Ook: De Heiden moest er aan geloven,
gedenkboek tentoonstelling, Utrecht 1983, p. 6-14, p. 19-20; en Van Engelen en Van Lin, o.c.,
p. 128-133.

34    Zie J. van Engelen en J. van Lin, 'Kerken in Nederland en de Derde Wereld'. In: G. Huizer e.a.,
Nederland en de Derde Wereld, p. 128

35 Zie Sedjarah, 1971, p. 36: Masa VOC - Masa Gelap: De tijd van de VOC - De donkere
periode.
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derlandse kooplieden en scheepslui geestelijk te begeleiden. Tegelijk werd ze zich
bewust van haar roeping om zendingsactiviteiten te ontplooien onder de volkeren
waarmee zij verkeerde. De Synode van Dordrecht, 1618-1619, verklaarde dat de
hervormde christenen door God waren gezonden om het geloof te verkondigen
aan allen die daar nog niet van gehoord hadden36. Bedoeld werd uiteraard het
'hervormde' geloof. Volgens de toen geldende opvatting echter diende een en
ander te geschieden in samenwerking met en met steun van de overheid. De
VOC was gaarne tot die medewerking bereid. In de instructie aan Pieter Both37,
de eerste gouverneur-generaal van de VOC (1609), werd hem al het toezicht op
en de macht over de predikanten en schoolmeesters opgedragen, die niet alleen
voor de Europeanen moesten zorgen, maar ook de bekering van de'onchristenen'
moesten bevorderen. Als resultaat van de samenwerking tussen overheid en
protestantse kerk werd een groot aantal predikanten en ziekentroosters uitgezon-
den en werden vele protestantse kerken gevestigd.
In het gedenkboek De Heiden moest er aan geloven38 staat over deze periode van

de zending:
'In de Molukken trof de VOC ongeveer 15.000 inheemse christenen aan, de
rest van een veel groter aantal dat in de 16e eeuw was gekerstend. Door de
Portugese nederlagen tegen Ternate was na 1570 de positie van het christen-
dom  ( = katholicisme)  in de Molukken ernstig verzwakt.  De  VOC  nam  de
boedel over. Uit politieke overwegingen werden de gebleven katholieke
geestelijken verwijderd, waarop protestantisering vanzelf volgde. (...) De
Minahassa en de Sangir Talaud-eilanden werden + 1670 op de Spanjaarden
veroverd. De plaatselijke christenheid van ongeveer 12.500 zielen sterk werd
geprotestantiseerd, maar niets of vrijwel niets werd gedaan tot uitbreiding van
dit aantal. ,39

De VOC verbood de katholieke kerk om te opereren in haar territorium, een
getrouwe afspiegeling van de situatie in de Nederlanden. Daar was immers het
katholicisme bij wet verboden en werd Noord-Nederland door Rome tot missie-

gebied verklaard. Het protestantisme kreeg hiermee het monopolie in de archipel;
een situatie die zou duren tot 1807, toen voor het eerst twee priesters toestem-
ming kregen voor zielzorg in Oost-Indit. De door de Portugese en Spaanse
missionarissen gedoopte heidenen werden op last van de VOC ingelijfd in de
gereformeerde kerk. De zorg voor de 'overgenomen' gedoopten was echter zo
miniem, dat hun aantal aanzientijk verminderde.
Er was echter 66n uitzondering: het gebied van Oost-Flores, Solor en Timor. In
1606 wordt het aantal katholieken in dat deel van de archipel op 50.000 ge-

36   Synode van Dordrecht in 1618, Zie J. van Engelen et al., o.c., p. 129.
37   Instructie aan gouverneur-generaal Pieter Both; zie De Heiden moest er aan getoven, p. 7.
38  Gedenkboek van de tentoonstelling over de protestantse zending en de katholicke missic,

Utrccht 1983.
39      Zie  De   Heiden  moest  er  aan  geloven, p. 1.
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schat40 Ondanks invallen van zeerovers en islam-expedities vanuit Makassar
bleven Portugese Dominicanen daar hun missionering voortzetten. In 1603 echter
werd Solor door de VOC veroverd en werden de Portugezen verdreven. Hetzelf-
de gebeurde rond 1650 met de enclaves op Flores. De katholieken vluchtten naar
het oostelijk decl van het eiland, Larantuka, En naar Oost-Timor4:
Juist vanuit Oost-Timor, dat in Portugese handen bleef, werden de overgebleven
katholieken in de archipel heimelijk bediend. Van tijd tot tijd voeren enkele
Dominicanen en diocesane geestelijken clandestien naar Larantuka en Ende om
hun katholieken te bezoeken. Deze situatie duurde tot in het midden van de
vorige eeuw. In 1705 verplaatste het bisdom Malakka zijn zetel dan ook naar
Oost-Timor, het enige katholieke steunpunt in de gehele archipel. Een verdere
verbreiding van het katholicisme onder Portugees-Spaanse vlag, zoals in de
Filippijnen in de volgende eeuwen gebeurde, was in de Indische Archipel onmo-
gelijk. Het monopolie was in andere handen overgegaan!
Het was niet alleen de VOC die het werken onmogelijk maakte, ook plaatselijke
sultans hadden missioneringspogingen vanuit Malakka de kop ingedrukt. Enkele
Franciscanen hadden het in Oost-Java geprobeerd (1584-1599), maar de plaatse-
lijke sultan van Djepara maakte er met het kromzwaard een einde aan. Hetzelfde
overkwam enkele Karmelieten in Atjeh. In de 16e en 17e eeuw hadden ze daar
enkele katholieke enclaves kunnen stichten, in een gebied waar de VOC geen
macht had. De plaatselijke sultans kregen er echter genoeg van en de Karmelie-
ten42 stierven de marteldood43.
De Franse Revolutie van 1789 en de tijdelijke inlijving van de Nederlanden in de
Franse invloedssfeer brachten ook voor de situatie in de Indische Archipel grote
veranderingen mee. Op 31 december 1799 werd de Verenigde Oostindische
Compagnie 4 ontbonden. De erfenis ging over in handen van de Bataafse Repu-
bliek. De leus Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap werd in de praktijk echter
slechts schoorvoetend toegepast. Voor het eerst na tweehonderd jaar werd er
weer vrijheid van godsdienst afgekondigd. Beetje voor beetje werden de katholie-
ken gelijkberechtigde staatsburgers.
De Bataafse Republiek werd in 1806 op bevel van Napoleon veranderd in het
Koninkrijk Holland. Zijn jongere broer Lodewijk werd de eerste koning. In
Nederlands-Indie werd H.W. Daendels aangesteld als gouverneur-generaal (1808-
1811). Hij kreeg de opdracht ervoor te zorgen dat alle groeperingen in vrijheid
van godsdienst hun geloofsovertuiging konden beleven en uitdragen. De bevoor-

40 Zie Sedjarah, 1971, p. 30.

41 Oost-Timor bleef tot december 1975 in Portugese handen.
42 Twee Karmelieten, pater Dionysius en broeder Redemptus, stierven in 1638 de marteldood. De

sultan van Atjch wilde dat ze zich tot de islam bekeerden. In 1900 werden bciden heilig
verklaard. Hun feestdag wordt nu nog op 29 november in Indonesit gevierd.

43 Zie Se®;rah, 1971, p. 34.
44   Zic C.£ Boxer, Jan Compagnie in Oorlog en Vrede: beknopte geschiedenis van de VOC, 1602-

1799. De Boer, Bussum 1977. Dit bockje is in het Indonesisch vertaald: Jan Kompenie. Sinar

Harapan, Jakarta 1983.
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rechting en het monopolie van het calvinisme had hiermee afgedaan. In principe
zou de katholieke kerk zich zowel in Nederland als in de kolonien opnieuw
kunnen ontplooien.
De deplorabele toestand van de katholieken in het Koninkrijk zelf maakte het
onmogelijk dat er veel aandacht geschonken kon worden aan Indie. Bijna twee
eeuwen lang hadden de katholieken in schuilkerken moeten leven. Van de
hierarchie was niets overgebleven. De zeven gewesten waren een missiegebied
geworden, de Hollandse Missie, verdeeld in zeven aartspriesterschappen. De
Generaliteitslanden behoorden, althans ten dele, tot de Belgische bisdommen.
Opleiding van priesters geschiedde te Leuven. Wie zich geroepen voelde tot het

kloosterleven, moest in Zuid-Nederland intreden. Kortom, onder de katholieken
in Nederland zullen er weinig geweest zijn die treurden over de verloren gegane
missies in de kolonien. Men wist in de schuilkerken waarin men zelf verkeerde

waarschijnlijk amper iets af van het bestaan ervan.
Na de principiele erkenning van godsdienstvrijheid voor alle groeperingen zou het
nog een halve eeuw duren, voordat binnen Nederland het katholicisme zijn
achterstand had ingelopen en er een geregeld kerkelijk en religieus leven mogelijk
werd. Van missionaire activiteit naar Indie toe kon dan ook voorlopig geen sprake
zijn. Wat wel aarzelend begon was een periode van 'zielzorg overzee'.
Door de inspanningen van de Superior van de Hollandse Missie verkregen twee
diocesane priesters in 1807 vergunning om als eerste rooms-katholieke priesters
in de Nederlands-Oostindische KoloniEn te gaan arbeiden. Zij werden officieel
door het Gouvernement toegelaten voor de zielzorg onder de katholieke Euro-

peanen bij overheid, leger en handelaren. Vandaar 'zielzorg overzee'. Het is
typerend voor de situatie in Nederland zelf dat men niemand kon vinden om die
taak op zich te nemen. Twee priesters die in Kaapstad, Zuid-Afrika, hadden

gewerkt (1805-1806) waren daar overbodig geworden door de verovering van de
kolonie door Engeland. Zij boden zich aan om naar Indit te gaan. De oudste,

pastoor Nelissen, 55 jaar, werd aangetrokken om als apostolisch prefect van de op
te richten prefectuur Batavia te gaan functioneren. Hij werd daarbij geassisteerd
door Lambertus Prinssen, 29 jaar. De nieuwe apostolische prefectuur Batavia zou
immers de gehele archipel gaan omvatten!
Beide priesters kregen bij Koninklijk Besluit van 4 maart 1807 een zogenaamd
'radicaal', een document waarin werd bepaald dat de houder ervan in burgerlijke
dienst van de overheid was. De Nederlands-Indische regering deelde de priesters
in een bepaalde klasse in, ze kregen een jaarwedde en werden daarmee bezoldig-
de staatsambtenaren45. De diepere betekenis van deze functionele indeling
hebben beide priesters niet begrepen. Zij waren blij dat hun dienstreizen vergoed
werden, zoals dat ook het geval was bij de protestantse predikanten.
Hiermee was echter de basis geschapen van een groot conflict, dat zich tot in de
20e eeuw zou voortslepen. De kerkelijke bedienaren waren staatsambtenaren

geworden en daarmee afhankelijk van de bestuursinzichten van de hogere

45 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 24.
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ambtenaren. Bij de uitoefening van hun pastorale taken en missionaire initiatie-
ven zouden de priesters/missionarissen door ambtenaren gecontroleerd worden.
Hiermee ontstond de situatie die men het best met het woord cesaropapisme 6
kan omschrijven4: Allerlei conflicten over de competentie van zielzorg en
missionering zouden met plaatselijke en nationale bestuurders moeten worden
uitgevochten. Tot de Tweede Wereldoorlog werd een ongestoorde uitbreiding van
missionaire activiteiten aan banden gelegd. Eenzijdige interpretaties door gouver-
neurs-generaal, residenten en assistent-residenten ten aanzien van kerkelijke
zaken waren niet zelden mede ingegeven door vrijmetselarij-achtergronden. Ook
het anticlericalisme, dat zich in het moederland manifesteerde, zal hieraan niet
vreemd zijn geweest. De emancipatiestrijd van de katholieken in Nederland en in
de kolonien ging hand in hand, en zou tot ver in de twintigste eeuw duren. De
'koloniale erfenis' voor de Indonesische kerk nO is voor een niet onbelangrijk deel
bepaald door de cesaropapistische inmenging in de vorige eeuw.
De beide eerste pioniers kwamen 4 april 1808 te Batavia 8 aan. Zij troffen er
een klein groepje katholieken-van-huis-uit, voornamelijk soldaten van het leger.
In mei van dat jaar kregen ze een oude kazerneloods die als kerkruimte werd
ingericht, en een woonhuis als pastorie. De 'statie' Batavia was geopend. Eind van
dat jaar wordt Semarang als tweede standplaats opgericht. Toen er twee nieuwe
priesters voor de zielzorg in Indit waren vrijgemaakt, werd in Soerabaya in 1810
een derde post geopend. Elk van de drie parochies omvatte een gebied dat groter
was dan Nederland. De aantallen parochianen waren gering. Over Batavia en
Soerabaya zijn geen cijfers bekend, maar Semarang telde in 1810 ongeveer 1.000
gelovigen, waarvan de helft enkele malen per jaar ter kerke ging. Driekwart van
alle doopsels, tussen 1809-1812 geregistreerd, was van onwettige kinderen. Niet
alle soldaten, ambtenaren en handelaren waren erg geinteresseerd in religieuze
zaken!
De eerste apostolisch prefect Nelissen stierf in 1817; hij werd opgevolgd door
Lambertus Prinssen, die in 1830 in Nederland overleed. In datzelfde jaar werd
een regeringsreglement van kracht. Paragraaf 97 luidde dat de vrije uitoefening
van iedere godsdienst door de regering werd gegarandeerd. Koning Willem I en
zijn minister van kolonien voegden er echter aan toe: '(...) op voorwaarde dat die
uitoefening geen gevaar oplevert voor de rust en de openbare orde49.' De kern
voor een conflict was hiermee gelegd. De nieuwe apostolisch prefect Scholten
kreeg ermee te maken toen hij in een preek naar voren bracht dat katholieken
geen lid mochten zijn van de vrijmetselarij. Ook gemengde huwelijken waren niet
zomaar geldig volgens het vigerende kerkelijk recht. Gouverneur-generaal Baud

46   Volgens Van Dale is 'cesaropapisme': gezagsaanmatiging van wereldlijke vorsten of overheden
in kerkelijke zaken.

47   De term cesaropapisme werd door AJ.H. v.d. Velden in zijn bock uit 1908 al gebruikt om de
strijd met het Gouvemement over de aanstelling en het ontslag van r.-k. geestelijken aan te
duiden. Tie De Roomsch-Katholieke Missie in Nederian(is Oost-Indie, p. 111.

48 Zie Sediarah, 1971, p. 41
49 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 27.
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riep de prefect op het matje en stelde dat dit zaken waren waar de kerk zich niet
mee had te bemoeien. Aangevraagde dienstreizen naar buiten Java werden
daarom verboden aan iemand die zo weinig genegen was om met de regering
samen te werken! Als dit de houding was van de gouverneur-generaal zelf, mag
men niet verwachten dat die van de lagere ambtenaren toeschietelijker was.
Eind 1834 vertrok de prefect toch naar Padang op Sumatra's westkusf. Hij
verkocht al zijn huisraad om de reis zelf te kunnen betalen. In Padang waren een
kleine groep katholieken onder de militairen 6n enkele Niassers. Deze laatsten
waren in Penang in Malakka gedoopt door aldaar werkende Franse priesters van
de Missions Etrangares de Paris. Een van hen, pater Candalh, was naar Padang
afgereisd om zich voor te bereiden op missie-arbeid op het eiland Nias zelf. Daar
bleek echter toestemming voor nodig van de gouverneur-generaal. Deze weigerde
met het argument dat alleen Nederlandse priesters in Indie mochten werkenst
Deze rechtvaardiging werd in de 19e en 20e eeuw diverse malen gehanteerd om
buitenlandse katholieke missionarissen buiten de archipel te houden. Kennelijk
gold het argument niet voor de protestantse Rheinische Mission, die in 1836 in
Zuid-Borneo onder de Dajaks mocht gaan werken. Hetzelfde gezelschap van
Duitsers en Zwitsers52 kreeg in 1862 w61 toestemming om onder de Niassers en
de Bataks in Noord-Sumatra te gaan werkens3.
Prefect Scholten was de situatie van inmenging, discriminatie en willekeur spoedig
zo beu, dat hij naar Nederland en Rome vertrok om een nieuwe regeling tussen
Kerk en Staat te bepleiten. Het Vaticaan en Koning Willem II sloten een nieuwe
overeenkomst. Het gebied van Nederlands Oost-Indie zou een eigen rechtsgebied
worden, los van Nederland. Zijn status werd verhoogd tot apostolisch vicariaat. Er
kwam een nieuwe apostolisch vicaris, mgr. J. Grooff, die vanuit Suriname, waar
hij zich gelukkig voelde, in Batavia werd gedropt. Rond zijn persoon zou spoedig
een nieuw conflict losbarsten.
In 1845 kwam mgr. Grooff in Batavia aan te zamen met enkele priesters die gttn
'radicaal' van de regering hadden. In totaal waren er maar zes formatieplaatsen
voor een radicaal. Mgr. Grooff trok zich daar niets van aan, en benoemde de
priesters op plaatsen waar een vacature was ontstaan door de suspendering van
enkele oudere priesterss'. De bom barstte. De gouverneur-generaal liet aan-
stonds weten dat de aanstelling van priesters het recht van het bestuur was. De
houding van de apostolisch vicaris werd afgeschilderd als antikoloniaal. In 1846
kreeg hij het verbod opgelegd om zijn taak als bisschop uit te oefenen. Hij kreeg

50 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 94.
51 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 179.
52   De Rheinische Mission werd vanaf 1920 de Baseler Mission.
53   Zie De Heiden moest er aan geloven, p. 12.
54   De priesters Cartenstat, Grube en Van Dijk werden gesuspendeerd, omdat ze zich niet wilden

houden aan de bevelen die de nieuwe apostolisch vicaris had uitgevaardigd. Zie Sejarah, 1974,

decl 2, p. 35. De heren Grube en Cartenstat behoor(len tot de groep zgn. 'denkende' katholie-
ken, waarvan een protestants visitator getuigde dat hij meende dat 'ze dachten te geloven en
geloofden te denken'. Zie A.J.H. v.d. Velden, 1908, p. 108.
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de opdracht om samen met vier andere priesters het land te verlaten55. Als
gevolg hiervan was er op dat moment op heel Java geen enkele priester meer die
officieel zijn functie kon uitoefenen. In 1847 werd in Padang pastoor Staal
vermoord. Daarmee was er geen enkele priester meer in de hele archipeP.
Deze onverkwikkelijke affaire veroorzaakte in Nederland grote verontwaardiging
onder de katholieken. 'De heiligste rechten van de kerk zijn verkracht', schreef de
Noord-BrabandeF. Koning Willem II, die in Tilburg woonde, kon hier niet aan
voorbij. Zijn grote vriend mgr. Zwijsen zal hem wel op de gang van zaken
geattendeerd hebben. Er kwamen onderhandelingen tussen de Nederlandse
regering en de H.Stoel. Dit resulteerde in de 'Nota der Punten' van januari 1847.
Hierin stond dat uitsluitend de kerkvoogd zijn geestelijken benoemt, plaatst en
verplaatst. Hij doet hiervan volgens een vastgestelde formulering mededeling aan
de gouverneur-generaal met het verzoek de betrokkene in het genot te stellen van
alle rechten en eventuele bezoldiging aan die functie verbonden. De gouverneur-
generaal gelast dan de resident ter plaatse daarvoor zorg te dragen. Het enige
recht dat de gouverneur-generaal behoudt, is de beoordeling of de benoemde
geestelijke op de hem toebedachte plaats een gevaar voor orde en rust zou
kunnen betekenen. Vandaar is het oirbaar dat de kerkvoogd tevoren officieus
overleg pleegt met de gouverneur-generaals8.
Maar deze 'Nota der Punten' werd nimmer officieel door Rome geratificeerd,
nooit in het Staatsblad afgedrukt, noch ooit bekendgemaakt aan de Indische
regering. Deze laatste kreeg slechts instructies uit Den Haag die inhoudelijk mel
de Nota overeenkwamen.
De nieuwe liberale grondwet van 1848 in Nederland maakte een einde aan de
bemoeienissen van het bestuur met zuiver interne kerkelijke zaken. In de kolo-
nien werd in 1854 het reglement op het beleid der regering van Nederlands-Indie
vastgesteld. Uit angst dat kersteningswerk de rust zou verstoren en daarmee de
winsten voor het moederland in gevaar zouden komen, werd artikel 123 inge-
voer(F. Dit artikel bepaalde dat christen-leraars, priesters en zendelingen
voorzien moesten zijn van een door of namens de gouverneur-generaal te
verlenen bijzondere toelating om hun dienstwerk in enig bepaald gedeelte van
Nederlands-Indie te mogen verrichten. Wanneer die toelating schadelijk werd
bevonden, of de voorwaarden daarvan niet werden nageleefd, kon zij door de
gouverneur-generaal worden ingetrokken.
In de praktijk betekende artikel 123 (later 177) dat de zogenaamde 'dubbele
zending' verboden werd. Hiermee werd bedoeld het gelijktijdig optreden van twee
zendingsorganisaties in 66n gebied. Missionering in eenzelfde gebied door

55 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 35-36.
56 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 45.

57   Zie De Heiden, p. 20
5%   Tie JAWh. Weitiens S], De Vrijheid der katholieke prediking in Nederiands-Indii van  1900 toi

1940. Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pontificiae

Universitatis Gregorianae, Djakarta 1969, p. 1; en Sejarah, 1974, deel 2, p. 39.
59 Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 2.
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bijvoorbeeld protestanten en katholieken kon onrust veroorzaken onder de
inheemse bevolking en dat moest voorkomen wordenm. Het is volslagen onmo-
gelijk alle moeilijkheden te behandelen waartoe art. 177 van de Indische staats-

regeling aanleiding heeft gegeven, met name alle geslaagde en mislukte pogingen
om de katholieke missie uit bepaalde streken te weren... Aangezien de bij het
Zendingsconsulaat aangesloten protestantse corporaties - behalve enkele overal
binnendringende corporaties van Anglosaksische makelij  - niet op elkaars terrein
werkten, liep de strijd vooral tussen zending en missieal. In de praktijk werd dit
artikel bijna alleen maar gehanteerd ten koste van de katholieke missie. De zorg
voor orde en rust kon zo ruim geinterpreteerd worden, dat zelfs het gevaar voor
verstoring al a priori kon worden waargenomen! Vele kleine ambtenaren werden
hiermee jarenlange dwarsliggers voor de verdere ontplooiing van de 'vrijheid van
de prediking', omdat zij in hun vooringenomenheid al onrust en wanorde zagen
opdoemen waar een katholieke missionaris maar in de buurt dreigde te komen.

Samenvattend kan men stellen dat in de periode van 1600-1800 de katholieke
missies, door Portugezen en Spanjaarden opgebouwd, vrijwel te gronde gingen
tijdens en door de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. Daarna
werd de ontplooiing van de nieuwe godsdienstvrijheid vanaf 1806 door allerlei
cesaropapistische maatregelen zodanig belemmerd, dat de zielzorg overzee, en
zeker de nieuwe missionering, ten zeerste bemoeilijkt werden. In 1847 was het
grote dieptepunt: er was geen enkele priester meer in Nederlands Oost-Indie,
voor zover dat onder Nederlands bestuur was. Dat er vanaf 1850 toch een nieuwe
start gemaakt kon worden, lag met zozeer aan een versoepeling van de kant van
de regering, maar veel meer aan een aantal andere factoren, die in de volgende
paragraaf behandeld zullen worden.

2.5 Van zielzorg overzee naar missionaire inzet: de doorbraak
aan het einde van de 19e eeuw

De stand van zaken rond 1850: er was vanaf 1848 een nieuwe apostolisch vicaris,
mgr. P.M. Vrancken62, er waren vijf nieuwe diocesane geestelijken en er waren
vier parochies: Batavia, Semarang, Soerabaya en Padang. Het aantal katholieken
werd geregistreerd: 5.670 personen, te weten: soldaten, ambtenaren, handelaren,
wat Indo-Europeanen en enkele Chinezen: De nieuwe apostolisch vicaris
Vrancken, voorheen hoofdpastoor te Sittard, stond voor de immense opgave om

60      De dissertatie van dr. J. Weitjens SJ, De vnjheid der katholiekeprediking in Nedertands-Indii,  van
1900 tot 1940, behandelt alle problemen in de hele archipel die samenhangen met artikel 123

(177). Van de kant van dc protestantse zending: zie M.C.J. Jongeling, Het Zendingsconsulaar in
Nedertands-Indil, 1906-1942. (Proefschrift te I iden.) Van Loghum Slaterus, Amhem 1966.

61 Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 5. De auteur verwijst hier naar het boek van M.C. Jongeling: Het
Zendingsconsulaat in Neder/ands-Indi#; speciaal hoofdstuk 4, Gekreukelde Vrijheid.

62 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 40.
63 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 245.
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met de enkele priesters die hij had (allen diocesane geestelijken) de hele zielzorg
in zijn vicariaat ter hand te nemen. De religieuze praktijken van de hun toever-
trouwde gelovigen kan men niet al te hoog inschatten. Van de zeshonderd
katholieken die de parochie Batavia in 1848 telde, waren er maar vijfentwintig die
hun 'paascommunie' ontvingen61. De bonte Hollands-Indische katholieke samen-
leving bestond inderdaad uit een heterogeen gezelschap dat om welke reden dan
ook in de Oost was beland. Tijdens een vormplechtigheid in Batavia in 1850
bestonden de vormelingen uit Hollanders, Belgen, Fransen, Duitsers, Portugezen,
enkele Maleiers, Chinezen, Afrikanen en zelfs een Papoea-meisjeds.
Toch kwam er een doorbraak in deze situatie. Van de zielzorg onder de Euro-
peanen verschoof de aandacht naar de 'vreemde' oosterlingen en vervolgens naar
de 'inlandse' groeperingen.
De eerste 'statie' onder niet-Europeanen werd geopend onder Chinese mijnwer-
kers op Bangka, in het jaar 1853. Zij waren 'vreemde oosterlingen', die gechar-
terd waren voor de tinmijnen. Onder hen bevond zich een groep katholieke
Chinezen, uit China afkomstig. Zij stonden onder leiding van een Chinese arts
Tsen On Nie, die te Penang, Maleisie gedoopt was. Hij was op eigen initiatief
apostolaat begonnen onder de tinmijnwerkers. Nadat Batavia hiervan hoogte

kreeg, werd een priester naar Penang gestuurd om Chinees te leren. In 1853 werd
de eerste 'statie' ter plaatse geopend: Sungaiselan66. Er waren 176 Chinese
katholieken.
In dezelfde periode werden op initiatief van de nieuwe apostolisch vicaris verschil-
lende verkenningstochten uitgevoerd in de archipel om te achterhalen of er elders
ook nog katholieken aanwezig waren. In 1851-1852 werd daarbij West-Borneo
bezocht 7 en in 1853-1854 Oost-Borneo68. De resultaten en perspectieven waren
echter zo mager, dat men daar geen parochies durfde te openen.
Anders was het perspectief op Flores. De grenzen tussen het gebied van Neder-
lands-Indie en de Portugese enclaves op de Kleine Soenda-eilanden (Flores en
Timor) waren geenszins duidelijk. In 1851 werden onderhandelingen begonnen
om de grenzen duidelijker vast te leggen. Al vrij gauw werd bepaald dat vanaf
december 1851 het eiland Flores binnen de Hollands-Indische invloedssfeer
gerekend moest worden. Een definitief akkoord werd in april 1859 bereikt. De
grenzen (voornamelijk op Timor) werden definitief getrokken. 'De vrijheid van
godsdienst wordt gegarandeerd voor de inheemse bevolking, die door dit verdrag
overgedragen wordt69: Daarmee kwamen heel Flores en West-Timor (behalve
enkele enclaves) definitief onder Nederlands-Indisch bestuur te staan. En hier

64 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 40.
65 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 40.

66 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p 98-102.
67 Het volledige verslag van de reis naar West-Borneo in 1851-1852 van pastoor I.P.N. Sanders is

te vinden in Sejarah, 1974, decl 2, p 223-227.
68 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 40.

69   Over dit Flores-akkoord: Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 103.
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bevond zich juist de 'grootste' groep van 'inlandse' katholieken van de gehele
archipel op dat moment!
In 1853 had pastoor De Hessele al een bezoek gebracht aan Larantuka en daar
rond de 3.000 katholieken geteld. In 1860 wordt er een eigen parochie opge-
richtio. Na zijn bezoek aan Flores wilde De Hessele naar de Bataklanden op
Noord-Sumatra. Hij deed tot grote verbazing van ieder afstand van zijn trakte-
ment als ambtenaar 1 om zich vrijer te kunnen gaan wijden aan het echte mis-
Sioneringswerk. Hij had informatie gekregen over de nog heidense Bataks in
Noord-Sumatra en hij vestigde zich in Zuid-Tapanulin. Van 16 februari tot half
juni 1854 woonde hij in Penyabungan om de taal te leren. Hij werd echter ernstig
ziek, verhuisde naar een hospitaaltje op Nias en stierf daar onverwachts. Met zijn
dood eindigde ook de katholieke missie in Noord-Sumatra73, aangezien de
apostolisch vicaris geen opvolger voor hem had. Toen die er enige jaren later wel
was, kreeg de katholieke missie geen toestemming meer, omdat in 1857 de
protestantse zendelingen van het Bijbelgenootschap deze missie hadden overgeno-
men. Zij werden opgevolgd door Duitse zendelingen van de Rheinische Mission
die in 1862 hun werk voortzetten. Batavia hanteerde volgens artikel 123 g66n
dubbele zending. Nu konden opeens wel 'buitenlanders' in Indie worden toegela-
ten! Niet alleen dubbele zending was in het geding, maar ook het meten met twee
maten!
Het was de kerkelijke leiding in Indi8 al lang duidelijk dat voor een verdere
uitbreiding van het missiewerk nieuwe hulptroepen nodig zouden zijn. In 1848
had de internuntius in Holland al geprobeerd de Redemptoristen voor de missie
in de archipel te interesseren74. Dat sloeg niet aan. In 1863 vertrokken ze wel
naar Suriname. Mgr. Vrancken speelde met de gedachte in Indie zelf met een
soort seminarie te starten. 'Wij hebben inlandse clerus nodig75,, schreef hij aan
de ex-vicaris. Hij was zich er echter van bewust dat hij geen begeleiders had voor
zo'n initiatief en dat de enige bron van inkomsten het salaris was van de paar
geestelijken die vanwege hun 'radicaal' een traktement hadden. In 1858 vond hij
eindelijk de Societeit van Jezus, de JezuYeten, bereid om enkele krachten op proef
af te staan voor het werk in de archipel. In 1859 arriveerden de eersten. Uiteinde-
lijk zouden de Jezuieten in 1893 het werk van de diocesane clerus helemaal
overnemen76. De eerste 'religieuzen' werden ingezet op Oost-Java en de buiten-
gewesten, waar zich nieuwe perspectieven openden.

70 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 103 e.v.
71 Zie Mulders, 1940, o.c., p. 83.
72 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 94-95.
73    In 1824 (tot 1828 was Nias nog onder Engels beheer) waren de eerste pogingen tot missionering

op Nias ondernomen door de priesters van de Missions Etrangdres de Paris, vanuit Penang
Twee van hen, Vallon en B6rard waren via Padang in 1832 al naar Nias vertrokken, maar beiden
stierven al spoedig aan malaria. Zij waren de 'eerste' pioniers in Noord-Sumatra. Zie Sedjarah,
1971, p. 81.

74 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 47.
75 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 43.
76 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 59.
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Als eerste 'nieuwe' parochie werd in 1860 Larantuka gesticht op Oost-Flores77.
De groep katholieken ter plaatse vormde de nazaten van de bekeerlingen uit de
Portugese tijd. Zij waren, grotendeels zonder priesters, trouw gebleven aan het
katholieke geloof. In 1861 maakte pastoor Sanders een dienstreis vanuit Laran-
tuka naar de Molukken: Banda, Ambon en Ternate. Vandaaruit stootte hij door
naar Menado en de Minahassa. Overal waren archeologische resten van de
Portugese bezettingsperiode 8 te vinden, maar geen katholieken! In 1868 maakte
hij een nieuwe dienstreis naar dit gebied, waarbij met name de katholieke
militairen bezocht werdenN. Zijn komst in de Minahassa op Noord-Celebes
bleef niet onopgemerkt. Dat gebied behoorde tot de protestantse zending, reden
waarom het bestuur de nodige brieven naar Batavia stuurde vanwege het gevaar
van ordeverstoring. Een eigen parochie kon daarom niet worden opgericht, het
bleef 'dienstreisgebied' tot 1886.
Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw vond er een stormachtige ontwikke-
ling plaats op de oostkust van Noord-Sumatra. In 1863 werd daar de eerste tabak
aangeplant. Na enkele jaren begon men al met de aanleg van grote plantages.
Spoedig volgden rubber- en palmolie-ondernemingen. Binnen enkele jaren
groeide het aantal Europese planters met reuzensprongen. Onder hen bevond
zich ook een aantal katholieken. In 1878 werd daarom voor hen in Medan een
parochie gestichtso. De ongeveer driehonderd parochianen bestonden uit Hollan-
ders, Engelsen en Fransen. Aangezien de inlandse bevolking ter plaatse weinig
voelde voor het koeliewerk op de grote plantages, werden er vanuit het buiten-
land Chinezen en Klingen (Indiers) ingevoerd om dit slavenwerk te doen. Onder
hen bevonden zich ook een aantal katholiekensl. Een poging om vanuit Medan
onder de Bataks te gaan missioneren, werd door de sultans van Deli verboden.
In 1882 werd een aparte statie geopend in Kotaradja in Atjeh voor de daar
gelegerde militairen. In 1889 volgde een vijfde parochie82: Tandjung Sakti, in de
Pasemah-hooglanden, ten zuidoosten van Bengkoelen. Daar was een klein gebied
niet geislamiseerd in de loop der eeuwen. Dat gebied werd de eerste inlandse
missie op Sumatra. In 1890 waren er acht mensen gedoopt .
Op West-Borneo werd in 1885 de statie Singkawang geopend. De parochianen
waren vrijwel exclusief Chinezen84. Een deel van hen was afkomstig uit Zuid-
China, anderen waren afkomstig van Bangka uit de tinmijnen. De eerste 'inland-

77 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 104 e.v.

78  Over de Portugese invloed in Indonesit is een bociend boek geschreven door de toenmalige
Portugese ambassadeur, Antonio Pinto da Franca. Portuguese  Influence  in Indonesia. Gunung
Agung, Djakarta 1970, 118 p.

79 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 159-166.
80 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 180-181.

81  Tot op de dag van vandaag is er in Medan nog een speciale parochie voor de Chinezen. De
meeste Klingen van voor de oorlog hebben zich intussen verspreid.

82 Die parochies op Sumatra waren: Padang, 1837; Sungaiselan, 1853; Medan, 1878; Kotaradja, 1882
en Tandjung Sakti in 1889.

83 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 179 e.v.
84 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 188-192
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se' statie op West-Borneo werd geopend in Sedjiram in 1891, maar wegens
gebrek aan priesters werd de statie al spoedig niet meer bezocht tot in 1906.
Vanuit Oost-Flores werden nieuwe missioneringspogingen ondernomen op de
Kendari-baai op Zuidoost-Celebes, op het eiland Ceram, de Watoebela-eilanden,
te Kapaur op Nieuw-Guinea en te Laora op Sumba#. De meeste pogingen
strandden letterlijk en verschillende missionarissen kwamen daarbij om het leven.
Op Flores zelf werden nieuwe parochies opgericht. De kerk breidde zich uit van
Oost-Flores naar Midden-Floress6, en tevens werd het werk op Timor voortge-
zet. Daar werd in 1883 de parochie Atapupu geopend. Numeriek lag de grote
kern van de katholieke missie in de archipel aan het einde van de vorige eeuw op
Flores.
In Midden-Java werd in 1894 een eerste statie geopend onder niet-Europea-
nenm. Een aantal Javanen werd bereikt in Ambarawa, Muntilan en Yogyakarta.
De echte doorbraak kwam echter pas in het begin van de 20e eeuw onder de
pastoors Hoevenaars en Van Lith. Zij werden de grote pioniers van de Java-
missie. Voor Europeanen en Indo-Europeanen werden in vorige eeuw op Java
ook nieuwe parochies gesticht in Ceribon, 1878; Magelang, 1889; Buitenzorg, 1889
en in Madioen in 1897.
De Jezuieten, in 1859 op Java gekomen, assisteerden de eerste tijd de diocesane
priesters onder leiding van de apostolisch vicaris mgr. Vrancken (1847-1874) en
mgr. Claessens (1874-1893). Langzamerhand namen zij steeds meer posten over,
en in 1893 werd het bestuur van de missie in hun handen gelegd. Mgr. J. Staal SJ
werd de nieuwe apostolisch vicariss8. Waren er in 1870 nog maar zestien pries-
ters beschikbaar voor de hele archipel, in 1890 waren dat er vijfenveertigsg.
Het aantal parochies (staties) groeide van zeven in 1859 tot achtentwintig in 1890
en negenenveertig in 190090. De afstanden tussen de parochies waren enorm, het
reizen was moeizaam en gevaarlijk en vergde veel tijd. Diverse missionarissen
kwamen op de roerige binnenzeeen om en velen werden ziek'l door tropische
infecties. Volgens een schatting hield 66n derde van de mensen in het veld het
maar gemiddeld zes jaar uit en moest dan terugkeren naar Holland. Een andere

85 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 195 e.v.
86   In Midden-Flores werden de volgende parochies gesticht: Maumere in 1874; Lela: 1874; Sikka:

1884; Nita: 1889; Koting: 1889. Zie Muskens, 1969, p. 308. Al deze parochies hebben recentelijk
hun 100-jarig bestaan groots gevierd.

87 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 844447.
88 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 59.
89 Het precieze aantal priesters is moeilijk te bepalen, omdat verschillende bronnen verschillende

cofets geven. Bronnen zijn: Mulders, 1940, o.c., p. 82 en 84; Sejarah, 1974, decl 2, p. 47 en 56.
Het aantal priesters groeide in de loop van de jaren relatief snel. In 1859 waren cr 10 priesters,
in 1870 15, in 1890 45 en in 1900 50. Het Jaarboek van de katholieke missie in Nederlands-Indif
1936, geeft echter voor deze laatste twee jaren andera cijfers. Voor 1890 40 priesters en voor
1900 46 priesters.

90  Voor de groei van het aantal parochies; zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 56 en p. 231 e.v.
91 Ziektes onder de missionarissen: tussen 1884-1898 kwamen er 52 nieuwe priesters naar Indie,

maar in dezelf(le periode stierven er 30! Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 63.
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handicap bij de missionering was het feit dat er in de archipel (nog) geen
eenheidstaal was. De missionarissen moesten op eigen initiatief de streektalen
leren, soms zelfs de eerste woordenlijsten samenstellen.
Op deze moeizame manier kwam in de laatste twee decennia van de vorige eeuw

i het missiewerk van de grond. Er was een doorbraak gemaakt van de loutere
'zielzorg overzee' naar de 'missie' in N.0.-Indit. Door de inzet van nieuwe
hulptroepen kon het werk beter worden aangepakt. Naast de Jezuieten waren er
ook andere groepen bereid gevonden in de archipel te komen werken: de Zusters
Ursulinen in 1856 en de Zusters Franciscanessen van Heijthuizen in 1869. Beide
congregaties vestigden zich op Java en gingen onderwijs geven aan Europese en
Indische meisjes. De Zusters van Liefde, uit Tilburg, kwamen in 1885 naar
Padang, en de Zusters van Jezus, Maria en Josef (JMJ) begonnen hun werk in
1898 in de Minahassa. Ook deze beide congregaties begaven zich in het onder-
wijs. De Broeders van Oudenbosch startten in 1862 een Jongensschool in Soera-
baya. Kortom, naast de strikte zielzorgers kwamen er nu ook vrouwelijke en
mannelijke religieuzen voor andere sectoren van arbeid in de missie.
Al deze missionaire activiteiten hadden een opmerkelijke toename van het aantal
katholieken tussen 1850 en 1900 tot gevolg. De toename wordt hieronder gepre-
senteerd in tabel 1, waarbij een uitsplitsing gemaakt is in de categorie katholieken
van Indonesische origine en van Europese origine.

Tabel 1 Toename aantal katholieken in Nederlands-Indie: 1850-1900 (Indonesiers
en Europeanen).

Jaar Indonesitrs Europeanen Totaal

1850 3.000 5.670 8.670

1900 26.187 24.051 50.238

Bron: Sejarah, 1974.92

Het aantal katholieke 'Indonesibrs' van rond 1850 wordt door pastoor De Hessele
geschat op 3.000e. In 1900 is hun aantal haast negenmaal zoveel geworden:
26.187 4. Het aantal katholieke Europeanen groeit van 5.670 in 1850 tot viermaal
zoveel in 1900: 24.051.

92  De cijfers voor de katholieke Indonesiers zijn ontleend aan Sejarah, 1974, deel 2, p. 103. De
cijfers voor de katholieke Europeanen staan op p. 249.

93 Strikt genomen zou men de 'Indonesische' katholieken van 1850 niet mogen opvoeren, omdat zij
toen nog tot het betwiste ded van Flores-Timor behoorden. Pas in 1859 kwam dat gebied onder
Nederlands-Indisch gezag. In 1850 bestonden er alleen nog maar de vier Europeanen-parochies
op Java en Sumatra.

94 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 249 en 250. Daar staat het totaal aantal katholicken vermeld. Er is

echter een foutieve optelling gemaakt. Er staat 50.294 gedrukt, terwij| de optelling van alle
parochie-cijfers 50.238 moet zijn. De uitsplitsing naar Europeanen en Indonesiers is gebaseerd
op basis van voetnoot 2 op p. 250.
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Percentsgewijs nam het aantal Indonesische katholieken in deze periode van
1850-1900 toe van 35% in 1850 tot 52% in 1900.
Wanneer men de verspreiding van het aantal katholieken anno 1900 beziet over
de archipel dan ontstaat het volgende beeld:

Tabel 2 Verspreiding van de katholieken in Nederlands-Indie over de archipel
anno 1900.

Gebied Indonesiers Europeanen Totaal

Sumatra 840 3A27 4.267

Java 132 20.335 20.467

Kleine Soenda-eilanden 17.799 - 17.799
Borneo 356                    -                   356

Celebes/Molukken 7.060 289 7.349

Totaal 26.187 24.051 50.238

Bron: Sejarah, 1974,95

Anno 1900 woont 41% van de 50.238 katholieken op Java, 35% op Flores en

Timor, 15% op Celebes en de Molukken, 8% op Sumatra en slechts 1% op
Borneo.
Bekijkt men tabel 2 op een andere manier, dan springt naar voren dat in 1900
bijna alle katholieken op Java nog van Europese origine waren op Sumatra was
dat 80%. Omgekeerd geldt dat op Flores en Timor 100% van alle katholieken
van Indonesische origine was en op Celebes en de Molukken 96%. Het kleine
groepje katholieken op Borneo, de Chinezen van Singkawang, is hier ook voor
100% als niet-Europees gerekend. Dit is in enkele cijfers de situatie aan het
begin van deze eeuw.
De zielzorg overzee onder de Europeanen speelt zich voor 85% af op Java, voor
14% op Sumatra en voor 1% in Celebes. De 'missie' onder de Indonesiers
concentreert zich voor 68% op Flores en Timor, voor 27% op Celebes en de
Molukken en voor de rest zijn er nog maar kleine groepjes op de andere eilan-
den. Hier volgt een samenvattend overzicht van de plaatsen waar en wanneer in
de 19e eeuw katholieke kerkelijke activiteiten van start gingen.

95   De cijfers uit tabel 2 vormen een hergroepering van de cijfers uit Sejarah, 1974, decl 2, p. 249
en 250.
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Overzicht van plaatsen en aanvangsjaren van katholieke kerkelijke activiteiten in
de 19e eeuw
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Bron: 77:e Catholic Church in Indonesia, 1989, p. 26.

2.6  De grote kerkelijke verkaveling en bloei tot 1940

Vanaf rond 1900 gaan er in missionair opzicht in Nederlands-Indit vele zaken
veranderen. Die veranderingen hangen grotendeels samen met de ontwikkelingen
die zich in kerkelijk Nederland in de halve eeuw daarvoor hadden afgespeeld.
Nadat in 1848 de nieuwe grondwet het verbod op de stichting van verenigingen
had opgeheven, kwamen de oude kloosterordes en ook nieuwe kloosterinstellin-
gen langzaam weer tot bloei. De katholieke hierarchie werd in 1853 (her)opge-
richt. Het katholieke volksdeel wist de achterlijkheid waarin de Generaliteitslan-
den van Nederland enkele eeuwen hadden verkeerd te overwinnen.
De oude ordes en de nieuwe congregaties kregen vele nieuwe kandidaten. Zij
wilden zich inzetten in het apostolaat in Nederland of in de missies. In de laatste
decennia van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw werd Nederland ook
een toevluchtsoord voor vele kloosterlingen uit het buitenland. Door de Kultur-
kampf in Duitsland en door de anticlericale kloosterwetten in Frankrijk vertrok-
ken vele religieuzen uit hun vaderland. Zij vonden in Nederland een veilig
onderkomen en ook een vruchtbare voedingsbodem. Nieuwe leden traden in. De
grote toename van het aantal 'roepingen' in Nederland zelf maakte de snelle
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groei van het aantal missionarissen voor Indie tijdens de eerste decennia van de
20e eeuw mogelijk.
In 1900 bestond de katholieke kerk in Nederlands-Indit nog slechts uit ten
kerkelijk-administratief gebied: het apostolisch vicariaat van Batavia. Er was
slechts 66n orde werkzaam in de zielzorg: de Jemieten. Vanaf 1880 was al over
de mogelijkheid gesproken om ook andere hulpkrachten te zoeken voor de ziel-
zorg : De Mill Hill Missionaries (MHM), die in Brits Noord-Borneo werkten,
waren bereid om ook het 'Nederlandse' deel van dit eiland voor hun rekening te
nemen. Zij zouden dan uitsluitend Nederlandse confraters daarnaartoe sturen.
Desalniettemin werden zij door de Nederlands-Indische regering geweigerd. Het
argument hiervoor was dat vanwege de Engelse achtergrond van de congregatie
de Engelse invloed van Noord-Borneo zich mogelijk zou kunnen uitbreiden naar
het zuiden.
Hetzelfde overkwam de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart
(MSC). Zij werkten reeds in oostelijk Nieuw-Guinea en waren bereid om het
westelijk deel van het eiland over te nemen als missieterreinw. Hier deed zich
echter het probleem voor dat volgens de 'Nota der Punten' uit 1847 de regering
slechts 66n kerkelijke organisatie erkende en 66n apostolisch vicaris. Een nieuw
autonoom kerkelijk gebied, bestaande uit heel oostelijk Nieuw-Guinea en West-
Nieuw-Guinea te zamen, dat niet rechtstreeks ressorteerde onder Batavia, was
voor de regering ondenkbaar. Via Den Haag en Rome werd uiteindelijk toch een
formule gevonden. De missionarissen mochten Indie binnenkomen, werken in een
eigen gebied, maar de nieuwe prefect zou niet als een onafhankelijke kerkelijke
functionaris erkend worden. Alle correspondentie diende te lopen via Batavia98.

Op 20 december 1902 werd officieel de apostolische prefectuur van Nederlands-
Nieuw-Guinea opgericht, toevertrouwd aan de Missionarissen van het Heilig Hart
(MSC). Dit kerkelijk gebied omvatte: Nieuw-Guinea, de Kei- en Tanimbar-
eilanden, Aru, Ambon, Banda, Ceram en Halmahera met de toebehorende
eilandengroepen. De regering werd hiervan in kennis gesteld, hield er aanteke-

ning van, maar erkende het niet officieel. De paters MSC waren in de ogen van
de regering zendelingen, die echter geen eigen kerkgenootschap vormdene. De
gouverneur-generaal trok dan ook de conclusie dat deze zendelingen geen door
de regering betaalde dienstreizen konden ondernemen. De congregatie van de
MSC mocht heel haar missionaire activiteit zelf bekostigen. Door de oprichting
van deze zelfstandige apostolische prefectuur werd de facto heel Oost-Indonesid
afgehaakt van het ine vicariaat Batavia. De eerste kerkelijke verkaveling van
Indonesie was een feit.
Drie jaar later vond de tweede grote verdeling plaats. Op 11 februari 1905 werd
heel Nederlands-Borneo afgescheiden van het vicariaat en toevertrouwd aan de

96 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 69-70.
97 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 70-73.
98 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 73.

99 Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 3.
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Nederlandse provincie van de Orde der Kapucijnenloo: de apostolische prefec-
tuur van Borneo werd opgericht. De eerste Kapucijnen vertrokken naar Singka-
wang, waar de Chinezenparochie in 1885 was geopend. Een jaar later bezetten zij
ook de post Sedjiram, die in 1890 onder de Daya's was gesticht. Omdat de
Kapucijnen geen radicaal van het gouvernement hadden, hief de gouverneur-
generaal de statie Singkawang op als dienstreisgebied vanuit Batavia. Hiermee
werd opnieuw duidelijk hoe gecompliceerd de verhoudingen tussen de kerk en de
regering nog waren als gevolg van artikel 123 van de grondwet van Nederlands-
Inditiol
Voor de Eerste Wereldoorlog werden nog twee nieuwe kerkelijke gebieden
'verkaveld': in 1911 kregen de Nederlandse Kapucijnen er heel Sumatra102 bij,
en in 1913 werd het gebied van Flores en Timor aan de Missionarissen van het
Goddelijk Woord toevertrouwd103. De apostolische prefecturen van Sumatra en
de Kleine Soenda-eilanden werden afgescheiden van het vicariaat van Batavia.
Als het bestuur van een orde of congregatie plannen had om in Indit te gaan
missioneren, moest het in Rome aankloppen bij de Congregatie de Propaganda
Fide. Die orde of congregatie kreeg dan een eigen gebied 'toevertrouwd'. Dit
zogenaamde 'ius commissionis' werd door de Propaganda Fide te Rome recht-
streeks geregeld met de betrokkenen.
In 1913 kwam er een nieuwe overeenkomst tot stand, waarin de positie van de
verschillende kerkvoogden tegenover de regering werd omschreven. In deze
'Nadere Regeling werden de verschillende prefecten of vicarissen door de,104

regering erkend binnen hun eigen kerkelijke autonome gebieden, los van het
vicariaat van Batavia. Personeelsveranderingen zouden door de H.Stoel aan de
minister van kolonien worden meegedeeld. Vervolgens werd een onderscheid
gemaakt tussen parochiegeestelijken en missionarissen. Dit juridische onder-
scheid, teruggaande op de 'Nota' van 1847, betekende de facto al dan geen
salariBring voor pastorale activiteiten. Aan deze zaak werd door de missionarissen
zelf niet zo zwaar getild.
De 'Nadere Regeling' van 1913 tussen de H.Stoel en Den Haag betekende
geenszins dat de regeringsinvloed ten aanzien van de kerkelijke activiteiten
verminderde. De zogenaamde 'Vrijheid' der katholieke prediking in Nederlands-
Indit bleef van 1900-1940 aan banden gelegd door artikel 123, later genaamd
177105. Het boek van dr. J. Weitjens beschrijft alle strubbelingen die zich in dit
verband voordeden van 1900-1940.
Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 konden er vanuit Nederland
geen nieuwe missionarissen uitgezonden worden. Maar daarna gingen er des te
meer scheep naar 'De Missie in Tropisch Nederland', zoals Mulders zijn boek

100 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 74.
101 Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 3.
102 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 15 e.v.
103 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1094 e.v.

104 Zie Weitjens, 1969, o.c. p. 3.
105 Zie Weitjens, 1969, o.c. p. 6749.
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hierover betitelde. Ondanks de tegenwerking van ambtelijke zijde waren de
missionarissen in hun werkdrift niet te stuiten. Het is de periode die door J. Roes
'het grote missieuur'106 wordt genoemd. Dankzij de religieuze opbloei in katho-
liek Nederland konden in Indie grote nieuwe kerkelijke reorganisaties plaats
vinden.
Van 1918 tot 1940 werden in Nederlands-Indit tien nieuwe kerkelijke gebieden

opgericht, afsplitsingen van de vijf reeds bestaande gebieden. Elke orde of
congregatie kreeg zo zijn eigen territorium:
- Op Sumatra werd in 1923 het gebied van Zuid-Sumatra afgescheiden van

Padang. De zetel werd Palembang, toevertrouwd aan de Priesters van het
Heilig Hart (SCJ).
Eveneens in 1923 kregen de Priesters van de Heilige Harten (SSCC) het
gebied van Bangka en Biliton, met als hoofdplaats Pangkal Pinang toegewezen.

- Op Java werd het vicariaat Batavia opgedeeld: in 1927 werd het gebied van
Malang aan de Karmelieten overgedragen. De paters Lazaristen (CM) namen
in 1928 het gebied van Surabaya voor hun rekening. Purwokerto werd in 1932
aan de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) toevertrouwd en in hetzelfde
jaar kwamen de Kruisheren (OSC) naar het gebied van Bandung.

-  West- en Zuid-Borneo werden in 1938 van elkaar gescheiden: de congregatie
van de Missionarissen van de H.Familie (MSF) verkregen het gebied van
Banjarmasin, ook Oost-Borneo omvattend.

-  In het gebied van de Kleine Soenda-eilanden splitsten de Missionarissen van
het Goddelijk Woord (SVD) Timor van Flores af. In 1936 werd Atambua
opgericht.

- De Missionarissen van het Heilig Hart, sinds 1902 in Oost-Indonesit werk-
zaam, splitsten het gebied van Menado in 1919 af van het gebied van Nieuw-
Guinea. In 1937 werd Zuid-Celebes met als standplaats Makassar aan de
Scheutisten (CICM) overgedragen.

Deze ordes en congregaties konden in het hun toevertrouwde gebied hun eigen
beleid uitstippelen. Van een gezamenlijke kerkelijke strategie in heel Nederlands-
Indit was nog geen sprake. In het volgende hoofdstuk zal die groei naar geza-

menlijk nationaal beleid worden beschreven. Van regeringszijde was er echter wal
een nationaal beleid. Toen na de Eerste Wereldoorlog Duitse katholieke missio-
narissen - uit Afrika verdreven - zich in de archipel aandienden, werden zij
geweigerd. Nederlands-Indit moest exclusief voor Nederlandse missionarissen
blijven. Dat standpunt was inconsequent. De protestantse zending uit Duitsland
en Zwitserland mocht immers wel blijven werken. Artikel 123/177 kon blijkbaar
willekeurig worden toegepast107.

106 3. Roes, Her Grote Missieuur, 1915-1940: de missiemotivatie van de Nedertandse Katholieken.
Ambo, Bilthoven 1974.

107 Wel werden in latere jaren Duitse SVD-ers op Flores en Timor toegelaten. In 1940 na het
uitbreken van de oorlog werden 60 Duitse missionarissen geinterneerd. Zie Sejarah, 1974, decl
3b, p. 1136.
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Ook al had een orde of congregatie formeel een eigen missioneringsterrein
verworven, dan hield dat nog niet in dat men binnen dat gebied vrijelijk kon
werken. Elke toelating tot een bepaald gebied moest eerst getoetst worden aan
de 'orde en rust'-paragraaf van de regering. Dit betekende lange tijd dat de
'dubbele zending' geweerd werd. Dat leverde vaak een hele strijd op met de
regeringsambtenaren ter plaatse, in Batavia en tot in Den Haag. Berucht is het
juridische gevecht om de toelating van de katholieke missie in de Bataklanden in
Noord-Sumatrat08, dat duurde van 1923 tot 1933. In Oost-Indonesie waren de
paters MSC al eerder tegen die scheidingslijn aangelopen. Op Ambon, West-
Nieuw-Guinea en de Kei- plus Tanimbar-eilanden waren de meeste gebieden reeds
protestants en dus werd de katholieke zending er niet toegelatenlog. Uiteindelijk
besliste Den Haag dat de interpretatie van artikel 177 als 'niet-toelating' fout was.
Als gevolg van deze tientallen jaren durende ambtelijke tegenwerking bleven hele
gebieden van Sumba, Timor, Borneo en Celebes voor de katholieke missie
gesloten terrein. Deze achterstelling heeft haar consequenties gehad voor de
kerkelijke kaart van Indonesie tot op de dag van vandaag. Geen enkele vorm van
kersteningswerkito werd - vanaf de vorige eeuw - toegestaan in diverse tradi-
tionele islam-streken: op Java, in Aceh, de Minangkabau en Bantam. Ook Bali,
dat hindoeistisch was, bleef gesloten terrein tot 1935111
De koloniale regering was bezorgd over orde en rust. Het Nederlandse gezag en
daarmee ook de nodige revenuen moesten worden veiliggesteld. Maar er was nog
66n andere factor die op de achtergrond meespeelde. Gouverneur-generaal Baud
had die in 1836 al beschreven: 'Hoe meer de propaganda van het christendom in
deze gewesten doordringt, des te meer zal de zelfstandigheid der inlanders toene-
men. Laat U overtuigen, het is een zaak van Nederlands belang de missie zoveel
mogelijk te beperken (...).'112 Zijn kwade droom is uitgekomen. Zowel protes-
tanten als katholieken hebben door hull missionering een grote bijdrage geleverd
aan de emancipatie van de 'inlander', een emancipatie die zich 'nationalistisch'
manifesteerde113.

Een gedetaillecrde beschrijving van wat zich in alle kerkelijke gebieden afspeelde
in de periode voor de Tweede Wereldoorlog valt buiten het kader van deze

108  Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 48-60. In het boek van Gentilis Aster OFM Cap., Een volk ontdekt
Christus: de katholieke missie onder de Bataks op Sumatra, Foreholte, Voorhout 1959, p. 29 e.v.,
wordt heel deze strijd uitvoerig beschreven.

109 Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 5-47.
110  Als het erom ging om kersteningswerk tegen te gaan, sprak de ambtenarij steeds over 'proselie-

tenmakerij'.
111 Zie Weitjens, 1969, o.c., p. 69.
112   Uitspraak van G.G. Baud, geciteerd door J. Bakker SJ in Missiewerk, 35 (1956), p. 211, en door

dr. L. de Jong in Het Koninknjk der Nederlanden in de Tiveede Wereldoorlog, 1la, Nederlands-
Indie, 1, eerste helft, p. 200.

113  Zie J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revotutie. Ambo, Baarn 1983, p. 40 e.v.
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studie114. Hier zullen slechts enkele hoofdlijnen geschetst worden met behulp
van enige tabellen. Die illustreren de kerkelijke groei tussen 1900-1940. Het gaat
hier om louter numerieke gegevens, die op zichzelf niets onthullen over de
inhoudelijke groei aan katholiciteit. Wel vormen ze een maatstaf voor de beoor-
deling van de omvang van de missionaire inzet.

Tabel 3 Toename van kerkelijke missiegebieden en parochies in Nederlands-
Indit: 1900-1940.

Jaar Kerkelijke gebieden Parochies

1900                                        1                                      49

1910                                        3                                      57

1920                                        6                                      78

1930                                       10                                     134

1940                                       15                                     224

Bron: Jaarboek 1940.115

-  Tussen 1900 en 1940 groeide het aantal kerkelijke gebieden van 1 tot 15. In de
eerste twintig jaar van 1 tot 6 en in de volgende twintig jaar van 6 tot 15.

-  Het aantal parochies 116 nam in veertig jaar toe van 49 tot 224, een vervijfvou-

114 Voor een gedetaillecrd beeld van elk missiegebied en de arbeid die daar door dc ordes en

congregaties werd verricht, verwijzen we naar de vele 'jubileum'-boeken die elke orde/congrega-
tie wei heeft uitgegeven. Daarnaast zijn er de velc almanakken die bijna jaarlijks verschenen met
'nicuws uit de missies'. In het Katholiek Documentaticcentrum van de Katholieke Universiteit
Nijmegen is op dit terrein reeds zeer veel verzameld. Bij dit KDC is ook een gesproken archief
ondergebracht: interviews met vele oud-missionarissen. Zie J. Hogema, 'Acht jaar KomMissie
Memoires', in: Jaarboek Katholiek Documetatie Centrum  1985. KDC, Nijmegen 1986, p. 141-152.

115  Voor de gegevens over de kerkelijke gebieden houden we ons aan De Katholieke Missie in Ne-
deriands-IndR, Jaarboek 1940. Uitgave van het Centraal Missie Bureau, Batavia-Centrum, janu-
an 1940. Daarin staat de situatie van eind 1939. Het vicariaat Semarang werd pas op 24 juni
1940 van Batavia afgescheiden. Dit gebied is in deze berekening dus niet meegeteld.

116 Er wordt de 'verzamelnaam' parochies gebruikt.  Voor de oorlog, maar ook nog na de oorlog tot
rond 1980, was er nog geen eensluidende terminologie. Men spreekt van 'plaatsen', 'standplaat-
sen', 'dienstreisgebieden' etc. De berekening die hier gemaakt is om de toename van het aantal
parochies te bepalen, is als volgt: er wordt uitgegaan van wat binnen de kerkelijke gebieden zelf

als 'plaatsen' werd genoemd in het Jaarboek 1940, bij de Statistieken over het Godsdienstig
Leven. Deze 'plaatsen' werden vervolgens vergeteken met de opgave van dc 'standplaatsen' per
kerkelijk gebied, waarbij als criterium werd genomen of er eigen Libri Paroeciales werden

aangegeven voor de betreffende plaats. Dit laatste gaf dan de doorslag Voorteeld: voor het
gebied van Bandoeng wordt op p. 131 Pamanoekan als cen eigen 'plaats' opgegeven met maar
twee katholieken. Op p. 144 is niet aangegeven dat er al eigen parochieboeken zijn. Dus deze

plaats werd niet als parochie of statie geteld.
Moeilijker werd het voor een aantal standplaatsen in het apostolisch vicariaat van Nederlands
Nieuw-Guinea. Voor dit gebied staat op p. 152 dat men over informatie m.b.t. Libri Paroeciales
maar moet schrijven naar twee centrale adressen: Toeal en Ternate. In die gevallen hebben we
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diging. Van 1900-1920: van 49 tot 78, en daarna in twintig jaar van 78 tot 224.
De groei was dus het sterkste in de laatste periode.

Zoals te verwachten, nam ook het aantal katholieken in deze periode zeer sterk
toe.

Tabel 4 Toename aantal katholieken in Nederlands-Indie: 1900-1940 (Indonesiers
en Europeanen).

Jaar Indonesitrs Europeanen Totaal

1900 26.187 24.051 50.238

1910 34.197 29.659 63.856

1920 72390 34.489 107.079

1930 233.116 66.911 300.027

1940 478.130 88.172 566.302

Bron: Sejarah, 1974, o.c. en Jaarboek 1936 en Jaarboek 1940.111

- De toename van het aantal katholieken tussen 1900 en 1940 is enorm: een
vertienvoudiging van 50.238 tot 566.302. In elk van de vier decennia is het
groeipercentage verschillend: van 1900-1910 +27%; van 1910-1920  + 68%;  van
1920-1930   + 180%  en van 1930-1940   + 89%. De sterkste groei  is  dus  in  de
jaren twintig, ongetwijfeld als vrucht van de grote inzet van de vele nieuwe
missionarissen na de Eerste Wereldoorlog.

-  Wanneer we de toename bekijken voor de twee afzonderlijke categoriedin, de
Indonesische katholieken en de katholieken van Europese afkomst, dan is er
een groot verschil. De categorie Europese katholieken wordt bijna viermaal zo
groot: van 24.000 naar 88.000, maar de categorie Indonesische katholieken
wordt achttienmaal zo groot: van 26.000 naar 478.00 personen.

een vergelijking gemaakt tussen de opgave van 1940 van de 'standplaatsen' en de informatie van
het Jaarboek 1982: Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia, waar voor alle parochies staat
aangegeven vanaf wanneer er eigen parochieboeken aanwezig zijn. Dit jaartal werd dan als
criterium gehanteerd om als oprichtingsdatum te dicnen.

117  Cijfers over de groei van het aantal katholieken tussen 1900-1940 zijn genomen uit verschillende
bronnen. De gegevens over 1900 zijn afkomstig uit Sejarah, 1974, deel 2, p. 249 en 250. Zie
hierover voetnoot 94 van dit hoofdstuk, in verband met de foutieve optelling die daar is
gemaakt! De cijfers van 1910-1930 zijn overgenomen uit Obsen,ationes KWI, 1959, eenintern

rapport van het KWI, Bureau van de Bisschoppenconferentie in Jakarta, p. 7. De cijfers van
1940 zijn overgenomen uit het Jaarboek 1940, p. 262. Doch ook hier is een foutieve optelling
gemaakt. Aangezien we de cijfers van 1940 toch gedetailleerd nodig hadden voor een andere ta-
bel, hebben we een herberekening gemaakt op basis van de cijfers van alle deelstatistieken van
dit Jaarboek: p. 20, 77, 99, 119, 131, 150, 161, 174, 186, 206, 214, 220, 234, 243 en 250. De
rckenfout is gemaakt in het verkeerd transporteren van de cijfers over de Kleine Soenda-ellan-
den van p. 174. Daar staat een totaal van 295.751 aangegeven en op p. 262 staat 279.139.
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De verschuiving van 'zielzorg overzee' voor Europeanen naar missionaire arbeid
onder Indonesiers is niet duidelijker te schetsen dan met bovenstaande cijfers.
Het percentage Europeanen onder de katholieken, in 1900 nog 48%, loopt terug
tot 16% in 1940, dat van de Indonesische katholieken stijgt van 52% naar 84% in
1940.

Ook in de verspreiding van de katholieken over de archipel tussen 1900 en 1940
doen zich verschuivingen voor. De situatie van 1900 is geschetst in tabel 2. De
situatie in 1940 is af te lezen in de volgende tabel.

Tabel 5 Verspreiding van de katholieken in Nederlands-India over de archipel,
anno 1940.

Gebied IndonesiErs Europeanen Totaal

Sumatra 16.346 7.536 23.882

Java 40.616 77.253 117.869

Kleine Soenda-eitanden 343.332 462 343.794

Borneo 8.624 1.060 9.684

Celebes/Molukken
en Nieuw-Guinea 69.212 1.861 71.073

Totaal 478.130 88.172 566.302

Bron: Jaarboek 1940, p. 262.

Anno 1940 woont 61% van de ruim half miljoen katholieken op de Kleine
Soenda-eilanden, 21% op Java, 12% op Celebes, de Molukken en Nieuw-Guinea,
4% op Sumatra en 2% op Borneo. Er zijn dus grote verschillen tussen de

verschillende kerkelijke gebieden.
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de verspreiding van de katholie-
ken over de archipel anno 1900 (tabel 2) en anno 1940 (tabel 5), kan men twee
belangrijke verschuivingen constateren:
-  Anno 1900 woonde 41% van alle katholieken op Java (voor 99% bestaande uit

katholieken van Europese afkomst). In 1940 maken de katholieken op Java nog
slechts 21% van het geheel uit (maar 34% van hen is dan al van Indonesisch
origine).

- Anno 1900 vormden de katholieken op de Kleine Soenda-eilanden 35% van
het geheel. In 1940 is dat gegroeid tot 61%. Deze groep bestond zowel in 1900
als in 1940 uit vrijwel 100% Indonesitrs van origine.

De procentuele toename van het aantal Indonesische katholieken in de verschil-
lende gebieden tussen 1900 en 1940 wordt in de volgende tabel weergegeven.
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Tabel 6 Procentuele toename Indonesische katholieken tussen 1900 en 1940 in de
verschillende gebieden.

Gebied 1900 1940 Toename

Sumatra 20% 68% + 48%
Java 1% 34% + 33%
Kleine Soenda-eilanden 100% 100%
Borneo 100% 89% - 11%
Celebes/Molukken
en Nieuw-Guinea 96% 97% + 1%

Indonesie 52% 84% + 32%

Bron: Informatie uit tabellen 2 en 5.

Ook hier grote verschillen tussen de kerkelijke gebieden: op Sumatra groeit de
'Indonesische' kerkgemeenschap van 20% naar 68% en op Java van 1% naar
34%. In de andere delen, waar de kerk al van 90% tot 100% 'inheems' was,
treden in dit opzicht weinig verschuivingen op.
Nog een ander opmerkelijk gegeven komt naar voren uit de vergelijking tussen
tabel 2 en 5: het aantal Europese katholieken op Java stijgt van 20.467 in 1900
naar 77.253 in 1940, en op Sumatra van 3.427 naar 7.536. Deze toename is te
verklaren uit de grote uitbreidingen van het aantal plantages op Java en Sumatra
waar ook Europese katholieken op af kwamen.
De zeer sterke groei van 'De Missie in Tropisch Nederland' tussen 1900 en 1940
was voornamelijk te danken aan de inzet van telkens nieuwe ordes en congrega-
ties die missionarissen uitstuurden naar Nederlands-Indit. In de volgende tabel is
hiervan een overzicht te zien:

Tabel 7 Toename van het aantal missionerende priesterordes en -congregaties
tussen 1900 en 1940 en het aantal priestermissionarissen.

Jaar Priesterordes Aantal priester-
cn -congregaties missionarissen

1900                                   1                                         46

1910                                     3                                           60

1920                                   4                                         93

1930                                     11                                          272

1940                                     14                                          570

Bron: Jaarboek 1940, p. 328-450.
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- Bijna parallel aan de toename van het aantal kerkelijke gebieden tussen 1900-
1940 (tabel 3) van 1 tot 15 is de toename van het aantal ordes en congrega-
ties118 werkzaam in de zielzorg: van 1 in 1900 tot 14 in 1940.

- Het aantal priesters in de zielzorg werkzaam vertwaalfvoudigde tussen 1900-
1940: van 46-570119. Hierbij moet vermeld worden dat van die 570 priesters
in de zielzorg er 16 als 'inheems' worden vermeld120.

In het voorafgaande is de nadruk nogal sterk gelegd op de parochies, de priesters
in de zielzorg en de katholieken voor wie men werkte. Maar buiten de gewone
zielzorg waren er nog vele andere terreinen waarop missionarissen zich inzetten:
het onderwijs, caritatieve en medische werken en in het algemeen 'ontwikkelings-
werk avant la lettre'. Deze arbeid werd veelal gedaan door de broeders en zusters
van de talloze congregaties die naar de Indische archipel waren getrokken.
Mulders geeft in zijn boek121 een volledige lijst in chronologische volgorde van
alle ordes en congregaties die tot 1940 in Indie hun werk begonnen. In onder-
staande tabel wordt een samenvatting gegeven.

Tabel 8 Toename aantal ordes en congregaties in Nederlands-Indit tussen 1900-
1940.

Periode Priester- Broeder- Zuster- Totaal

ordes/congr. congr. ordes/congr.

v66r 1900                1                   1                    5                  7

1901-1909                2                   -                    1                  3

1910-1919                 1                    -                     2                   3

1920-1929                 7                    6                    12                  25

1930-1939                3                   -                   17                 20

Totaa!                                 14                                  7                                  37                               58

Bron: Jaarboek 1940, p. 328-450.

118  Cijfers over de ordes/congregaties zijn genomen uit het Jaarboek 1940 van het Centraal Missie
Bureau, p. 328-450. In de naamlijst is bij de desbetreffende orde/congregatie vermeld sinds
wanneer men in Indit werkzaam is.

119  De cijfers over het aantal priesters van 1900-1930 zijn ontleend aan het Jaarboek 1936, uitgave

Centraal Missie Bureau te Batavia. Voor 1940: Jaarboek 1940, p. 260. Met betrekking tot het
aantal priesters in 1940: men kan hicrover twee verschillende cijfers vinden. Op p. 260 staat het
getal 570. Maakt men echter een optelsom van alle priesters die per or(le/congregatie worden
aangegeven (plus 6/n seculier), dan komt men op een getal van 618 priesters. Dit verschil kan
alleen verklaard worden als men de priesters van de 'personeelsstatistiek' van p. 260 interpre-
teert als: werkzaam in de parochie.

120 Op het Indonesianisasi-proces van de priesters in Indonesit wordt in hoofdstuk 6 verder
ingegaan. Met betrekking tot dit cijfer van zestien 'inheemse' priesters in 1940 kan nog opge-
merkt worden dat inheems hier niet per se betekent van Indonesische afkomst, maar ook
begrepen kan worden als in Indie geboren, waardoor er ook Indo-Europeanen onder vielen.

121 Zie Mulders, 1940, o.c., p. 88-90.
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Een korte toelichting: voor 1900 waren er al zeven ordes/congregaties in de
archipel werkzaam. In de eerste twee decennia van deze eeuw kwamen er nog
eens zes bij, maar van 1920 tot 1940 groeit hun aantal spectaculair van dertien
naar achtenvijftig. Opnieuw illustreert deze toename de periode na de Eerste
Wereldoorlog als de tijd van 'Het grote missieuur'122

Waren vijf van de zeven congregaties in 1900 zustercongregaties, in 1940 vormen

zij ook de grootste groep: zevenendertig van de achtenvijftig, ofwel 64%. Daar-
naast zijn er dan veertien priesterordes/congregaties: 24%, en zeven broedercon-
gregaties: 12%.

Afsluitend zouden we hier willen opmerken: in de periode van 1900-1940 speelt
zich de grote 'doorbraak' af van de katholieke missionering in Indonesit. De
traditionele aandacht in de periode daarv66r gold voornamelijk de zielzorg voor
niet-Indonesiers. Men kon ook moeilijk anders door gebrek aan missionarissen en
door de systematische tegenwerking van de Nederlands-Indische ambtenarij. Al
die belemmerende factoren werden tussen 1900 en 1940 grotendeels overwonnen.

2.7  Bestandsopname van de Missie, anno 1940

Ter afsluiting van dit hoofdstuk nu een slotparagraaf over de situatie van de
katholieke missie in Nederlands-Indie, anno 1940. Dit jaartal markeert voor
Nederland het begin van de Tweede Wereldoorlog. In Indie begon die oorlog
feitelijk pas in december 1941, wanneer Japan Zuidoost-Azie gaat inlijven. Maar
de oorlogssituatie in Europa maakte het onmogelijk dat er vanaf mei 1940 nog
nieuwe missionarissen naar Indit konden worden uitgezonden. Ook de recht-
streekse contacten met Nederland werden missionair gezien bevroren. De
katholieke missie moest op eigen kracht zien de oorlog te overleven. Vandaar dat
een bestandsopname van de situatie anno 1940, een soort afsluiting vormt van een
tijdperk.

Ter illustratie van de grote verkaveling van kerkelijke gebieden onder ordes/con-
gregaties geven we de situatie, zoals die in 1940123 werd vastgelegd in het Jaar-
boek 1940 van het Centraal Missie Bureaut24 in appendix 1.

Van de vijftien kerkelijke gebieden blijken twaalf exclusief toevertrouwd aan 66n
orde/congregatie. Bij de drie andere waren er 'medewerkers in de zielzorg' in het
gebied werkzaam. Soms was dit een voorfase om een eigen gebied te verkrijgen.
Het ius commissionis, het toevertrouwd zijn van een bepaald gebied aan din
bepaalde groep, is in ieder geval overduidelijk. Aan deze situatie zal pas in 1969

122 Zie J. Roes, o.c., 1974.
123 Zie hierover de opmerking in voetnoot 115 van dit hoofdstuk.
124 Zie Jaarboek 1940, p. 12 en 13.

69



een eind gemaakt worden125. Alhoewel dit exclusieve bezitten van een eigen
missie-terrein vele voordelen gehad heeft, is dit gegeven in het kader van ons
thema, de wording van een 'nationale' Indonesische kerk, 66k een obstakel
geweest, dat het nationaal overleg heeft belemmerd.

In het voorafgaande werd reeds vermeld dat er anno 1940 achtenvijftig ordes/
congregaties werkzaam waren in Indie, sommige langer, andere korter. Hoeveel
mensen hadden deze kerkelijke gezelschappen in 1940 in het veld? In appendix
2 wordt een overzicht gegeven van alle ordes/congregaties, werkzaam in Neder-
lands-Indit, het aanvangsjaar van hun werkzaamheden en hun ledental in 1940.

Hier een kort commentaar bij appendix 2:
-  Negenendertig van de achtenvijftig ordes/congregaties (67%) hadden minder

dan veertig missionarissen in de archipel. Sterker nog: bijna de helft, dertig
gezelschappen, hadden in 1940 minder dan dertig leden werkzaam in Neder-
lands-Indit. Met andere woorden, de meeste ordes/congregaties hadden voor
de oorlog slechts betrekkelijk kleine groepjes van missionarissen kunnen
uitsturen. Vaak waren die missionarissen verspreid over een groot gebied, dat
aan hen was toevertrouwd. Velen zullen daardoor ongetwijfeld pioniers
geweest zijn, maar ook single-fighters!

- Als we de uitsplitsing bekijken naar priester-, broeder- en zustercongregaties
dan valt op dat van de veertien priestercongregaties, er tien minder dan veertig
leden hadden: 71%. Bij de zeven broedercongregaties springt in het oog dat
slechts twee van de zeven minder dan veertig leden hadden: 29%. Maar bij de
zevenendertig zustercongregaties zijn er zeventwintig die minder dan veertig
zusters hebben: 73%. Met andere woorden: het zijn met name de broedercon-
gregaties die toen de grootste groepen missionarissen in het veld hadden.

Er is nog een zaak die bij appendix 2 naar voren springt:
- De priesterordes en -congregaties zijn alle van internationale oorsprong. De

meeste broeder- en zustercongregaties daarentegen zijn typisch van Nederland-
se origine, meestal ontstaan in de vorige eeuw. Men treft er Nederlandse
namen bij als: Van Heythuizen, Tilburg, Den Bosch, Veghel, Dongen, Etten,
Breda, Bennebroek, Roosendaal, Moerdijk, Schijndel, Boxmeer, Amersfoort,
Aarle-Rixtel, Asten, Oudenbosch, Maastricht, Huybergen en Utrecht. Tegen
deze achtergrond is het volkomen begrijpelijk dat de missie in Nederlands-
Indit een typisch Nederlandse aangelegenheid was.
De enige uitzondering hierop vormden de Missionarissen van het Goddelijk
Woord (SVD) en de Missiezusters van Steijl, waarvan de leden voor eenderde
of meer in 1940 van Duitse origine waren.

125  In het vicrde hoofdstuk, paragraaf 4 zal de kwestie van de kerkrechtelijke overgang van 'ius
commissionis' naar het 'mandatum' in 1969 behandeld worden.
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In appendix 3 wordt een overzicht gegeven van de Personeelsstatistiek van de
katholieke Missie in Nederlancis-Indie in hetzelfde jaar 1940. Ook hierbij een
toelichting:
- Het totale kerkelijke personeel anno 1940 bestond uit 2.931 personen126.

Deze groep was samengesteld uit 570 priesters (19%), 520 broeders (18%) en
1.841 zusters (63%).

- Van deze totale groep waren 2,705 (92%) personen van Europese origine en
226 (8%) van inheemse origine.

-  De onderlinge verhouding tussen Europeanen en inheemsen verschilt voor de
drie groepen; bij de priesters was slechts 3% van inheemse origine, bij de
broeders en zusters was in beide gevallen 9% van inheemse origine.

-  De verdeling over de verschillende kerkelijke gebieden is erg ongelijk. 30% van
alle kerkelijk personeel werkte anno 1940 in het apostolisch vicariaat van
Batavia. In de andere gebieden komt men nergens boven de 10% uit.

- Als men kijkt naar de verdeling van de 226 inheemse religieuzen over de
vijftien gebieden, dan blijkt dat 146 van hen (65%) op Java wonen.

De conclusie is dat de Indonesianisasi van het kerkelijk personeel anno 1940
slechts zeer schoorvoetend begonnen is. 8% is Indonesisch en bijna tweederde
daarvan woont op Java.
Deze conclusie zou het negatieve beeld kunnen oproepen dat er nog erg weinig
gedaan zou zijn aan de vorming/opvang van Indonesische kandidaten. Dat is niet
waar. Allereerst moet dit beeld gecompleteerd worden met de gegevens over de
kandidaten die op dat moment op de klein-seminaries en de groot-seminaries in
opleiding waren en vervolgens zou men gegevens moeten hebben over het aantal
novicen in de diverse ordes en congregaties. Gegevens over deze laatste situatie
zijn niet voorhanden. Informatie over het aantal klein- en grootseminaristen in
1940 in Nederlands-IndiB is weergegeven in appendix 4.

Een kort commentaar hierop:
-  In 1940 zaten er tweehonderdvierenvijftig kandidaten op de verschillende klein-

seminaries en tachtig kandidaten op de groot-seminaries. Van het totaal aan
driehonderdvierendertig seminaristen was 10% nog van Europese origine. De
grote meerderheid was dus Indonesitr van oorsprong: de hoop voor de
toekomst.

-  Als men de verdeling van groot-seminaristen over de vijftien kerkelijke regio's
beziet, dan blijkt dat drie van de vijftien nog geen eigen kandidaten hebben:
Padang, Makassar en Banjarmasin. In tien andere gebieden heeft men vijf
kandidaten of minder. Alleen in het apostolisch vicariaat van Batavia telt men
eenentwintig kandidaten, en op de Kleine Soenda-eilanden zestien. Kortom, er
is een begin gemaakt met de vorming en opleiding, maar de oogst is nog niet
groot.

126 Zie Jaarboek 1940, p. 260.
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Als laatste informatie over de situatie van de katholieke missie in Nederlands-
IndiB anno 1940 wordt nog een overzicht gepresenteerd van het aantal katholie-
ken per kerkelijk gebied (tabel 9). Het bijzondere van deze tabel is dat de
gegevens zijn gegroepeerd overeenkomstig de actuele indeling van de drieendertig
bisdommen, anno 1990. Daarmee is het mogelijk geworden om voor elk van de
huidige drietndertig bisdommen een beeld te vormen van het aantal katholieken
ter plaatse vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Tabel 9 Aantal katholieken anno 1940 in de huidige 33 bisdommen (IndonesiErs
en Europeanen).

127

Bisdom Indonesiers Europeanen Totaal

Jakarta 1.238 14.491 15.729

Bogor 311 3.683 3.994

Bandung
41.152

1.723 16.194 17.917

Semarang 25.328 15.824

Purwokerto 3.587 2.960 6.547

Surabaya 4.201 14.246 18A47

Malang 4.228 9.855 14.083

JAVA 40.616 77.253 117.869

Medan 9.600 2.850 12.450

Sibolga 588 128 716

Padang 2.831 2.223 5.057

Palembang 1.119 1.377 2A96

Tanjung Karang 1.352 474 1.826

Pangkalpinang 853 484 1.337

SUMATRA 16.346 7.536 23.882

Pontianak128 3.956 246 4.202

Sintang 1.808                                               16                                          1.824
Ketapang 247                          -                         247

127 Deze tabel 9 is denkbeeldig, omdat er anno 1940 nog maar vijftien kerkelijke gebieden beston-
den. Het voordeel van deze opsplitsing volgens de huidige bisdomgrenzen is, dat er in hoofdstuk
4 een vergelijking gemaakt kan worden per bisdom tussen de situatie van 1940 en de situatic nu.
Deze tabel kon worden opgesteld omdat in hct Jaarboek 1940 een opgave werd gedaan van het
aantal katholieken per parochie/statie/standplaats. Die gegevens werden gehergroepeerd
overeenkomstig de huidige indeling van de parochies in de 33 bisdommen. Als voorbeeld: het
apostolisch vicariaat Batavia omvatte in 1940 die dclen van West-Java die niet tot de prefectuur
van Bandung behooirlen; daarnaast die delen van Midden-Java welke niet onder de prefectuur
van Purwokerto vielen. Vanuit de huidige indeling is dan een reconstructie te maken voor de
bisdommen Jakarta, Bogor en Semarang anno 1940.

128 De gegevens van Pontianak zijn hier nog berekend voor de afsplitsing van 1982, toen enkele
parochies bij het nieuwe bisdom Sanggau gevoegd werden.
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(vervolg tabel)

Bisdom Indonesiers Europeanen Totaal

Sanggau
428

129 503                           5                         508

Banjarmasin 318 110

Samarinda 1.792 683 2A75

BORNEO 8.624 1.060 9.684

Ujungpandang 1.770 892 2.662

Manado 25.304 429 25.733

Ambon 29.864 340 30.204

CELEBES/MOLUKKEN 56.938 1.661 58.599

Merauke 5.789 151 5.940

Agats                                  -                                   -                                   --
Jayapura                              -- ----

Sorong 6.485                                         49                                      6.534

NIEUW-GUINEA 12.274 200 12A74

Ende 161.783 131 161.914

Larantuka 65.301 54 65.355

Ruteng
48.043

65.566 25 65392
Atambua 47.973                                              70
Kupang                     -                       --
Weetebula 2.404                                         41                                      2.445
Denpasar 305 140 445

KL. SOENDA-EILANDEN 343.332 462 343.794

INDONESIE 478.130 88.172 566.302

Bron: eigen berekening. Zie voetnoot 127.

Kort commentaar bij tabel 9:
-  Opvallend is dat er voor drie van de drieendertig huidige diocesen anno 1940

nog getn katholieken vermeld staan. Dat is zeker het geval voor het bisdom
Agats in Irian Jaya, waar pas in 1954 de eerste missionarissen voet aan wal
zetten. Het geldt echter niet voor de bisdommen Jayapura en Kupang. Daar
waren in 1940 zeker katholieken aanwezig. Het is echter technisch onmogelijk
om achteraf te reconstrueren hoe groot dat groepje katholieken in het Kupang-

129 De gegevens van het bisdom Sanggau (in 1982 opgericht) zijn hier nog berekend volgens het

oude gebied van de prefectuur Sekadau.
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se was dat vanuit Atambua werd bediend, of het groepje in Jayapura dat vanuit
Sorong werd bezocht.
In vijf andere bisdommen zijn er in totaal nog geen 1.000 gelovigen per
bisdom.

- De uitsplitsing van het aantal katholieken in Indonesiers van origine en
Europeanen maakt het mogelijk om de stand van het Indonesianisasi-proces
per bisdom anno 1940 te bekijken. Speciaal de situatie op Java springt dan in
het oog. In totaal is 66% van alle katholieken op Java anno 1940 nog van
Europese origine. In bepaalde bisdommen ligt dat percentage veel hoger.
Jakarta, Bogor en Bandung waren anno 1940 nog bijna compleet Europese
kerken (90%-92%). Surabaya en Malang bestaan voor meer dan 70% uit

Europese katholieken. Alleen in Semarang en Purwokerto, met respectievelijk
62% en 55% is de meerderheid van de katholieken van Indonesische origine.
Buiten Java zijn alleen in het Palembangse meer Europese katholieken dan
Indonesische: 55%. In alle andere kerkelijke gebieden bestaat de meerderheid
van het aantal gelovigen uit katholieken van Indonesische origine.

Nog een laatste opmerking over de Indonesische katholieken anno 1940 in de
verschillende bisdommen. Vanuit een gedetailleerde bestudering van de situatie
per bisdom werd tabel 10 geconstrueerd. Uit deze tabel wordt duidelijk dat in
een aantal bisdommen, de als Indonesisch aangeduide groep in feite voor het
grootste gedeelte bestaat uit katholieken van Chinese origine.

Met name in de grote-stedenbisdommen op Java vormden de Chinese katholie-
ken de grootste groep van de Indonesische katholieken. In Bandung 87%, Jakarta
81%, Bogor 80% en Surabaya 48%. Op Sumatra bestaat de katholieke gemeen-
schap van Pangkalpinang (Bangka en Biliton) voor 100% uit Chinezen. In Padang
vormen zij 88%, in Sibolga 68% en in Palembang 45%. Op Borneo zijn de cijfers:
Pontianak 76%, Ketapang 20%, Banjarmasin 16% etc.
Waarom zijn deze gegevens berekend? Met de reconstructie van gegevens in
tabel 9 hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van het Indonesische gezicht
van de katholieke kerk anno 1940. Die inheemse kerk blijkt echter met name in
de grote steden een zeer duidelijk Chinees gezicht te vertonen (in Jakarta, Bogor,
Bandoeng, Padang en Pontianak meer dan 80%). De Chinezen werden in de
koloniale tijd al geklassificeerd als vreemde oosterlingen. Ook in de Republiek
Indonesie werden zij vaak beschouwd als niet-volwaardige Indonesische landgeno-
ten. Dit imago van de katholieke kerk in de grote steden: een kerk voor Chinezen
te zijn, heeft nog lang na 1945 doorgewerkt. De echte Indonesische basis van de
katholieke kerk was echter groot genoeg om de Japanse tijd en de revolutieperio-
de te overleven. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

74



Tabel 10 Schatting van het aantal Chinese katholieken in de bisdommen op Java,
Sumatra en Borneo130 op het geheel van Indonesische katholieken
anno 1940.

Bisdom Indonesische Chinese Percentage
katholieken katholieken Chinese kath.

Jakarta 1.238 1.000 81 %
Bogor 311 250 80 %

Bandung 1.723 1.500 87 %

Semarang 25.328 2.500 10 %

Purwokerto 3387 630 18 96

Surabaya 4.201 2.000 48 %

Malang 4.228 1.000 24 %

JAVA 40.616 8.880 22 %

Medan 9.600 1300 16 %

Sibolga 588 400 68 %

Padang 2.834 2.500 88 %

Patembang 1.119 500 45 %

Tanjung Karang 1.352 200 15 %

Pangkalpinang 853 853 100 %

SUMATRA 16.346 5.953 36 %

Pontianak 3.956 3.000 76 %
Sintang                                                                    50                           20 %

1.808                            50                          3 %
Ketapang 247

Sanggau 503                     50                   10 %

Banjarmasin 318                     50                   16 9b

Samarinda 1.792 250 14 %

BORNEO 8.624 3.450 40 %

Bron: eigen berekening. Zie voetnoot 130.

130 De schatting van het aantal Chinese katholieken heb ik gebaseerd op indicaties daarover in de
concrete geschiedenis van elk bisdom in de boeken Sejarah, 1974, deel 3a en 3b, en een

vergelijking met het Jaarboek 1940, waarin voor bepaaide parochies de Chinese scholen zijn
aangegeven.
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3     Van  missie tot zelfstandige  kerk:   1940 -1961

3.1   Hoofdfasen van een groeiproces

Het voorgaande hoofdstuk beschreef hoe het katholieke geloof, zoals de zaden
van de oliepalm, in de loop der eeuwen van overzee werd geplant in Indonesische
bodem. Daar ontkiemde het op verschillende plaatsen, werd soms uitgerukt of
overwoekerd, maar vooral sinds het begin van deze eeuw opnieuw geplant en
gecultiveerd. Tot 1940 was die katholieke missie in Tropisch Nederlandl echter
nog in vele opzichten afhankelijk van het moederland. Het was nog geen zelfstan-
dige kerk, los van de moederkerk in Nederland.
Dit hoofdstuk wil beschrijven en analyseren hoe die missionaire fase ten einde
liep2 en overging in de totstandkoming van de zelfstandige kerk in Indonesi2.
Kerkrechtelijk werd die kerk zelfstandig door de oprichting van de eigen hierar-
chie in 1961. Die periode van 1940-1961 zal hier dus aan bod komen.
Deze fase is slechts een tussenfase in heel het proces van Indonesianisasi. Met de
zelfstandigwording van de katholieke kerk in 1961 was er immers nog geen
Indonesische katholieke kerk in de eigenlijke zin van het woord. Die uitgroei van
de zelfstandige kerk naar de lokale of particuliere Indonesische kerk, in de zin
van Vaticanum II, zal in de volgende hoofdstukken ter sprake komen.
De periode van 1940-1961 is de fase waarin het kerkelijk referentiekader ver-
schuift van een Nederlandse context naar een Indonesische context. In zekere zin
zou men deze periode een kerkelijke dekolonisatie-periode kunnen noemen,
zonder hiermee te willen suggereren dat de katholieke missie een koloniale
affaire was. Deze periode loopt namelijk voor een deel parallel met het proces
van zelfstandigwording van de republiek IndonesiB zelf, en de dekolonisatie-fase

1   Zie Alph. Mulders, De Missie in Tropisch Nederland
2    Zie W. BOhlmann, Er komt een derde kerk, Gooi en Sticht, Hilversum 1978, p. 241.
3   Het begrip 'zelfstandige kerk' mag niet verstaan worden in de zin van 'autonoom', geen banden

meer hebbend met de universele kerk. Toen in 1961 de kerkelijke hierarchic van Indonesie werd
opgericht, was de Indonesische kerk daarmee kerkrechtelijk geen 'missiegebied' meer en dus
'zelfstandig' geworden, los van Nederland, maar niet los van de wereldkerk.
Het Vaticaans Concilie introduceert de term 'particuliere' kerk of 'lokale' kerk. Zie Decreet 01,er
de missieactiviteit van de kerk. In: Constituties, p. 331. Zie ook Walbert BOhlmann, Er komt een
derde kerk, p. 239 e.v.; A. Camps OFM gaat in zijn boek Geen doodopende weg: lokale kerken in
diatoog met hun omg€ving, Scric Oekumene, Baarn 1978, p. 10 e.v., nader in op het begrip
'particuliere' kerk.
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daarna. In dit hoofdstuk zullen daarom die constituerende factoren naar voren
komen waardoor die zelfstandigheid werd voorbereid. Er zijn daarbij duidelijk
overeenkomsten met het algemene proces van zelfstandigwording van Indonesit
zelf.
Om het groeiproces van 1940-1961 op zijn juiste waarde te kunnen schatten, is
het nodig de voor-oorlogse wortels ervan na te gaan. Vandaar dat de volgende
twee paragrafen van dit hoofdstuk teruggaan naar dat verleden. Het gaat hierbij
om twee belangrijke gegevens. Ten eerste het feit dat de katholieke missie van
voor de oorlog gefundeerd was op een supranationale ideologie en vervolgens dat
er v66r de oorlog al voldoende Indonesische basis aanwezig was om er tijdens de
republiek op voort te kunnen bouwen. Zouden deze beide gegevens niet aanwezig

zijn geweest, dan was het niet ondenkbaar dat de katholieke missie na de oorlog
als een onvolwassen produkt uit de koloniale tijd zou zijn behandeld:

3.2  De supranationale visie van de katholieke missie

Bijna alle missionarissen van voor de oorlog waren van Nederlandse origine en
hadden de Nederlandse nationaliteit. De Nederlands-Indische regering had
immers geen missionarissen van andere nationaliteit toegelatens. Maar ook al
waren al die priesters, broeders en zusters Nederlanders, dat feit op zich beteken-
de nog niet dat ze daarmee automatisch verlengstukken van de Nederlandse
koloniale politiek waren. Integendeel, de vele lokale strubbelingen met ambtena-
ren over de uitbreiding van de missie wezen daar reeds op.
Maar nog belangrijker in dit verband is de supranationale visie waarop de missie
was geent. Het Koninkrijk Gods dat gepredikt werd, was niet Nederlands van
origine en ook geen koloniale affaire. Illustratief voor de supranationale opstelling
van de katholieke missie is de visie die verwoord werd in de apostolische brief
'Maximum Illud' van Benedictus XV, van 30 november 19196: Over de verbrei-
ding van het katholiek geloof over de wereld. Dit kerkelijk document van onmid-
dellijk na de Eerste Wereldoorlog is sfeerbepalend geweest voor de opstelling van
de missionarissen in de periode voor de Tweede Wereldoorlog7.
Uit deze encycliek enkele citaten. In een inleiding beschrijft de paus hoe de
missietaak in de loop der eeuwen door de kerk werd volbracht. Daarna volgen
twee hoofdstukken waarin 'gedragsregels voor hen die in de missiBn aan het

4  Over 'de missie bij het keerpunt van het koloniale systeem', zie dr. Ant. Freitag, Kerend missie-

getij, Deurne 1955, p. 22 e.v. Over het 'supranationaal karakter' van de missionering, zie Alph
Mulders, Missiologisch best«  Inkiding tot de katholieke missiewewnschap, Paul Brand, Hilversum
1962, p. 238 e.v.

5   Zie hoofdstuk 2, paragraaf 6.
6   De officiEle Nederlandse tekst van 'Maximum Illud' is te vinden in de scrie Ecclesia Docens, Gooi

en Sticht, Hilversum 1940. Dc vertaling is van FA.J. van Nimwegen CssIL
7    Zie J. van Engelen en J. van Lin, o.c; p. 146, voctnoot 9: 'In de twintiger jarcn wcrd in katholicke

kringen veel aandacht besteed aan het probleem missie en kolonisatic. Van grote invloed hierop
is geweest de missie-encycliek Maximum Illud van Benedictus XV uit 1919.'
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hoofd staan' en 'gedragsregels voor de missionarissen van lageren rang' worden
beschrevens:
- Aan de 'gewone' missionarissen in het veld wordt gezegd dat zij stee(is 'de

verhevenheid van hun taak voor ogen moeten houden en zich dienen te
wachten voor valsch nationalisme'. 'Doordrongen van het woord des Heren, tot
ieder uwer gesproken: vergeet uw volk en het huis van uw vader, moet gij u
herinneren dat uw taak is de uitbreiding van het Rijk niet van menschen, maar
van Christus, en het winnen van burgers niet voor een vaderland van deze
aarde, maar voor het vaderland daarboven. Het zou dan ook zeker een treurig
iets zijn, als men sommige missionarissen hun waardigheid zoo zou zien
vergeten, dat zij meer aan hun aardsche vaderland denken, en dat zij een
ongepasten ijver aan den dag zouden leggen om de macht van hun land te
vergroten en v66r alles zijn roem uit te breiden.'

- 'Verondersteld, een missionaris stelt zich enigermate in dienst van aardsche
plannen; hij toont niet in alles apostel te willen zijn, maar ook de belangen van
zijn vaderland te willen bevorderen: onmiddellijk komt heel zijn werk bij de
bevolking in verdenking. De bevolking zal gemakkelijk gaan menen, dat het
christendom de nationale godsdienst is van dit of dat vreemde volk; dat het
christendom omhelzen gelijk staat met het zich stellen onder het protectoraat
of de souvereiniteit van een vreemde mogendheid, en met verloochening van
zijn eigen vaderland.'

Uit deze citaten blijkt zeer duidelijk hoe de officiele kerk zich opstelde in de
discussie over missie en kolonisatie. In de meeste gevallen hebben missionarissen
zich overeenkomstig deze visie opgesteld:
- Aan hen die aan het hoofd staan van de missiEn geeft de Paus de volgende

gedragsregels mee: 'De eerste zorg van het hoofd eener missie moet wezen de
voortdurende uitbreiding en de volle ontwikkeling ervan (...) Om dus de
evangelieprediking met grooter spoed en met beter resultaat binnen het gehoor
van allen zonder uitzondering te brengen, zal het zeer nuttig zijn, telkens
nieuwe missiestaties en missieposten op te richten; deze zullen als het ware
evenzoveel kernen zijn voor nieuwe vicariaten of praefecturen, waarin de
missie te gelegener tijd verdeeld kan worden (...) Hoe afkeurenswaardig zou
het gedrag zijn van een missieoverste, die het deel van 's Heeren akker, dat
hem ter bewerking is aangewezen, als zijn persoonlijk eigendom zou beschou-
wen, en niet zou kunnen velen, dat er andere handen aan kwamen (...) Neen,
de overste eener katholieke missie tracht, ingeval het nodig is, overal helpers

8   Zie Benedictus XV, Maximum mud, uitgave Ecclesia Docens, p. 15 e.v. en p. 29 e.v.
9   Meestal weI, maar niet altijd! Zie hierover Jan Roes, Het Grole Missieuur, p. 98 en p. 158. De

kwestie van de gebondenheid van de missie aan de eigen natie werd met name in Duitsland niet
altijd correct gezien. Dat was o.a. cen van de redenen dat na de Eerste Wereldoorlog vele Duitse
missionarissen uit de voormalige Duitse koloniEn moesten vertrekken, toen die in andere handen
overgingen.
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voor zijn heilige taak te vinden, wie het zijn, van zijn eigen instelling of volk,
of van een anderio.,

- 'Nog een punt, dat het voorwerp der voornaamste zorgen van iedere missie-
overste moet zijn: de vorming en de organisatie van een inheemse geestelijk-
heid. Daar ligt de hoofdbron van de hoop op nieuwe kerken. Want de inlandse
priester, als zijnde door afkomst, geestesgaven, opvattingen en neigingen met
zijn volksgenoten nauw verbonden, is op geheel bijzondere wijze de aangewe-
zen persoon om het geloof bij hen ingang te doen vinden.'

- 'De opleiding der inlandsche geestelijkheid moet een degelijke opleiding zijn
(...) Het moet een volmaakte en onder alle opzichten afgewerkte vorming zijn,
eenzelfde vorming als de priesters van beschaafde volken plegen te ontvangen.
Immers, de inlandsche geestelijkheid mag niet uitsluitend bestemd worden om
de vreemde missionarissen door het waarnemen der lagere bedieningen
behulpzaam te zijn, maar moet bestemd worden om zelf eenmaal, volkomen
in staat voor het goddelijk ministerie, het bestuur van het eigen volk zoals het
hoort in handen te nemen. De kerk van God is katholiek; bij geen enkel volk
of natie is zij een vreemdeling.'

Afgezien van sommige uitdrukkingen als 'inlandsche geestelijkheid' die ook een
vorming moet krijgen zoals priesters uit 'beschaafde landen', zou men deze
teksten als teksten van Vaticanum II kunnen verstaan. Deze supranationale visie
werd echter reeds in 1919 vastgelegd! Men mag aannemen dat deze teksten
bekend waren bij alle missionarissen die na 1919 werden uitgezonden. Kortom:
in de discussie of de katholieke missie een koloniaal produkt was, mag men
terecht terugvallen op deze principidle stellingname van het hoogste gezag.
Daarmee samenhangend is de kwestie van de opstelling van de katholieke missie
ten aanzien van het opkomend nationalisme in de archipellt. Dit probleem komt
in de volgende paragraaf aan bod.

3.3  De Indonesische basis van voor de oorlog

Bij de bestandsopname van de missie, anno 1940, is naar voren gekomen hoe
'Nederlands' het kerkelijk gezicht nog was. Dit gold zowel voor haar leiding, voor
haar bedienaren (priesters, broeders en zusters) als ook voor een deel van de
katholieke gelovigen. Alhoewel 84% van alle katholieken van Indonesische origine
was12  bleek tevens dat in de grote steden (met name op Java) de kerk een
Europese of Chinese kerk was13 Desalniettemin was v66r de oorlog reeds een

10 Zie Benedictus XV, 'Maximum Illud', p. 23-25.
11   De kwestic rond de stellingname t.a.v. het opkomend nationalisme speelt uiteraard niet alleen

aan katholieke zijde. De protestantse kerken hadden er evenzeer mee te maken. Zic hierover
J.van Engelen en Jan van Lin, o.c., p. 136. Eveneens: A. Camps OFM, 'Spanning tussen Kolonia-
lisme en Missie', in: Wereld en Zending, 1 (1972),p. 437448.

12 Zie tabel 6 bij het vorige hoofdstuk.
13 Zie tabel 5 en tabel 10 bij het vorige hoofdstuk.
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Indonesische basis aanwezig, die voldoende nationalistische elementen bevatte om
de oorlog zelf en de periode daarna volwaardig te overleven. En het was niet
alleen een kwestie van overleven, maar ook van het innemen van een volwaardige
plaats binnen het nieuwe IndonesiB, zowel grondwettelijk als de facto.
Die elementen van nationale aard, die de Indonesische basis van v66r de oorlog
vormden waren:
- Een duidelijke standpuntbepaling van enkele pioniers ten aanzien van het

opkomend nationalisme in Nederlands-Indit.
-  Het optreden van enkele katholieke Indonesische pioniers op nationaal niveau,

zowel politiek als kerkelijk waardoor het Nederlandse gezicht van de kerk
voldoende gecompenseerd werd.

-  Het op gang zijnde vormingsproces van inheems kerkelijk kader.
-  De op gang komende samenwerking tussen de verschillende kerkelijke gebie-

den in een Nationaal Missie Bureau in Batavia, dat de samenwerking tussen de
verschillende kerkvoogden in de archipel behartigde.

Deze elementen - hier verder toegelicht - moet men plaatsen tegen de achter-
grond van de supranationale visie van de katholieke missie.
De opstelling van enkele pioniers van katholieken huize ten aanzien van het
opkomend nationalisme v66r de oorlog is in twee Nederlandse studies uitvoerig
behandeld. Het betreft de studie van dr. M. Muskens14 en die van dr. J. Bank15.
Ook van Indonesische zijde is aan deze periode veel aandacht besteed16. Dat
maakt het overbodig om hier uitvoerig op deze kwestie in te gaan. We geven
slechts enkele citaten waarin met name de rol van pastoor F. van Lith SJ (1863-
1926) als grote pionier naar voren komt. Deze Jezulet, die van 1896-1926 in
Midden-Java werkte vanuit Muntilan, was een grote Java-specialist. Als zodanig
was-hem een plaats aangeboden  in de commissie tot herziening van de staats-

inrichting van Nederlands Oost-Indit, ingesteld in 1918. Hij nam daarin krachtig
stelling tegen het voorstel om in de Volksraad aan de in Indit wonende Nederlan-
ders een meerderheid van zetels toe te kennen. Hij wilde daarmee aan de Indiers
laten zien aan welke kant de katholieke kerk stond, wanneer het om de hun
toekomende rechten ging. Hij wilde, zoals hij schreef, de toekomst voor zijn kerk
in deze Nederlandse kolonie openhouden:

'Iedereen weet nu, dat wij missionarissen als bemiddelaars wensen op te
treden; maar ook, dat, mocht het onverhoopt komen tot een breuk, en wij
gedwongen zijn partij te kiezen, wij staan aan de kant van de Inlanderst:,

Het zal duidelijk zijn dat vele Europese katholieken op Java deze opstelling niet
in dank afnamen.

14  Dr. M. Muskens, Indonesit, een strijd om nationate identikit, p. 375 e.v.
15   Dr. J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, zowel in zijn eerste als tweede hoofdstuk.
16 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 847-875, en decl 4, p. 230-240.
17   Zie J. van Engelen en J. van Lin, o.c., p. 135.
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Sterker nog was zijn uitspraak:
'Voorbij is de periode der overheersing van het blanke ras. Niet voor eeuwig
zal 66n blanke stand houden tegenover 100.000 Aziaten. Het is spelen met
vuur hooghartig te willen domineren over iederen Javaan, enkel en alleen,
omdat hij een Javaan is. Erken de rechten van den Inlander, wilt gij op de
duur uw eigen rechten erkend zien. Doe vrijwillig afstand van gewaande eigen
rechten en gehate voorrechten. In de kerk van Christus bestaat geen Jood en
geen Romein of Griek, dus ook geen Nederlander en geen Javaan en wat in
de Kerk reeds van den beginne af de wet geweest is, dat wordt nu ook buiten
haar tot wet gemaakt: Nederlanders, Indo's en Javanen zullen voortaan als
broeders samenwonen, of binnenkort volstrekt niet samenwonenls.,

Vermoedelijk hebben niet alle missionarissen in de buitengewesten deze expliciete
taal van pastoor van Lith gehoord. Zeker heeft de toekomstige nationale elite van
IndonesiB ze gehoord. Aan hun vorming heeft pastoor van Lith, die in 1906 een
pedagogische academie had geopend in Muntilan, veel bijgedragen; niet enkel in
pedagogisch, maar ook in politiek en kerkelijk opzicht. Twee van zijn leerlingen,
de latere mgr. Alb. Soegijapranata, eerste bisschop van Semarang, en I. Kasimo,
grote katholieke voorman in Indonesie, hebben zijn laatste oproep (in een brochure
uit 1922 gericht, tot de Inlandersig) als hun persoonlijk levensideaal opgevat:

'Laat U niet onbetuigd. Mijn artikel is voor U een oproep om U te plaatsen
achter mij, opdat Java, uitgegroeid tot IndiB, de gehele Noesantara (archipel)
zijn glorietijd eindelijk zal weerzien en tenslotte herboren, een waardige
plaats zal innemen in de rij der volkeren.'

I. Kasimo werd de grote nationale katholieke leidersfiguur die v66r de oorlog
vanuit de Katholieke Eenheidspartij naar de realisering van de onafhankelijk-
heidm streefde. Hij was een van de zes ondertekenaars van de beroemde Petitie
Soetardjo. Deze vroeg op 15 juli 1936 in de Volksraad om een conferentie le
beleggen van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlands-Indie om op voet
van gelijkheid een plan op te stellen, waardoor zo spoedig mogelijk de zelfstan-
digheid van Nederlands-Indit gerealiseerd zou kunnen wordenn.
Ir. Soekarno, samen met M. Hatta, de Vader van de Onafhankelijkheid van 1945,
wist dus in de jaren dertig al wat hij van de kleine groep van katholieke landgeno-
ten in dit opzicht te verwachten had. In 1930 blijkt Soekarno al het onderscheid
te kunnen maken tussen katholieke Indonesiers en katholieke Nederlanders,
wanneer hij in zijn gevangenschap de brochure van Van Lith van 1922 heeft
gelezen22

18 Zie Muskens, 1969, p. 380-381.
19  Dc brochure van F. van Lith SJ uit 1922, zie Muskens, 1969, p. 386.
20   Zie Muskens, 1969, p. 386-392. Ook: Bank, o.c., p. 41 e.v.; eveneens Sejarah, 1914, deel 4, p. 243

en p. 279-294.

21 Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 283.
22   Zie Muskens, 1969, p. 389 en Sejarah, 1974, deel 4, p. 284.
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Ook de persoonlijke vriendschap van Soekarno met Nederlandse pastoors tijdens
zijn verbanning naar Ende op Flores (1935-1938) heeft hem de ogen geopend
voor de praktijk van het katholicisme en de sociale en educatieve betekenis van
de katholieke kerk daar voor de bevolking. Hetzelfde overkwam hem in Bengkoe-
len23 waar hij tijdens de laatste jaren van zijn ballingschap goede contacten
onderhield met de pastoor ter plaatse en waar hij zijn toekomstige vrouw Fatma-
wati leerde kennen, leerlinge van de huishoudschool van de zusters!
Er was dus v66r de Tweede Wereldoorlog reeds een duidelijke Indonesische basis
aanwezig, waarop kon worden voortgebouwd. Die basis werd nog versterkt door
het volgende feit:
In mei 1940 voerde mgr. Willekens van Batavia in Rome de laatste besprekingen
om het gebied van Midden-Java van het apostolisch vicariaat van Batavia af te
scheiden. Op 25 juni 1940 werd het apostolisch vicariaat van Semarang opgericht
en op 1 augustus werd mgr. Albertus Soegijapranata SJ er de eerste Indonesische
bisschop. Een Javaan werd hoofd van de kerk van Midden-Java, met 41.152
katholieken, waaronder 15.824 Europeanen! Terwijl de Tweede Wereldoorlog in
Europa al volop woedde en de banden met Indie in feite waren afgesneden, werd
providentieel een Indonesier hoofd van een bisdom, waarin de belangrijkste
politieke beslissingen over de toekomst van Indonesit in de komende jaren
zouden vallen. De nieuwe bisschop mgr. Soegijapranata zou daarbij geen neutrale
buitenstaander blijven, maar zich actief inzetten voor de onafhankelijkheid en
voor de belangen van de hele Indonesische kerk. Hij was, zoals hij het later zou
uitdrukken: '100% katholiek en 100% Indonesi8 4:
Ter illustratie van het feit dat mgr. Soegijapranata in Indonesit als een nationale
figuur wordt beschouwd, het volgende: Na zijn onverwachte dood in Nederland
op 22 juli 1963, (hij was op weg naar het Concilie in Rome), riep president
Soekarno hem uit tot nationale held. Zijn stoffelijk overschot werd naar Indonesie
overgevlogen voor een officiele staatsbegrafenif.
In het nationale monument in het centrum van Jakarta (Monas) is een museum
ondergebracht waarin de nationale geschiedenis in de vorm van diorama's is
uitgebeeld. In diorama nr. 36 wordt de Rooms-katholieke godsdienst genoemd als
zijnde een van de eenmakende factoren van Indonesie: 'De Rooms-katholieke
kerk heeft via zijn missies jongeren van allerlei etnische afkomst en gebieden
bijeengebracht onder de hoede van haar godsdienst. Op die wijze is een Rooms-
katholieke samenleving gevormd waarbinnen ook het enthousiasme van het
Indonesisch nationalisme werd uitgezaaid:, Het diorama beeldt vervolgens een
kerstviering uit in Semarang, waar mgr. Soegijapranata mensen uit alle delen van               I
de samenleving ontvangt.

23 Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 285-286.
24    Zie 'Interview met mgr. Soegijapranata', in: KatholiekArchief jrg. 13 (25 juli 1958), p. 716. Ook:

Sejarah, 1974, decl 3b, p. 886-887.
25 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 899.
26   In Tugu Monas, uitgave van Badan Pengelota Monumen Nasional, Jakarta 1976, p. 50.
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Op 10 november 1983, de nationale herdenkingsdag der vrijheidshelden, overhan-
digde de vrouw van de president aan de gouverneur van Midden-Java een
plakkaat ter herinnering aan mgr. Soegijapranata als nationale held27.
Het zijn met name deze nationale figuren geweest die het Nederlandse gezicht
van de katholieke kerk hebben gecompenseerd en er een Indonesisch nationaal
aanzicht en prestige aan hebben verleend,8.
De Indonesische basis van voor de oorlog kende nog een belangrijke derde
factor. Dat was het reeds begonnen vormingsproces van inheems kerkelijk kader.
De apostolische brief'Maximum Illud' van 1919 had daar sterk op aangedrongen,
maar de realisering daarvan stootte op de nodige problemen. Voornaamste
probleem was wel het gebrek aan leidinggevend kader voor de op te richten
seminaries. Men koos aanvankelijk voor de gemakkelijkste oplossing. Men
stuurde geschikt geachte kandidaten gewoon naar Nederland. Als voorbeeld: mgr.
Soegijapranata werd in 1919 naar het college van de Kruisheren in Uden29
gestuurd om daar zijn laatste jaar middelbare school te volgen. In 1920 trad hij
in bij de JezuTeten in hun noviciaatshuis in Grave. Na zijn filosofische opleiding
werd hij teruggestuurd naar Indie om er enkele jaren als frater in het onderwijs
van Muntilan werkzaam te zijn. In 1928 begon hij aan zijn theologiestudie in
Maastricht, werd aldaar in 1931 gewijd, volgde nog een tertiaatsjaar in BelgiB en
keerde in 1933 naar Indie terug. Ook kandidaten uit andere gebieden werden
voor de oorlog naar de opleidingshuizen van de eigen ordes/congregaties in
Nederland gestuurd.
In 1913 was men in Muntilan al met een klein-seminarie van start gegaan30

(Klein-seminaristen kon men moeilijk naar Nederland sturen!) Van de eerste zes
studenten die daar begonnen, werden er uiteindelijk drie priester gewijd: Romo
F. Satiman in 1926, A. Djajasepoetra en A. Prawirapratama in 1928. De toename
van het aantal kandidaten maakte duidelijk dat men in IndonesiB zelf moest
starten met een groot-seminarie. In 1922 openden de JezuYeten een noviciaat in
Yogyakarta en in 1936 werd in Muntilan een groot-seminarie voor diocesane
geestelijken geopend, dat later naar Mertoyudan werd verplaatst.
In Sikka op Flores werd in 1926 met een klein-seminarie31 begonnen. In 1933
opende de SVD een eigen noviciaatsopleiding en in 1937 werd officieel gestart
met een groot-seminarie in Ledalero. De eerste twee Florinezen werden daar in
1941 tot priester gewijd. Uit het overzicht van het aantal klein- en groot-semina-

27 Zie 'Mengenang perjuangan pahlawan nasional: Mgr. Albertus Soegijapranata' (ter herdenking
van de strijd van de nationale held mgr. A. Soegijapranata), in: Bulletin Solidaritas, nr. 11, Tahun
X (november 1983), 7.

28    Bij zijn dood op 31 juli 1986 verschenen er over I. Kasimo vele artiketen. Zic o.a. Hidup, 17 aug.
1986, p. 6-16; Kompas, 2 aug. en 5 aug. 1986. Over mgr. Soegijapranata verscheen ter herdenking

van zijn dood 25 jaar daarvoor cen uitgebreid artikel in Hidup, 4 september 1988, p. 6-13.
29 Zie Sejarah, 1974, decl Jb, p. 886-887.
30 Zie Sedjarah, 1971, p. 112-113; en Sejarah, 1974, deel 3b, p. 875-878.
31     Zie Fr. Cornelissen SVD, 50 Tahun Imam di Flores,  Timor dan Bali (50 jaar priesters op Flores,

Timor en Bali). Arnoldus, Ende 1978.
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risten, anno 194032, blijkt dat er toen al 254 klein-seminaristen waren en 80
groot-seminaristen, afkomstig uit alle delen van de archipel33. Al deze Indonesi-
sche priesterstudenten vormden een startkapitaal voor de groei naar de zelfstan-
dige Indonesische kerk.
Nog een element van nationale betekenis van voor de oorlog dient hier vermeld
te worden: de groeiende samenwerking tussen de verschillende kerkelijke gebie-
den. Nadat de 'Nadere Regeling' van 1913 4 de verschillende apostolisch vicaris-
sen en apostolisch prefecten erkend had als leiders van eigen kerkelijke districten,
voelden deze kerkvoogden de behoefte om ook onderling gezamenlijk overleg te
voeren. Dit werd ingegeven door het verlangen om een eenheidsstandpunt te
kunnen formuleren tegenover het gouvernement in zaken als 'de vrijheid der
prediking' en de positie van het katholieke bijzonder onderwijs.
De grote afstanden en het gebrekkige vervoer, interne bezigheden en plaatselijke
beslommeringen vertraagden aanvanketijk zulk een bijeenkomst. Bij gelegenheid
van de bisschopswijding van mgr. van Velsen waren de apostolisch vicarissen en
prefecten van Borneo, Sumatra, de Kleine Socnda-eilanden, de Molukken-Celebes
en Nieuw-Guinea uitgenodigd te Batavia. Daar vond op 15 mei 1924 de eerste
'Vergadering van het Nederlands-Indisch Episcopaat' plaats35. Een van de eerste
besluiten was de aanstelling van een missie-afgevaardigde in Batavia, die de
contacten met de regeringsinstanties moest onderhouden, speciaal met het
departement van onderwijs en eredienst. Daarnaast sprak men over de subsi-
diBring van onderwijzers, de priesteropleiding, de kwestie van artikel 123, die de
toelating van de missie in bepaalde gebieden verbood, de uitgave van een katho-
liek dagblad in het Maleis en over 66n katechismus voor heel Nederlands-Indie.
Ook vanuit Rome werd erop aangedrongen dat de verschillende kerkvoogden
meer zouden samenwerken. Vandaar dat al in 1925 een tweede vergadering van
alle kerkvoogden werd belegd, ditmaal onder leiding van een speciale delegaat
van de paus 7. De thema's van een jaar tevoren kwamen opnieuw aan bod, maar

32 Zie appendix 4.
33    De kerkelijke situatie voor de oorlog was in diverse delen van de archipel nog zodanig, dat het

onmogelijk was om overal met eigen klein-seminaries te beginnen. De eerste kandidaten uit
gebieden buiten Java en Flores werden in 1926 al naar Yogyakarta gestuurd. Pas in 1942 werden
de eerste kandidaten uit de Minahassa tot priester gewijd. Zie Sejarah, decl 3b, p. 875.
In 1932 werd er in Pontianak een klein-seminaric voor Dajaks geopend. Zie Adriaanscn,
Nazarius, 'Leiding van de H.Geest?', in: Carissime Conpater, 22,5 (december 1988), 103-106.

Uitgave Missieprokuur Kapucijnen. Chinese kandidaten van Borneo werden echter naar
Nederland gestuurd, de cerste al in 1914! In 1934 werd pater Pacificus Bong OFM Cap. in
Nederland priester gewild, de eerste priester uit Borneo. Zie Sedjarah, 1971, p. 113. Evencens:
Gentilis Aster, God kapt zich een weg door de bossen, p. 162. In Th. Hamers, Historische

Ledenlijst: Nederlandse Provincie der Minderbroeders Kapucijnen, 1882-1982, Den Bosch 1982,
worden in totaal 7 Chinese kandidaten genoemd uit Borneo en Sumatra, die tussen 1927-1942

bij de Kapucijnen in Nederland intraden.
34 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 6.
35 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1434-1437.
36 Zie Seiarah, 1974, decl 3b, p. 1505.
37 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1437-1442.
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tevens onderwerpen die we nu onder inculturatie-problemen zouden rekenen,
zoals de aanpassing van de priesteropleiding, aanpassing van het kloosterleven,
aanpassing van liturgie en kerkelijke kunst. De Nederlands-Indische regering had
laten weten dat zij verwachtte dat de missie-afgevaardigde als vertegenwoordiger
van de hele katholieke kerk zou kunnen optreden, zoals de zendingsconsul de
protestantse kerken vertegenwoordigde38. De kerkvoogden besloten daarom tot
de oprichting van een Centraal Missie Bureau39. Pas in 1931 kwam dat van de
grond. Met dit centrale 'nationale' bureau werd de basis gelegd voor een continue
service aan al de verschillende missiegebieden. De kerkvoogden zelf konden
immers niet elk jaar bijeenkomen om alles te regelen. Men sprak in 1925 af om
voortaan elke vijf jaar bijeen te komen.  Voor de oorlog geschiedde dat  in  1929,
1934 en 1939.

Opmerkelijk is dat zowel in 1924 als in 1925 besloten werd om een brief te sturen
aan alle oversten van ordes en congregaties, waarin benadrukt werd dat de katho-
lieke kerk in Indit op de eerste plaats missionair diende te zijn: gericht op de
inlandse bevolking. Natuurlijk diende men ook aandacht te besteden aan de
katholieke Europeanen in de archipel, maar de missionaire belangen moesten
bovenaan staan40

3.4  De Japanse bezetting en de kerkelijke overleving

Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen en is voor het moederland de
Tweede Wereldoorlog uitgebroken. 'Tropisch' Nederland blijft echter gewijwaard
van de Duitse overheersing. De Nederlands-Indische regering reageert echter
onmiddellijk: ongeveer 2600 in de archipel werkzame Duitsers worden geinter-
neerd, evenals een groep NSB-ers die in Indie actief was41, In het gebied van
Flores en Timor werkten ongeveer 60 missionarissen van Duitse afkomst. Zij
werden allen geinterneerd. Een aantal van hen werd doorgezonden naar kampen
in India. Een van de schepen, de Van Imhoff, werd tijdens zo'n reis getorpedeerdin de buurt van het eiland Nias. Achttien missionarissen vonden daarbij de
dood42

De gouverneur-generaal Van Starkenborgh hoopte dat de gehele Nederlandse
regering mat de koningin vanuit Londen naar Nederlands-Indit zou evacueren om
vandaaruit de oorlog tegen de Duitsers voort te zetten4: Dit plan ging niet door.
Indie werd aan zijn eigen lot overgelaten. Op 7 december 1941 wordt Pearl

38    Zic M.C. Jongeling, Het Zendingsconsulaat in Nedertands-Indii, 1906·1942. Van Loghum Slate-
rus, Arnhem 1966, p. 145 e.v.

39 Zie Sejarah, 1914, decl 3b, p. 1505-1506.
40 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1460.
41     Zic J.C.  Bijkerk, Vaanvel tot betere tijden: documentaire over de ondergang van Nederlands-Indii.

Wever, Franeker 1974, p. 81. Ook: C. van Heekeren, Batavia seint Bertijn. De geschiedenis van
de Indische Duitsers in Nedertandse gevangenschap. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage 1983.

42    Zie C. van Heekeren, Bataw'a seint: Berlijn, o.c., p. 100-132. Ook Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1137.43   Zie J.C. Bijkerk, Vaarwel tot betere alden, p. 82.
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Harbour door de Japanners aangevallen en barst de Tweede Wereldoorlog voor
Zuidoost-Azie los. In enkele maanden tijds dringt Japan door tot in de diverse
delen van de archipel. Op 8 maart 1942 capituleert Nederlands Oost-India. Via
een radiozender in Bandoeng wordt de laatste Nederlandse uitzending besloten
met de legendarische woorden: 'Wij sluiten nu. Vaarwel tot betere tijden. Leve de
koningin44: Ook voor de katholieke missie werd hiermee een tijdperk afgesloten.

De capitulatie van het Nederlands-Indische leger, de internering van alle Neder-
landers, de confiscatie van alle belangrijke bezittingen waren in het oog van de
Indische bevolking een geweldige vernedering van de koloniale machthebber. De
koloniale tijd had definitief afgedaan. Het zelfbewustzijn van de IndonesiBrs
groeide tijdens de Japanse bezetting, ook al moesten ze voorlopig hun vrijheids-
ideeen tijdens de Japanse bezetting in de ijskast zetten.
De katholieke kerk maakte tijdens de Japanse tijd een zware crisis door. De
Nederlandse missionarissen werden vrijwel allen geinterneerd en de Duitse
vrijgelaten45. In alle gebiedsdelen, behalve aan de Zuidkust van Nieuw-Guinea,
werden priesters, broeders en zusters in de loop van 1942 gearresteerd en
geinterneerd. De meeste gebieden bleven zonder kerkelijke bedienaars achter,
uitgezonderd daar waar de eerste generatie IndonesiBrs was opgegroeid en
opgeleid. Omdat de Japanners naast een politieke onderwerping ook een religieu-
ze aanhankelijkheid aan de Tenno, de Japanse keizer, eisten, werd de katholieke
geloofsgemeenschap verdacht en onder toezicht van de Kempetai, de Japanse
geheime dienst, geplaatst46. De bisschop van de Molukken-Nieuw-Guinea, mgr.
Aerts en dertien van zijn priesters en broeders werden na de valse beschuldiging
van wapenbezit zonder pardon geaxecuteerd op 30 juli 194247. De bisschop van

Batavia, mgr. Willekens#8 en de bisschop van Ende op Flores, mgr. Leven49,
waren de enigen die niet door de Japanners werden geinterneerd. De meeste
katholieke scholen werden geneutraliseerd omdat ze van Nederlandse origine
waren en de christelijke godsdienst uit het Westen kwam. De zusters in de
melaatsenkolonie van Singkawang, in het Instituut voor Doven in Wonosobo en
in diverse verpleeginrichtingen werden met rust gelaten om hun werk aldaar te
blijven verrichten.
Wat overbleef was de 'Indonesische basis' van voor de oorlog: mgr. Soegijapra-
nata, 19 Indonesische priesters, 60 broeders en 206 zustersso. Hun werkterrein
was echter veel te groot! Veertien van de priesters werkten op Java, 2 op Flores,
2 in West-Borneo en 1 op Bangka. Na het oorlogsbegin werden op de groot-
seminaries in Midden-Java en Midden-Flores nog enkele priesters (versneld)
gewijd, respectievelijk 14 op Java en 11 op Flores. Zij konden echter niet meer

44    Zie J.C. Bijkerk, Faanvel tot betere tijden, p. 230.
45 Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 289.
46 Zie Sedjarah, 1971, p. 123.

47 Zie Sejarah, 1974, deel 32, p. 538-544.
48 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 888
49 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1136.
50 Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 290.
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buiten hun eigen gebied worden ingezet. De katholieke geloofsgemeenschap opheel Sumatra, Oost-Borneo, de Kei-eilanden, de Tanimbar-eilanden en het eiland
Timor bleef vier jaar zonder priesterlijke bediening. Plaatselijke katechisten en
onderwijzers moesten in deze noodsituatie zelfstandig opereren. Dat versterkte in
grote mate het eigen kerketijk bewustzijns: kiuskens schrijft over deze periode:

'Voor menige niet-katholieke 6n katholieke Indonesier moet in deze jaren
duidelijk zijn geworden, dat katholiek zijn en westerling zijn niet identiek zijn.Niet alleen hun eigen bisschop van Semarang en hun eigen priesters, broeders
en zusters bleven werken en verkondigen, zoals zij dat altijd gedaan hadden,
maar ook Japanse priesters en bisschoppen bleken nu precies zo te handelen
en verkondigen als de Nederlandse en Indonesische priesters en bisschop-pen 2:

Dit laatste slaat op de tijdelijke aanwezigheid van twee Japanse bisschoppen enpriesters die van 1943-1945 in Flores kwamen assisterens3.
Voor Midden-Java is de non-co6peratieve opstelling van mgr. A. Soegijapranata
tegenover de Japanse bezetting van grote betekenis geweest. De Japannerstrachtten de bisschop voor hun eigen belangen te interesseren en nodigden hem
voor alle belangrijke plechtigheden uit. Geen enkele daarvan woonde hij echter
ooit bij. Om de bezetters niet voor het hoofd te stoten, stuurde hij naar iedere
receptie waarvoor hij uitgenodigd was een bloemenkrans, zonder er zelf te
verschijnen. Toen de Japanners echter de kathedraal van Semarang vorderden om
als bevolkingsadministratiekantoor te gaan dienen, weigerde hij zonder aarzelen:
'Dit is een heilige plaats met gewijde voorwerpen. Ik zal geen toestemmingkunnen geven. U kunt me eerst onthoofden, daarna kunt U van deze plaats pasgebruik makens'.,
Samenvattend: de gevolgen van de Japanse bezetting voor de katholieke kerk
waren niet gering. Er vielen heel wat slachtoffers: 74 priesters, 47 broeders en 161
zusters kwamen om in de kampens. Vele kerken en scholen waren gesloten en
vernield. De Indonesische katholieke kerk had echter overleefd!56

51 Zie Sedjarah, 1971, p. 123. Speciaal in de Bataklanden in Noord-Sumatra hebben de katechisteneen bijzondere rol gespeeld tijdens de Japanse bezetting en tot in 1949, het moment dat de
missionarissen weer op hun posten mochten terugkomen. Zie hierover: Gentilis Aster, Een volk
ontdekt Chrisms, p 125-130.

52 Zie Muskens, 1969, p. 318.
53 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1137-1139.
54  Zie herdenkingsartikel in Solidaritas, nr. 11, Tahun X (15 november 1983), 8.
55 Zic Sedlarah, 1971, p 126-128. Ook Sejarah, 1974, decl 4, p. 290.56  Over de situatie van de katholicke missie tijdens de Japanse bezctting werd recentclijk studie

gemaakt door prof. A.F. Manning en een werkgroep. De resultaten daarvan werden gepubliceerd
in het Jaarboek 1987 van Het Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen 1988, p 112-133: A.F.
Manning, 'De katholieke Missie in Nederlands-IndiE en de Japanse Bezetting'.
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3.5  Onafhankelijkheid en vrijheidsstrijd

Voor Nederland eindigde de Tweede Wereldoorlog op 5 mei 1945. In Zuidoost-
Azie duurde de strijd voort tot half augustus 1945. Tijdens de laatste maanden
van de oorlog probeerden de Japanners hun na-oorlogse verliezen zo beperkt
mogelijk te houden door in de verschillende gebieden de wensen naar eigen

onafhankelijkheid te bevorderen. In Indonesie werd op 29 april 1945 een 'Com-
missie van Onderzoek naar Voorbereiding tot het Verlenen van Onafhankelijk-
heid' met toestemming van de Japanners in het leven geroepen57. Het is binnen
deze Commissie dat Soekarno zijn beroemde rede over de Pancasila hield en zijn
ideean over de toekomst van de Indonesische staat ontvouwdesa. In de roerige
maanden daarna wordt de nationale discussie afgerond. Na de capitulatie van
Japan proclameert Indonesit op 17 augustus 1945 zijn onafhankelijkheid en
accepteert op 18 augustus zijn nieuwe grondwet.
Voor de katholieke geloofsgemeenschap betekende de aanvaarding van de
Pancasila een principiele gelijkberechtiging. Men kreeg echte godsdienstvrij-
heid 9, een weelde die tijdens de 350 jaar koloniale overheersing altijd een
droom geweest was. Er bestaat geen enkele twijfel aan het feit dat de katholieke
Indonesiers op Java, na de proclamatie en het aanvaarden van de grondwet zich
achter de jonge republiek schaarden. In de buitengewesten was men door de
slechte communicatie soms pas maanden later op de hoogte van de nieuwe
situatie. Ign. Kasimo, dt katholieke voorman, werd op 29 augustus lid van het
Centrale Nationale Indonesische Comitt dat de hoofdlijnen voor de nationale
strategie ontwierp. Men verwachtte dat de republiek haar bestaansrecht gewapen-
derhand zou moeten bewijzen . Het zou nog vier jaar duren voordat Nederland
de nieuwe republiek erkende.
Na de capitulatie van de Japanse strijdkrachten in Zuidoost-Azie op 12 september
1945 1 kwamen de eerste Brits-Indische troepen op Java aan op 29 september.
De opperbevelhebber verklaarde dat hij opdracht had de Japanners af te voeren
en hulp te verlenen aan de Nederlandse krijgsgevangenen. Er bevonden zich zo'n
150.000 Nederlanders in de kampen, daaronder bijna alle Nederlandse missiona-
rissen. Hij verzocht de republikeinse leiders hem bij de uitoefening van zijn taak
bij te staan, wat een de facto erkenning van Engelse zijde van de jonge republiek
betekende. De Nederlandse luitenant-gouverneur-generaal Van Mook arriveerde
op 2 oktober in Batavia. De Nederlandse troepen echter werden door de Engel-
sen niet tot Java toegelaten. Ze moesten in Malakka aan wal, waar ze tot maart
1946 verbleven. In hun gezelschap bevonden zich de 18 eerste 'nieuwe' missiona-

rissen, die als aalmoezeniers met de troepen naar Indie waren vertrokken. Een
tweede lichting kon pas in 1946 vertrekken: priesters, broeders en zusters die de

57 Zie Muskens, 1969, p. 149 e.v.
58 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.
59 Zie Muskens, 1969, p. 393.
60   Zie J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 118 e.v.
61   Zie mr. dr. C. Smit, De dekolonisatie van Indonesii, p. 11-12.
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plaatsen in kwamen nemen van hen die uit de kampen op verlof naar Nederland
waren gestuurd.
Van Mook ging onderhandelen met de republikeinse leiders om te trachten het
Nederlandse gezag te herstellen. Als tegemoetkoming lanceerde hij plannen voor
een federale opbouw van Indonesie: de Verenigde Staten van IndonesiB, deelge-
noot in het Ene Koninkrijk der Nederlanden. De republiek wees al zijn voorstel-
len af. Men wenste zijn eigen nieuwe identiteit te bewaren. Men wilde 66n
onafhankelijk Indonesie van Sabang tot Merauke. De Partai Katolik Republik
Indonesia, op 8 december opgericht als voortzetting van de vooroorlogse katholie-
ke Indonesische Politieke Vereniging (PPKI), nam als eerste punt in haar
programma op: de republiek verdedigen en haar bestaan verstevigen.
Het lukte Van Mook om in korte tijd grote gebieden van IndonesiB buiten Java
onder Nederlands bestuur terug te brengen. Op 16 juli 1946 kwam in Malino een
conferentie bijeen van vertegenwoordigers van Borneo, de Grote Oost, Banka-
Billiton en de Riau-archipel, waar de federale gedachte een sterkere omlijning en
een begin van organisatie kreeg. Op 15 november werd met de republiek het
Accoord van Linggadjati gesloten. Nederland erkent dat de republiek de facto het
gezag uitoefent over Java, Madoera en Sumatra. De republiek van haar kant
stemt er mee in om samen te werken, om zo spoedig over te gaan tot vestiging
van de Verenigde Staten van Indonesie binnen een Nederlands-Indonesische
Unie. Dit akkoord ging echter de mist in door Nederlandse partijpolitieke
tegenstellingen. Nieuwe onderhandelingen volgden in 1947. Het zijn met name
KVP-voormannen geweest die op een confrontatie aanstuurden in de vorm van
politionele acties. De Nederlandse katholieke politieke leiders stonden hierin
lijnrecht tegenover de Indonesische katholieke politieke leiders62.
Dit beknopte politieke overzicht is nodig om de situatie van de katholieke missie
in de verschillende delen van IndonesiB te begrijpen. Nationaal gezien bevond
men zich in twee verschillende machtssferen. Op Java en Sumatra leefde men
binnen de invloedssfeer van de republiek, daarbuiten in de invloedssfeer van de
verschillende deelstaten die in feite onder Nederlands gezag stonden. Voor de
souvereiniteitsoverdracht waren 17 verschillende deelstaten gepland, die samen de
republiek van de Verenigde Staten van Indonesie zouden gaan vormen.
In de meeste buitengewesten kon het kerkelijk leven zich in de periode 1945-1949
rustig aan herstellen. Er was daar immers geen sprake van een vrijheidsstrijd. Die
speelde zich voornamelijk af op Midden-Java, waar de Republiek haar hoofd-
kwartier had in Yogyakarta. Ook in Noord-Sumatra hielden de republikeinen
bepaalde streken bezet. De militaire commandanten verboden daarom de
Nederlandse missionarissen om naar hun parochies in de Bataklanden terug te
keren. Men kon hun veiligheid daar niet garanderen. Als gevolg hiervan bleven
de parochies in het binnenland tot rond 1950 onbezet 3.

62   Zie Jan Bank, KathoUeken en de Indonesische Revolude, p. 266 e.v.
63 Van 1942-1950 hebben de katholieken aldaar het vrijwel zonder priesters moeten stellen. Een

enkele maal mochten Javaanse priesters w61 naar het door de Republiek bezette gebied. Zie
Gentilis Aster, Een volk ontdekt Chrisms, p 133-140.
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Heel anders was de situatie in het vicariaat Semarang. Juist daar speelden zich de
politionele actics van 1947 en 1948-1949 af. In het gebied van Yogyakarta en
Centraal-Java werd een guerilla-oorlog gevoerd tegen de Hollanders. Ook de
katholieke kerk moest het op diverse plaatsen ontgelden. Semarang was in
handen van de Nederlandse troepen, de rest stond onder het bestuur van de
Indonesische regering. Het is tekenend voor de positie van de katholieke kerk in
de persoon van de bisschop van Semarang, mgr. A. Soegijapranata, dat deze van
februari 1947 tot augustus 1949 in Yogyakarta ging wonen en daar de nauwste
banden met de leiders van de revolutie onderhield64. Toen Soekarno, leider van
de republiek, tijdens de tweede politionele actie door de Nederlanders gevangen

genomen werd en in december 1948 in Parapat (Noord-Sumatra) werd geinter-
neerd, nam mgr. Soegijapranata persoonlijk het gezin van de president onder zijn
hoede65.
Maakte de bisschop van Semarang door zijn optreden heel duidelijk waar hij
stond, de bisschop van Batavia/Djakarta, mgr. Willekens deed dat eveneens.
Hierover een kort getuigenis van D. v.d. Meulene:

'Monseigneur Willekens liet zich op het departement 7 niet zien, zelfs niet
toen hem ter gelegenheid van Koninginnedag een onderscheiding werd
verleend. Monseigneur bleek niet bereid die te aanvaarden (...) Eindelijk op
26 september 1946, zat hij in mijn werkkamer op het departement tegenover
me. Langzaam en voorzichtig legde monseigneur me uit hoe het zat met die
ridderorde, die hij, ondanks zijn uitdrukkelijke afwijzing, toch kreeg. Hij was
ook nu niet van standpunt veranderd, hij wilde geen enkele complicatie
scheppen in de huidige en toekomstige verhouding van de katholieke geeste-
lijkheid tot de "Republik". Wel een andere visie dus dan die van de katholie-

ke politici in het vaderland. Dit bisschoppelijke standpunt getuigde van begrip
der situatie en het was de voor een wereldkerk juiste houding.'

Zowel in Yogyakarta als in Djakarta zochten de officiele vertegenwoordigers van
de katholieke kerk naar de juiste verhoudingen. Juist persoonlijke verhoudingen
zijn in de Indonesische samenleving van doorslaggevende betekenis.
Een ander voorbeeld uit die tijd. Begin 1946 wist een commissie van goede

diensten te bewerkstelligen dat alle Nederlanders uit Yogyakarta naar Djakarta
konden worden getvacueerd. De meeste Nederlandse zusters van de Congregatie
van Carolus Borromeus, die in het ziekenhuis Panti Rapih werkten, wilden echter

blijven. Onder de patienten van het ziekenhuis was op dat moment generaal
Sudirman, opperbevelhebber van het Indonesische leger. Hij vertrouwde volledig
op de Nederlandse zusters en had er alle begrip voor waarom zij in Yogyakarta

64 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 891 en decl 4, p. 439.

65    Voor deze persoonlijke geste is Ibu Fatmawati hem steeds dankbaar gebleven. Zie Sejarah, 1974,

deel 4, p. 439, met een foto van Fatmawati op de uitvaart van mgr. Soegijapranata in 1963.
66   D. van der Meulen, Hoon Gii de donder nie17, p. 298.
67    Het ging hier om het departement van onderwijs en eredienst, waar Van der Meulen in 1946 de

leiding van kreeg.
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wilden blijven. Na zijn operatie zei hij tegen een Nederlandse zuster: 'Zuster,
voor mij bent U als een moeder, alhoewel mijn volk tegen het uwe in strijd is.'
Op momenten dat de leiding van de republiek, Soekarno en Hatta, belangrijke
beslissingen moest nemen, vergaderde zij in het geheim met generaal Sudirman
in de operatiekamer van het ziekenhuis Panti Rapih68* Soekarno nam persoonlijk
brieven van Nederlandse zusters mee naar Batavia om ze daar te posten.
Ook al kan men constateren dat de hoogste leiders van de republiek de situatie
van de katholieken en de opstelling van missionarissen kenden en waardeerden,
toch betekende dat niet dat er tijdens deze revolutieperiode geen schade werd
toegebracht aan katholieken en katholieke belangen. De jonge Indonesische
priester R. Sandjaja  en de Nederlandse pater H. Bouwens SJ werden door een
fanatiek grocpje islamitische vrijheidsstrijders gekidnapt en op 20 december 1948
vermoordio. Ook het centrum van de Javamissie in Muntilan ging diezelfde dag
in vlammen op.
Ook een ander - internationaal - politiek feit is van belang voor de positie van
de katholieke kerk in IndonesiB in deze revolutieperiode. Op 1 juni 1947 benoem-
de het Vaticaan een apostolisch delegaat voor Indonesit, als diplomatiek verte-
genwoordiger van de paus. Tot op dat moment had Nederlands-Indie of Indonesit
behoord tot het kerkelijk gebied van Australesie: Australia, de Stille Zuidzee-
gebieden en Nederlands-Indien. De residentieplaats van de apostolisch delegaat
voor deze gebieden was Sydney in Australie. De benoeming 6n verhuizing van
mgr. De Jonghe d'Ardoye naar Djakarta betekende een de facto erkenning door
het Vaticaan van de Republik Indonesia.
Het Centraal Missie Bureau in Djakarta trachtte in deze verwarrende situatie met
alle kerkelijke gebieden contact te houden en waar mogelijk een gezamenlijk
standpunt te adviseren. Geconfronteerd met de mogelijkheid dat de deelstaten
besluiten zouden nemen in strijd met de grondwet van de republiek van 1945,
stelde het Centraal Missie Bureau een 'Minimumprogramma' op. Daarin werd
een aantal fundamentele grondrechten omschreven72. Dit in de hoop dat de
deelstaten bij de opstelling van nieuwe grondwetten deze zouden eerbiedigen.
Een citaat:

'De missie acht het van groot belang, dat alle betrokkenen of invloedrijke
personen bij de realisering van de grondwetten, begrip krijgen van de con-
crete verlangens en wensen ten aanzien van een minimumprogramma dat
naar voren gebracht dient te worden.'

68 Zie Sedjarah, 1971, p. 134.
69 Zie Sedjarah, 1971, p. 132; en Sejarah 1974, deel 3b, p. 892.
70   Op 19 december 1948 was de tweede militaire actie tegen Yogyakarta begonnen.
71 Zie

Sejarah, 1974, deel Jb, p. 1460 en p. 1526, en decl 4, p. 349.
72 Het 'Minimumprogramma' van het Centraal Missie Bureau wordt hier geciteerd uit de brochure

Perdjoangan Politik Katholik Indonesia (de Indonesische katholieke politieke Strijd), Djakarta,
8 december 1949.
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In de vorm van concrete grondwetsformuleringen wordt in dit minimumprogram-
ma verwoord: de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid
om activiteiten te ontplooien om de sociale nood te lenigen, zieken te verplegen
en geesteszieken en gebrekkigen op te vangen. Het is een duidelijke oproep om
de fundamentele rechten te eerbiedigen.
Achteraf bleek dit niet nodig; alle deelstaten werden in augustus 1950 opgeheven.
Deze concrete stappen van het Centraal Missie Bureau maken duidelijk hoe
belangrijk tan centrum van de katholieke kerk voor alle gebiedsdelen was en hoe
dit de eenheid trachtte te bevorderen.
De Republik Indonesia was in deze periode bezig haar vrijheidsstrijd te consoli-
deren. Katholieken leverden daaraan hun bijdrage. Op centraal niveau bleef Ign.
Kasimo een rol spelen bij de verschillende conferenties met de Nederlanders73,

Hij werd in 1947 lid van het kabinet als minister van volksvoedselvoorziening.
Ook buiten Java hadden katholieken invloed op het politieke gebeuren. In de
door Nederland opgerichte deelstaten Oost-Indonesit en West-Borneo bezetten
katholieken zetels in de parlementen. In de deelstaten waren maar liefst zes
katholieke partijen opgericht.
Toen kwam het uur der waarheid. De souvereiniteitsoverdracht en de oprichting
van de Verenigde Staten van Indonesia waren gepland voor eind december 1949.
Ign. Kasimo en mgr. Soegijapranata organkeerden een congres voor alle katholie-
ken van heel Indonesie: Konggres Umat Katolik Seluruh Indonesia. Het werd van
7-12 december 1949 in Yogyakarta gehouden 4. De katholieken waren daarmee
de eerste groepering die sinds 1945 een'nationale bijeenkomst' hielden. Alhoewel
besloten was tot de oprichting van de Verenigde Staten van Indonesie, was het
eerste besluit van dit Congres dat de zeven bestaande katholieke partijen zouden
opgaan in 66n Partai Katolik voor h661 Indonesi 5. Het stelde daarmee een daad

die op de geschiedenis vooruitliep. Eveneens uniek is het feit dat de partij zich
principieel openstelde voor alle volkeren van Indonesie, ook voor Chinezen en
Nederlanders die Indonesisch staatsburger waren geworden.
Op 27 december 1949 werd tijdens de Rondetafel Conferentie te Den Haag
vanuit Nederlands standpunt de 'souvereiniteit' overgedragen. Vanuit Indonesisch

standpunt was op dat moment de revolutietijd afgesloten: eindelijk was de
onafhankelijkheid erkend. Op dat moment werden formeel de Verenigde Staten
van Indonesie opgericht. Binnen een half jaar echter sloten alle deelstaten zich

aan bij de republiek van Yogyakarta (met uitzondering van de republiek van de
Zuid-Molukken76).Op 17 augustus 1950 proclameerde Soekarno de eenhei(is-

73 Zie Muskens, 1973, p. 395.
74  Congresboek 7-12 december 1949: Buku Peiingatan, Perdjoangan Politik Katholik Indonesia

(gedenkbock van de Indonesische katholieke politieke strijd). Djakarta 1949. Zie ook: Muskens,

o.c., p. 397-398.
75   Over die aaneensluiting in 1949 wordt uitvocrig gesproken in het pamflet 30 Tahun Gerakan

Politik Katolik, 1923-1953 00 jaar katholieke politieke beweging), Djakarta 1953, p. 13.
76   De Republik Maluku Selatan (RMS) sloot zich niet aan bij de Republik Indonesia. Vanaf dat

moment ontstond de situatie van de RMS die nog steeds cen erkenning wil van het feit dat
Nederland in 1949 de Verenigde Staten van Indonesie heeft erkend, en dus de autonome
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staat Indonesit. Het oude ideaal van 1928: Ean Land, Ean Volk, Ean Taal, werd
daarmee de iure gerealiseerd. De republiek zou echter in de komende jaren nog
aan veel problemen het hoofd moeten bieden om ook de facto die 66nheid te
realiserenn. Centrale overheid en regio's streden om wederzijdse erkenning van
hun belangen78. De verschillende kerkelijke gebieden ontkwamen niet aan die
strijd, ze zaten er midden in,

3.6  De dekolonisatie-fase voor de katholieke kerk

In 1950, na de betindiging van de strubbelingen met Nederland en de feitelijke
erkenning van Indonesit, zag het er rooskleurig uit voor de katholieke kerk in
Indonesit. Er was principitle godsdienstvrijheid, geen belemmering meer van
overheidswege en niets leek een verdere uitbouw van de missie in de weg te
staan. Indonesit zelf echter zat met een erfenis van structuren en belangen uit de
koloniale tijd, waar het vanaf wilde. De dekolonisatie-fase begon.
In de loop van de jaren vijftig werden allerlei maatregelen genomen op nationaal
niveau in het kader van de Indonesianisasi van economische belangen . Alle
belangrijke sectoren van het economische, financiale en sociaal-culturele leven
moesten in Indonesische handen komen. Ook de katholieke kerk kreeg met de
dekolonisatie te maken. Er moest tol betaald worden voor de koloniale erfenis.
In de loop van de jaren vijftig werden door de ministeries van godsdienst,
onderwijs, justitie en de afdeling immigratie van binnenlandse zaken allerlei
beslissingen genomen. Een aantal ervan betreft ook de missionarissen, die als
buitenlanders in Indonesie bleven werken. De katholieke missie stond in feite in
een zeer kwetsbare hoek in dit opzicht. Anno 1950 bestond qua nationaliteit 90%
van het missiepersoneel nog uit Nederlandersso.
Ook al was de leiding van de republiek het missiepersoneel gunstig gezind, sommi-
ge andere krachten waren dat niet. Het centrale punt werd: al waren de Neder-
landse missionarissen loyaal tegenover de Indonesische staat, daarmee waren ze
nog geen Indonesisch staatsburger met alle rechten vandien. De juridische status
van 'buitenlander' werd de achillespees die geraakt zou gaan worden.
Aangezien de ingewikkelde problematiek rond naturalisatie, toelating, verblijfsver-
gunning, werkvergunning enz. een belangrijke (ook emotionele) rol heeft gespeeld
binnen katholieke kerkelijke kringen tot op de dag van vandaagfi, willen we hier
deze kwestie in zijn historische context plaatsen vanaf de jaren vijftig.

Republik Maluku Selatan.
77 Zie hoofdstuk 1, voctnoot 56.
78   Zie C. van Dijk, 'De strijd om erkenning. Het Bestuur na 1942'. In: Indonesia toen en ntt, p. 108

c.v

79 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 94.
80 Zie Observationes KH7,1959, p. 13-14.
81 Eind november 1988 verschenen in de Nederlandse kranten opnieuw berichten met als algemene

strekking: 'Missionarissen die al langer dan 10 jaar in IndonesiE zijn, krijgen nog een jaar de tijd
om hun werkzaamheden af te ronden of om Indonesisch staatsburger tc worden.' De Volkskrant
en 7>·ouw, 29 nov. 1988.
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Een intern Memorandum van het KWI82 van 1959 zegt over deze kwestie het
volgende: 'Het is evident dat in Indonesie de nationaliteit van het missieperso-
neel een prominente rol heeft gespeeld&3: Tussen 1949 en 1951 werd aan
buitenlanders aangeboden om op vrij eenvoudige manier Indonesisch staatsbur-
ger te worden. Hoeveel misionarissen van die gelegenheid gebruik maakten is
niet meer precies na te gaanst. Het KWI schat in 1959 hun aantal op ongeveer
een kwart van alle priesters, broeders en zusters: het getal van 992 personen
wordt genoem(19.

Diegenen die niet Indonesisch staatsburger werden vielen vanaf 1950 onder de
wetgeving voor niet-ingezetenen. Dat wil zeggen, ze moesten een verblijfsvergun-
ning en een vestigingsvergunning hebben, dat laatste gekoppeld aan een werkver-
gunning, af te geven door het betreffende ministerie. Voor kerkelijke werkers was
dit het ministerie van godsdienst. Nieuwe missionarissen die Indonesie binnen
wilden, moesten voortaan een visum aanvragen. Dat werd alleen verkregen na
een recommandatie van het ministerie van godsdienst, dat hiermee een centrale
rol kreeg toebedeekf:
Om meer zicht te krijgen op dat ministerie van godsdienst in die tijd, citeren we
hier uit een referaat van mgr. Soegijapranata, gehouden op de vergadering van
kerkvoogden van Java (2-5 juni 1952)87 

'Het ministerie van godsdienst (Kementerian Agama) is ontstaan te Djocja als
een compromis van de regering met de Masjumi-partij, om deze mee te
krijgen in de regering. Het is een compromis tussen de voorstanders van een
Negara Islam (Islam staat) en de tegenstanders ervan. Deze tegenstanders
hadden dus bij het sluiten van dit compromis duidelijk de bedoeling ook voor
de toekomst een Negara Islam uit te sluiten. Zou dus het Kementerian Agama
toch naar een Negara Islam streven, dan gaat het tegen de grondwet van de
Republik Indonesia in, die verklaart een democratische staat te zijn. Een

82   KWI = Kantor Waligereja Indonesia (kantoor van de Indonesische kerkvoogden),de opvolger
van het Centraal Missie Bureau in Djakarta.

83  'In the past the former colonial government did hardly allow any but Dutch missionaries to
enter the "Dutch East Indies". Although these priests and religious deserve the highest praise
for their missionary effort, there is little doubt that the historical necessity of having almost
exclusive Dutch personnel has turned out to be a serious inconvenience under the present cir-
cumstances. The present Indonesian Government, however, has adopted the attitude, based on
himular chauvinistic principles, of keeping out not only the Dutch (because of the Irian dispute                      
[Nieuw-Guinea-kwestie!], but also as many foreigners as feasible. Both attitudes have done
harm and do harm to an undisturbed development of the Indonesian section of the Universal
Church. Therefore it is evident, that in Indonesia the nationality of the mission-personnel plays

a prominent part.' Deze woorden, geschreven in 1959, gelden voor de hele jaren vijftig. Zie
Observationes KI+7,1959, p. 15.

84   Al diegcnen die werkzaam waren in onderwijs en ziekenzorg moesten Indonesisch staatsburger
worden om te mogen blijven werken. Voor degenen die in de strikte zietzorg arbeidden, gold
die noodzaak niet.

85 Zie Obse,vationes KH'7, 1959, p. 15.
86   Over het ministerie van godsdienst, zie Muskens, 1969, p. 280-300.
87    Geciteerd uit Nomlen van de Fergadering der Kerkvoogden van Java, KWI, Jakarta 1952, p. 1.
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Negara Islam zou een theocratische staat zijn. Praktijk is, dat de islam op alle
mogelijke wijzen bevoordeeld wordt. Grieven welke men tegen het ministerie
van godsdienst heeft zijn: 1. Er is geen gelijkgerechtigheid, 2. noch vrijheid van
godsdienst, want a) in de organisatie wordt alle macht uitsluitend aan de islam
gegeven, b) in zijn taak trekt het ministerie het terrein van de godsdienst, als
opleiding van godsdienstleraars, onderwijs in godsdienst, geheel aan zich.'

In diezelfde vergadering van 1952 komt ook de actuele kwestie van de 'quotum-
regeling' voor immigrerende buitenlanders (dus ook voor missionarissen) ter
sprakess. Op zich was zulk een regeling niet iets nieuws. Ook de Nederlands-
Indische tijd kende een 'toelatingsbesluit en een toelatingsordonnantie', waarmee
in die periode de stroom van vreemdelingen kon worden ingeperktm. De jonge
republiek wilde in dezen ook orde op zaken stellen. Deze quotum-regeling stond
open voor manipulatie zoals blijkt uit de volgende officiale briefwisseling .
-  Op 17 maart 1952 vraagt het Centraal Missie Bureau aan de immigratiedienst

een toelatingsbesluit (een urgentieverklaring) voor 500 nieuwe missionarissen.
-  Gevraagd over wat voor soort buitenlanders het gaat, antwoordt het Centraal

Missie Bureau: Nederlanders. Op 18 april bericht de Immigratiedienst dit aan
het ministerie van justitie, voorzien van de notitie er rekening mee te houden
dat de quotum-toelage voor Nederlanders in het algemeen al bijna bereikt is.

-  Het ministerie van justitie stuurt op 20 mei een brief naar het ministerie van
godsdienst in verband met de vereiste recommandatie.

- Op 14 juni schrijft de secretaris-generaal van dit departement aan Justitie
terug: 1. In verband met de immigratie van 500 werkkrachten voor de R.K.
Missie zien wij geen noodzaak voor een urgentieverklaring. Wij zijn van
mening dat het werk alhier gedaan kan worden door de reeds aanwezige
missiekrachten. 2. Het quotum voor Nederlanders is al bijna vol. Op basis van
deze twee punten kunnen wij dus geen toestemming verlenen voor de immigra-
tie van deze 500 missiekrachten.

-   Op 10 juli antwoordt het ministerie van justitie de Immigratiedienst en sluit de
'geheime' brief van het ministerie van godsdienst bij. De Immigratie kan daar-
mee dus de zaak afwerken, wat betekent 'niet-afwerken'.

De kerkvoogden raken begrijpelijkerwijs bezorgd over deze gang van zakenw,
temeer omdat de secretaris-generaal van het ministerie van godsdienst in septem-

88 Uit Nomten van de Feqadering der Kerkvoogden van Java, KWI, Jakarta 1952, p. 4.
89  Zie dr. B.P. Paulus SH, Kewarganegaraan RL ditinjau dan UUD 1945 (over het Indonesisch

staatsburgerschap, bezien tegen de grondwetten van 1945), Jakarta 1983, p. 264.
90 Geciteerd vanuit documenten uit het archief van het Dokpen, KWI, Jakarta.
91 Zie Muskens, 1969, p. 580, voetnoot 30. Daar staat het volgende: 'Van september 1953 tot april

1954 kwamen er geen nieuwe missionarissen in Indonesit binnen. Tussen 12 december 1952 en
12 december 1954 werden nog 72 visa verstrekt voor onbeperkt verblijf en 156 aanvragen werden
niet beantwoord. In 1955 worden nog 8 visa voor onbeperkt verblijf verstrekt, terwijl 159
aanvragen onbeantwoord bleven.'
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ber 1953 verklaart dat er geen buitenlandse missionarissen meer zullen worden
toegelaten'2. Ook in Nederlandse kerkelijke kringen, waar verschillende missio-
narissen al jaren wachten op een visum, groeit de onrust. De autoriteiten in
Indonesie worden over deze onrust geinformeerd: er volgen officiele verklarin-
gen  die de onrust echter niet opheffen. De kerkvoogden van Java, in conferen-
tie bijeen te Lawang, 26-30 april 1954, beraden zich op de zaak en overwegen
informele stappen te ondernemen. Ze betreuren een onlangs verschenen brief van
de Congregatie van de Propaganda Fide aan de generale oversten van ordes en
congregaties welke onrust heeft verwekt in Nederlandw. Die brief geeft het
advies om zoveel mogelijk missionarissen van niet-Nederlandse nationaliteit naar
Indonesit te sturen. De publiciteit rond deze brief heeft bij een aantal congrega-
ties van broeders en zusters de animo om nieuwe krachten uit te sturen verzwakt.
Ook de provinciaals van de priesterorden in Nederland hebben onder invloed
hiervan, na onderling beraad, 'ongunstige beslissingen genomen met betrekking
tot de uitzending naar Indonesie'. De kerkvoogden besluiten daarom brieven te
sturen naar alle betrokkenen, waarin staat dat het advies van de congregatie te

92 Zie Muskens, 1969, p. 400.
93   Op 17 april 1954 geeft het Persbureau Antara de volgende officiEle verklaringen uit:

Djakarta, 17 april.
'Referring to reports published in Holland that a number of missionaries wishing to enter
Indonesia had been rejected visas, the deputy head of the Central Immigration Departement, Mr
Alwi Sutan Usman denies these reports in an interview with Antara correspondent. He declared
that in 1953 the Indonesian Government granted permits to 37 missionaries and rejected 4. In
1954, 13 missionaries had been allowed to enter Indonesia, while requests from 100 other
missionaries are awaiting a solution and none of these 100 requests had already been rejected.
The four missionaries whom had been refused entrance into Indonesia were all of German
nationality. Mr. Alwi further declared that the granting of visas to those missionaries had been
based on advices by the local instances which were informed of the needs for missionaries in the
various regions. In granting visas the nationality of the missionaries did not present a problem,
but the need for missionaries.
Statement of Secretag General of Religious Affairs Ministry
In connection with reports to the effect that the Indonesian Government no longer needs

foreign missionaries, Secretary General of the Religious Affairs Minister M. Kafrawi described
these reports as without any foundation. He said that when he was in New York in September
1953 he once stated that Indonesia was no longer in need of foreign missionaries. To clarify his
saying, Mr Kafrawi repeated the statement he made at that time which ran as follows:
Activities of foreign as well as Indonesian missionaries are still being supported by the Govern-
ment, however, the Government holds the opinion that Indonesia does not need new foreign
missionarics. Thc Government is convinced that the Indonesian people is able to manage its
own affairs which arc related to efforts of propagating religious faiths and therefore the
Government prohibits propagandists of religions which formerly had no adherents in Indonesia
to disseminate their faith in Indonesia. The Government based this prohibition on their
consideration that a new religion or religious trend from abroad would only give rise to conflicts
in the country which is still turbulent as a result of the revolution process.'
Deze citaten zijn aangehaald uit het Press report van Antara, 17 april 1954, welke als bijlage 4 za-
ten bij de Nomlen van de Conferentie van Kerkvoogden van Java, Lawang, 26-30 april 1954, p. 6.

94 Zie Nomlen, 1954, p. 34
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begrijpen is, maar dat snelle omschakeling onmogelijk is en ook schadelijk voor
de missie. Dat was de mening van de kerkvoogden van Java95.
De voorgestelde 'internationalisering' van het missiepersoneel kwam in de diverse
buitengewesten wel op gang. Was het onder de Nederlands-Indische regering
onmogelijk geweest dat 'Nederlandse' gebieden kerkelijk gezien aan buitenlanders
werden toevertrouwde, in de republiek Indonesie was dat geen probleem meer.
In 1951 namen de Italiaanse paters Xaverianen uit Parma heel het kerkelijk
gebied van Padang over. Dit gebied was een afsplitsing van het apostolisch
vicariaat Medanw. Een Italiaan werd er bisschop, mgr. Pasquale de Martino SX.
In 1955 kwam een groep Duitse Kapucijnen, verdreven uit China, naar Noord-
Sumatra en nam het gebied over wat nu het bisdom Sibolga is. De Duitse mgr.
Grimm werd er bisschope.
Ook elders in Indonesie werden kerkelijke gebieden 'geinternationaliseerd'. De
Duitse Redemptoristen kregen in 1956 het bisdom Weetebula (Sumba) als
missiegebied toegewezene. De Amerikaanse Kruisheren namen in 1958 een deel
over van het gebied van Merauke op Nieuw-Guinea, wat nu het bisdom Agats op
Irian Jaya isioo Italiaanse Passionisten kwamen in 1960 naar West-Borneo en
kregen het gebied van Sekadau toegewezen als eigen missieterrein101. Sinds 1982
is dit gebied onderdeel van het nieuwe bisdom Sanggau. Uit deze voorbeelden
moge blijken dat met name onder stimulans vanuit Rome een doorbraak kwam
in het exclusief Nederlands kerkelijk patrimonium1020
Doch niet enkel vanuit Rome kwam die internationalisering in de jaren vijftig op
gang. De Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD) hadden als enige, ree(is
voor de oorlog, ook missionarissen van niet-Nederlandse nationaliteit, in de
archipel ingebracht. Deze congregatie nam in 1950 het principiele besluit dat hun
groep in Indonesit 'verinternationaliseerd' moest worden, iets waartoe op hun
generaal kapittel in 1947 al aangedrongen was103

Op de achtergrond van heel de toelatingskwestie van Nederlandse missionarissen
in Indonesit speelt in de jaren vijftig in toenemende mate de spanning rond de
status van Nieuw-Guinea een rol. Dat gebiedsdeel was in 1949 buiten de 'Over-
dracht' aan Indonesie gehouden. Volgens afspraken op de Ronde Tafelconferentie
zou de status van dit gebied binnen een jaar door onderhandelingen worden
vastgesteld. Nederland weigerde echter hierop serieus in te gaan, waarop Indone-

95  Sinds 1939 was er nog geen bijeenkomst geweest van alle kerkvoogden uit heel de archipet. Dat
zou pas in 1955 gebeuren.

96 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 6.
97 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 34 en p. 120-121.
98 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 69.
99 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1381 c.v.

100 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 652.
101 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 389.

102 Zie KathotiekArchief, jrg. 14 (24 juli 1959), p. 718: 'Nu nieuwe missionarissen niet meer worden
toegelaten, zenden de ordes en congregaties die een beroep kunnen doen op leden in het
buitenland, deze er heen, waardoor de kerk een meer bovennationaal karakter krijgt.'

103 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1139-1140.
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sia in 1954 de zaak voorlegde aan de Algemene Vergadering van de Verenigde
Natiesto'. Dat haalde op dat moment niets uit, evenmin als in 1957 toen een
resolutie dienaangaande het ook niet haalde. Als reactie op deze affaire beveelt
de Indonesische regering op 6 december 1957 aan alle 50.000 Nederlanders het
land te verlaten. Drie dagen daarna volgt het decreet dat alle 500 Nederlandse
ondernemingen onder Indonesisch toezicht stelt. Op 31 december wordt de
uitvoer van Nederlandse ondernemingsprodukten naar Nederland verboden. In
1958 volgen dan allerlei nationalisaties van Nederlandse bedrijventas: het Indo-
nesiani<asi-proces in enge zin is begonnen.
Ondanks deze maatregelen kunnen Nederlandse missionarissen gewoon blijven
werken, maar nieuwe visa worden niet meer verstrekt. Het Centraal Missie
Bureau adviseert de ordes en congregaties om niet-Nederlanders visa te laten
aanvragen. In feite is dit proces al begonnen: in 1958 worden er voor 35 niet-
Nederlandse missionarissen visa aangepraagd106. Voor de jaren daarna worden
nog meer aanvragen verwacht, omdat verschillende ordes/congregaties aan een
'internationale ruil' bezig zijn. Als voorbeeld: de Nederlandse Kapucijnen maak-
ten een onderlinge afspraak met de Zwitserse Kapucijnen: nieuwe Nederlandse
missionarissen die dus IndonesiB niet in konden, worden naar de Zwitserse missie
in Tanzania gezonden en de Zwitsers zenden hun nieuwe krachten naar Indone-
88. Veel van de ordes/congregaties met internationaal karakter maken in die
jaren dit soort afspraken. Het missiewerk kon dus doorgaan107 met niet-Neder-
landse nieuwe krachten.
In 1958 wordt ook een nieuwe wet op de naturalisatie van buitenlanders van
kracht (Nr. 62, augustus 1958). De meeste priesters en religieuzen dienen daarop
een aanvraag in om Indonesisch staatsburger te kunnen worden. Men wil blijven
werken en niet het risico lopen dat eventuele nieuwe maatregelen 'buitenlandse'
missionarissen zullen dwingen te vertrekken. Een Memorandum van 1959108
noemt de volgende cijfers: 81% van alle buitenlandse priesters (504 personen),
79% van alle buitenlandse broeders (218) en 71% van alle buitenlandse zusters
(693) hebben een aanvraag ingediend. In totaal 1415 personen, verspreid over
heel de archipel. Een indrukwekkend aantal! De grote vraag wordt echter hoeveel
van die aanvragen gehonoreerd zullen worden Bn wanneer. Uit een bericht van
1961 kan men opmaken dat er in september van dat jaar 85 missionarissen het

104  Zie C. Smit, De del<olonisatie van Indonesii, p. 46-47.

105 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 94.
106   In de notulen van de vergadering van de Dewan Waligeredja Pusat in Girisonta, 25-28 mei 1959,

wordt een overzicht gegeven van de internationale visa-aanvragen op dat moment. De 35 niet-
Nederlandse aanvragen in 1958 waren als volgt verdeeld: 21 uit Duitsland, 3 uit Italie, 2 uit
Belgia, 2 uit de Verenigde Staten en uit de overige landen telkens 66n: Hongarije, Zwitserland,
Frankrijk, Canada, Spanje, Oostenrijk en de Filippijnen. Van die 35 waren er in mei 1959
overigens pas 16 ingewilligd.

107 Overigens is het wel zo, dat deze afspraak gold tot de situatie weer zou veranderen. Dat
gebeurde in IndonesiE na 1963, toen de kwestie Nieuw-Guinea was opgelost. Vanaf dat moment
werden ook aan Nederlanders weer visa verstrekt.

108 Zie Observationes KWI, 1959, p. 16.
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Indonesisch staatsburgerschap hebben ontvangen: dat wil zeggen 6% van heel de
groep die in 1959 een aanvraag indientioo.
Als in 1958 de spanningen met Nederland over Nieuw-Guinea stee(is verder
oplopen, verstrekt mgr. Soegijapranata een interview aan een Amerikaans
persagentschap. Hij verklaart het te betreuren dat de Katholieke Volkspartij in
Nederland voor een groot deel verantwoordelijk is voor de slechte betrekkingen
tussen Indonesid en Nederland:

'Ik zou Nederland willen zeggen: Verdedig uw rechten, doch vergeet niet uw
naaste lief te hebben. Voor veel IndonesiErs is de houding der KVP onbegrij-
pelijk, omdat zij het verschil niet zien tussen een katholieke partij en een
katholieke kerk. Een nieuw begin, gebaseerd op rechtvaardigheid en liefde zal
voldoende goodwill kweken om een nieuwe samenwerking op te bouwen,
zowel politiek als economisch. De twist over Nieuw-Guinea zou dan evenmin
onoverkomelijk zijn. De politieke moeilijkheden tussen Indonesie en Neder-
land kunnen de kerk schaden voor wat betreft de toelating van missionarissen.
Voor de missionarissen, die reeds langer in Indonesid vertoeven, behoeven
geen moeilijkheden te worden verwacht omdat zij niet de sympathie van het
koloniale bestuur genoten. De Indonesische autoriteiten vrezen echter dat de
jonge missionarissen geinfecteerd zijn door de vijandigheid, welke thans in

'110,Nederland tegenover IndonesiB overheerst (...)  .

De Indonesische bisschop doet dan een dramatische oproep aan het adres van de
Nederlandse politici:

'Ik zou de Katholieke Volkspartij in Nederland 66n vraag willen stellen. Toen
destijds de onderhandelingen over de souvereiniteit aan de gang waren, hebt
gij U altijd afgevraagd welke invloed dit zou hebben op de positie van de kerk
in Indonesia. Waarom vraagt gij U niet af, welke gevolgen uw tegenwoordige
politiek op de kerk in Indonesie zal hebben?'

Zoals te verwachten geeft prof.mr. Romme een antwoord in de vorm van een
nabeschouwing in de Volkskrant van 5 juli 1958111  waarin hij zegt: 'het wanbe-
grip in Indonesie met wortel en tak te willen uitroeien!' Deze opstelling sugge-
reert dat de Nederlandse politiek best wel wist wat goed was voor Indonesia en
de Indonesische katholieke kerk! Dat had men tien jaar eerder ook gemeend
tijdens de dekolonisatie-fase tussen 1945-1950. Het oordeel van J. Bank aan het
slot van zijn boek"2 over deze periode is duidelijk genoeg: 'Dat met name de
Nederlandse katholieken een aandeel hadden in het politiek bewogen verzet tegen
de volledige onafhankelijkheid van Indonesie, dat een katholieke emancipatie in
Nederland korte tijd hindernis kon zijn voor een emancipatie van Indonesid, is

109 Zie Katholiek Archief, 16, 38 (22 september 1961), p. 903.
110 Het interview met mgr. A. Soegijapranata is te vinden in KathotiekArchief, 13, 30 (25 juli 1958),

p. 715-716.

111 Zie Katholiek Archief, 13, 30 (25 juli 1958), p. 717-720.
112  J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 493.
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met deze studie aangetoond.' Eenzelfde oordeel zou men kunnen vellen over de
laatste fase van de dekolonisatie in Indonesie rond de Nieuw-Guineakwestie.
Dezelfde Nederlandse politici begrepen nog steeds niet wat er zich in Indonesie
afspeelde.
Indonesit laat zich weinig aan Nederlandse (katholieke) standpunten gelegen
liggen. Het bepaalt zijn eigen koers. De missionarissen ondervinden daarvan de
problemen113. Het 'nationalisasi-proces' gaat gewoon door. Op 1 augustus 1959
wordt aan buitenlandse leerkrachten verboden om nog langer les te geven op
Indonesische scholen. Dit treft met name de missiescholen: vele Nederlandse
broeders en zusters worden daarmee uitgeschakeld114. Deze maatregel was een
consequent gevolg van een maatregel van een jaar eerder. Toen werd afgekondigd
dat: scholen waar de voertaal buitenlands is, of waarvan het personeel voor een
groot deel bestaat uit buitenlanders, geen subsidie meer zullen ontvangen. Hun
lesrooster en handboeken behoeven een goedkeuring van de regering. Men kan
stellen dat deze maatregel direct bedoeld was tegen de volkomen Chinese scholen
in bepaalde delen van Indonesit, maar indirect vormde hij een bedreiging voor de
missiescholentlsl
Het groeiende nationalisme in Indonesie was niet rechtstreeks anti-Nederlands,
maar richtte zich in het algemeen tegen alle niet-Indonesische invloeden. Men
was anti-Chinees (tegen de Chinese minderheid die volkomen autonoom de
Chinese cultuur binnen Indonesie handhaafde), anti-Arabisch (tegen het Arabi-
sche schrift dat via de islam werd onderwezen) en anti-westers (tegen de westerse
films die de Indonesische zeden en waarden ondermijnden).
De maatregelen van de minister van onderwijs, mr. Prayono, om per 1 augustus
1959 alle buitenlanders uit het onderwijs uit te sluiten waren dus geen anti-
katholieke maatregelen, al dachten sommige missionarissen dat wel. Men dacht
nationalistisch op nationaal niveau. Regionaal dacht men er soms wel anders
over. Het plaatselijke gezag bijvoorbeeld te Padang liet de bloeiende middelbare
school van de Fraters van Tilburg open, terwijl de school van de zusters in

3116Makassar gesloten weru  .
Al deze 'dekolonisatie-maatregelen' van de Indonesische regering in die jaren
waren bedoeld om het Indonesische volk een eigen nationaal gezicht te geven. De
katholieke missie moest daaraan meedoen, of men het leuk vond of niet. De

113 Zie Katholiek Archief, jrg. 14 (6 februari 1959), p. 142: 'Nederlandse missionarissen die Indone-
sisch staatsburger geworden zijn, krijgen geen paspoort voor Nederland. Wanneer Nederlandse
missionarissen die g66n Indonesisch staatsburger zijn, cen paspoort hcbben cn Nederland bezoe-
ken, krijgen zij gcen toestemming om terug te komen.'

114 Dit verbod is neergelegd  in een  decreet van  1  augustus  1959.  In  het Kathotiek Archief van  1959,
jaargang 14, p. 800, wordt als commentaar gegeven: 'Dit vcrbod is een ernstige terugslag voor
de missie-scholen, die voor een belangrijk decl op buitenlandse kerkrachten zijn aangewezen.
In Makassar werd de zustersschool gesloten. Vecl buitenlandse leerkrachten hebben de
Indonesische nationaliteit aangevraagd maar naturalisatie is een langdurige en gecompliceerde
geschiedenis, welke jaren vergt.'

115 Zie Kaiholiek Archief, jrg.  13 (1958),  p. 943-944.
116 Zie Kaihotiek Archief, jrg.  15  (1960), p.  1080.

100



Nederlandse erfenis van de katholieke missie in Indonesie moest afgebroken
worden, niet omdat zij Nederlands was, maar omdat zij niet-Indonesisch was.
Op 8 juli 1960 stuurt de Partai Katolik een laatste boodschap aan de Katholieke
Volkspartij in Nederland. De kwestie rond Nieuw-Guinea staat centraal. Men
vermoedt dat Nederland een oorlog wil riskeren en men vraagt zich openlijk af:
'Is het niet al te dwaas als in deze tijd nog Nederlandse jongemannen zouden
moeten sneuvelen voor de handhaving van een koloniaal bewind1179, De Indone-
sische katholieken appelleren dan aan het 'katholieke gevoel' van de KVP: 'De
Nederlandse katholieke gemeenschap had en heeft in Indonesia maar 66n belang:
de Missie... Van hieruit gezien heeft het er wel eens op geleken of U meedeed
om het de kerk hier moeilijk te maken.' De KVP reageert dan op: 'de bedenkelij-
ke wijze, waarop deze open brief de R.K. Kerk en het R.K. Geloof betrekt in een
politiek geschilpunt als het onderhavige, wat getuigt van een tekort aan begrip
voor de juiste verhouding tussen religie en politiek en van een - bij Indonesische
politici tot dusverre niet aangetroffen - gebrek aan stijl en goede smaakils,
Men begrijpt in Nederland kennelijk niet hoe hautain en betuttelend een dergelij-
ke reactie in IndonesiB moet overkomen!
Ook van kerkelijke zijde in Indonesit was men hoogst bezorgd over de toenemen-
de spanning. Daarover een persoonlijk getuigenis van mgr. Tarcisius van Valen-
berg OFM Cap.119,

'Op de vergadering van alle (27) Indonesische kerkvoogden, die in mei 1960
te Giri Sonta plaats vond, was ik namens de internuntius tegenwoordig... Zeer
duidelijk werd op de conferentie de spanning gevoeld over de verhouding van
Indonesie met Nederland. Men was met name niet zonder vrees over de
verblijfszekerheid van de Nederlandse missionarissen. Die vrees werd mede
veroorzaakt door de in meerdere kringen heersende mening, dat de katholie-
ken (KVP) zich sterk verzetten tegen de afgave van Nieuw-Guinea aan
IndonesiB. Spanning laaide hoog op, toen juist in de dagen van de samen-
komst de Nederlandse kruiser Karel Doorman ostentatief langs Java naar
Nieuw-Guinea opstoomde. Een van de besluiten bij de bespreking van de
toestand was mij af te vaardigen voor overleg met de Nederlandse bisschop-
pen.'
'De Indonesische bisschoppen waren uit veelzijdige inlichting op de hoogte
van de gewijzigde houding van de V.S. onder de Kennedy's. Sceptisch stonden
zij tegenover bepaalde uitlatingen van de Nederlandse minister van overzeese

117 Zie Kathotiek Archief, jrg.  15  (1960), p. 725-727.
118 Deze reactie van  de  KVP  is te lezen in Kathotiek ArcMeL jrg.  15  (1960),  p.  727.
119 Mgr. Tarcisius van Valenberg OFM Cap. was in die jaren consultor van de Propaganda Fide in

Rome, belast met de voorbereiding van de oprichting van de hierarchie in IndonesiB (hierover
meer in de volgende paragraaf). Mgr. Van Valenberg was van 1934-1957 de hoogste kerkelijke
functionaris geweest in West-Borneo als apostolisch vicaris. Na zijn terugtreding in 1957 werd
hij vertrouwensman bij de congregatie van de Propaganda Fide in Rome. Als zodanig heeft hij
een zeer belangrijke rol gespeeld in de verhoudingen tussen IndonesiE en Rome en tussen
Indonesie en Nederland. In een brief van 31-7-1982 schrijft hij over de gcbcurtenissen rond de
kwestie Nieuw-Guinea.
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gebiedsdelen. Het was volgens hen de vraag, of de Nederlandse aanspraken
op Nieuw-Guinea nog wel gerechtvaardigd waren in deze tijd.'
'Met pijnlijke zekerheid konden zij constateren, dat de houding van de
katholieke Nederlanders een ernstig nadeel betekende voor het missiewerk.
Zij zouden het als een groot winstpunt beschouwen, indien dit vraagstuk open
en eerlijk tussen Indonesit en Nederland zou kunnen besproken worden.'
'Het overleg met de Nederlandse bisschoppen vond plaats en resulteerde in
een brief van kardinaal Alfrink mede namens hen. Dit antwoord was prettig
en gaf steun aan de Indonesische bisschoppen in hun moeilijkheden.'
'De internuntius werd uitcraard op de hoogte gehouden van mijn contacten
in deze. En namens de conferentie van de Indonesische kerkvoogden verzocht
ik hem hun standpunt over Nieuw-Guinea aan de Indonesische regering
bekend te maken. Ik ben van mening dat de internuntius dit met genoegen
heeft gedaan.'
'In augustus 1961 werd mij namens de Indonesische charga d'affairs in Rome
meegedeeld, dat men het zeer op prijs zou stellen, wanneer ik in Nederland
me persoonlijk nog eens bemoeide om contact op te nemen met invloedrijke
personen, die een gunstige sfeer zouden kunnen scheppen voor onderhande-
lingen over Nieuw-Guinea.'
'Na goed overleg met enkele autoriteiten en collega's heb ik die uitnodiging
aanvaard. Een Indonesische autoriteit was behulpzaam voor het verkrijgen
van een Vaticaan-paspoort. Met mijn pas als Indonesisch burger kon ik
Nederland niet binnenkomen. De Indonesische regering vergoedde ook de
reiskosten. Van 28 augustus tot 4 september werden door mij bezoeken met
deze bedoeling afgelegd o.m. bij de minister-president, voorzitter KVP-fractie
in de Tweede Kamer, staatssecretaris voor Nieuw-Guinea, meerdere andere
politici en universiteitsprofessoren (Schlichting, Duynstee) en journalisten (Mr
v.d. Kallen, De Tijd). Minister Luns was in die dagen niet bereikbaar; hij
verbleef in de V.S.'
'Voor zover ik kon vaststellen, werd ik overal met welwillendheid tegemoet
getreden. Wel bemerkte ik hier en daar onvoldoende kennis van de werkelijke
situatie, enige onwennigheid en gebrek aan informatie. Wat ook het resultaat
van deze tweevoudige - laat ik maar zeggen: zendingen - moge geweest
zijn, aan de Indonesische regering is de loyaliteit en goede gezindheid van de
Indonesische hierarchie duidelijker voor de geest gebracht: onze houding werd
geapprecieerd120:

Ondanks deze politieke en kerkelijke interventiepogingen om de nasleep van de
dekolonisatie op te vangen, reageerde Nederland met wapengekletter. Op 17
augustus 1960 verbrak Soekarno de diplomatieke betrekkingen met Nederland.

120 In cen persoonlijk interview met de auteur op 12 mei 1983 te Handel over deze en andere
kwesties, deed mgr. Van Valenberg deze delicate zaken nog eens uitvoerig uit de docken.
Ondanks zijn keftijd op dat moment, 93 jaar, wist hij zich alles nog haarscherp te herinneren.
Hij stierf op 18 december 1984.
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Mr. dr. Smit verwoordt de nieuw ontstane situatie aldus121: ,Zo eindigde de
band, welke meer dan drie en een halve eeuw tussen Nederland en Indonesie had
bestaan.' Politiek gezien wel, maar kerkelijk niet!
Er ontstaat een gewapend conflict. De tweede man van de Indonesische marine,
de katholiek Jos Sudarso, sneuvelt en wordt uitgeroepen tot nationale held. Frans
Seda, de nieuwe voorzitter van de Partai Katolik begeeft zich met toestemming
van de Indonesische autoriteiten in het diepste geheim naar Nederland122 en
bezweert de KVP het zogenaamde Bunker-plan te aanvaarden. Uiteindelijk
ondertekent de Nederlandse regering op 15 augustus 1962 in New York een
overeenkomst met Indonesit. Na een overgangsfase van de United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) zal het bestuur over Nieuw-Guinea
v66r 1969 aan Indonesie overgedragen worden, nadat eerst een volksstemming
gehouden zal Zijni23.

Op 22 april 1963 wordt het Nederlands bestuur over Nieuw-Guinea aan deze
UNTEA overgedragen. Op dezelfde dag publiceren de apostolisch vicarissen in
West-Irian een herderlijk schrijven, waarin zij de 'kerkelijke' gedachten over de
toekomst van Irian formuleren124:
1 'Vooreerst willen wij, de bisschoppen van de katholieke kerk in dit land, u

allen doen weten, dat de Regering van Indonesia onder leiding van haar
President thans de wettige Overheid is in dit land, en dat zij als zodanig door
U allen beschouwd en bejegend moeten worden. Wij rekenen er daarom op,
dat alle gezagsdragers van hoog tot laag door U met respect en welwillend
heid tegemoet getreden zullen worden. Anderzijds vertrouwen wij erop dat
onze nieuwe regering dit deel van de Republiek Indonesia zal willen besturen
overeenkomstig het eigen karakter en de noden van dit land en volk; dat zij
van meet af aan duidelijk zal laten blijken hoezeer de veiligheid van allen
zonder uitzondering alsook van alle eigendommen ook onder haar bewind
gewaarborgd zijn en dat zij daarom krachtig optreedt tegen individuen of
groepen van individuen, van welke landsaard ook, die zelf rechter menen te
kunnen spelen in hun omgeving.'

2 'Vervolgens willen wij - in aansluiting bij hetgeen andere bisschoppen reeds
eerder hebben uiteengezet - nu verklaren, dat wij de 5 grondslagen van de
Indonesische samenleving volkomen erkennen (...).'

Westelijk Nieuw-Guinea wordt april 1963 de facto opgenomen in de republiek en
het oude ideaal: 66n IndonesiB van Sabang tot Merauke, lijkt gerealiseerd. In heel
het dekolonisatie-proces van Indonesit was dit het laatste obstakel dat nog
genomen moest worden. Ook in deze kwestie was het standpunt van de katho-
lieke kerk volkomen duidelijk. Het episcopaat van Irian Barat (de nieuwe

121  Zie C. Smit, De dekolonisatie van Indonesii, p. 48.
122 Zie Muskens, 1969, p. 407.
123 Zie Katholiek Archief, jrg. 17 (1962), p. 847-852.

124 Zie 'Herderlijk Schrijven van de Apostolische Vicarissen in West-Irian', 22 april 1963. Gepubli-
ceerdin Kathotiek Archief, jrg.  18 (24 mei 1963), p. 516-519.
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Indonesische naam) treedt daarna officieel toe tot de Indonesische Bisschoppen-
conferentie125.

3.7  De oprichting van de hi8rarchie in Indonesi8: 1961

Een van de belangrijkste momenten in het proces van zelfstandigwording van een
kerkelijk gebied is de oprichting van een eigen hierarchie. Daarmee wordt de
status van missiegebied opgeheven en wordt het land in kerkelijk opzicht door
Rome zelfstandig verklaard. We zouden hier dit feit simpelweg kunnen vermel-
den: 'Op 3 januari 1961 heeft paus Johannes XXIII in Indonesie de hierarchie
ingesteld en de volgende aartsbisdommen opgericht (...)126, Daarmee blijven
echter nog vele vragen rondom die oprichting onopgelost. Waarom pas in 1961,
terwijl Indonesit al vanaf 1945 onafhankelijk was? Hoe was het mogelijk dat er
een hiBrarchie werd opgericht met 25 bisdommen, terwijl 22 van de 25 ordinarii
van niet-Indonesische afkomst waren? Eenentwintig van die bisschoppen waren
van Nederlandse origine en een aantal zelfs nog Nederlands staatsburger! Dat
alles in een periode dat Indonesie en Nederland officieel in een confrontatie
waren gewikkeld rond Nieuw-Guinea! Hoe was de houding van de Indonesische
autoriteiten t.a.v. deze historische gebeurtenis? Het antwoord op deze vragen
kregen we van mgr. T. van Valenberg'27. We laten hem hier uitvoerig aan het
woord:

'Voor zover mij bekend zijn er geen strevingen geweest vanuit Indonesit zelf
tot oprichting van de hiErarchie. En ik mag daar wel bij zeggen, dat als die
bestaan hadden, ik ze had moeten kennen. Ten eerste omdat ik lid was van
het dagelijks bestuur van de bisschoppenconferentie (tot 1957), en vervolgens
omdat ik in nauwe relatie stond met mijn goede vriend Ludovicus Bodde-
ke128. Ik had er nooit iets over gehoord.'
'In het jaar 1959 kwam ik in Rome. Ik had er een goede relatie met Kardi-
naal Agagianian, hoofd van de Propaganda Fide, maar bijzonder met mgr.
Sigismondi. In Rome was er een zekere zorg over de instabiliteit van de repu-
bliek Indonesit. De oprichting van een hierarchie werd beschouwd als een
erkenning van de jonge republiek en als een versteviging van het kerkelijk
bestuur. Dat werd met mij doorgesproken door de nieuwe internuntius mgr.
Cajetano Alibrandi, een volkomen nieuweling in Indonesie. Hij vroeg mijn

125  Pas op 3 december 1966 wordt officieel door Rome de kerkprovincie Irian Jaya opgericht, als
onderdeel van de hitrarchie van IndonesiE.

126 Zie Katholiek Archi« 16, 13 (31 maart 1961), p. 297.
127  Deze vragen legden we voor aan mgr. Tarcisius van Valenberg OFM Cap. tijdens ecn persoon-

lijk interview te Handel op 12 mei 1983. Uit zijn antwoorden blijkt dat hij cen slcutelrol
gespeeld hceft in de hele voorberciding rond de oprichting van de hiErarchie in Indonesit.
Vandaar dat we in dcze paragraaf hem aan het woord laten.

128 Pater Ludovicus Boddeke OFM Cap. was van 1940-1956 hoofd van het Centraal Missie Bureau
in Djakarta.
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hulp en mgr. Sigismondi stemde in. In december 1959 ben ik toen naar
Djakarta gegaan15,
'Voor dit werk verbleef ik van 9 december 1959 tot 13 juni 1960 te Djakarta
(...) Kardinaal Agagianian, toen pro-prefect van de Propaganda Fide, had op
zijn terugreis vanuit AustraliB van 25 september tot 1 oktober 1959, een
bezoek aan Indonesie gebracht. De 26e september vond op de apostolische
internuntiatuur te Djakarta een samenkomst plaats waaraan deelgenomen
werd door 15 van de ordinarii van Indonesit. Door het spreken van de
kardinaal over Japan, waar de Europese ordinarii waren vervangen door
autochtonen en vanwege zijn insisteren op autochtone clerus, kregen de
ordinarii de sterke indruk, dat in Indonesie hetzelfde zou gebeuren als in
Japan. "The ordinaries declared themselves prepared to yield their place if
and when the Holy Father wishes such", zegt het verslag van deze vergade-
ring. Er zijn meerdere aanwijzingen dat 6n Rome en gevolgelijk de internun-
tiatuur van Djakarta van mening waren, dat Indonesie, bij de oprichting van
de hierarchie, Indonesische ordinarii diende te krijgen. Kardinaal Agagianian
wilde zeer graag de Indonesische regering ter wille zijn. Dit bleek o.m. uit de
pogingen om mgr. Soegijapranata over te plaatsen van Semarang naar
Djakarta. Voor mgr. Alibrandi waren Indonesie en de missies terra incogni-
ta130 i

'Langzamerhand begon het bij de internuntiatuur door te dringen, dat een
volledig autochtoon episcopaat niet haalbaar zou zijn. De ingekomen
"terna's'S-131 van de verschillende gebieden maakten dit volkomen duidelijk.
Maar tevens kon het de internuntius aannemelijk worden gemaakt, dat dit,

129   Tijdens dit interview verwees mgr. T. van Valenberg ook naar een brief die hij  over deze kwestie
op 19 oktober 1973 aan dr. M. Muskens geschreven had. Uit deze brief volgen ook enige citaten.

130  Geciteerd uit de brief van mgr. T. van Valenberg van 19 oktober 1973.
Ten aanzien van de kwestie van het 'ter beschikking stellen van hun bisschoppelijke zetels'
maakt mgr. T.van Vatenberg in deze brief nog een speciale tussenvoeging
'In verband met dc bcreidheid van de Indonesische Ordinarii om hun zetels tcr beschikking te
stellen mogc venvczen worden naar de pennestrijd tussen Prof.Dr J. Bcckmann, hoofdredacteur
van Neue Zeitschrift fur Missionswissenschaft en schrijver dezes. In de Miscellanea van dit
tijdschrift, XIV, 1958, wordt op bl.307-308 een rectificatie gegeven in zake het venvijt dat Prof.
Beckmann de hollandse ordinarii van Indonesia had gemaakt, alsof zij te zeer gehecht warcn
aan hun bisschoppelijke zetels. Over deze aangelegenheid handelen twee brieven van mij aan de
ordinarii van Indonesia, resp. d.d. 14 october, no. 69 en 31 october 1958, no. 84. Van beide
brieven werd een doorslag toegezonden aan Kantor Waligeredja Indonesia.'
In het interview van 12 mei 1983 licht mgr. Van Valenberg deze kwestic toe:
'De discussie ging meer over het feit dat in dit onafhankelijk gewor(len land nog altijd Europea-
nen als bisschop bleven zitten, dan over de oprichting van een hiErarchie. Deze man Beckmann
heeft mij eerlijk teruggeschreven: Ik zie dat ik mij heb vergist. Het was in die tijd duidelijk dat
de actuele bisschoppen ook in romeinse zin apuike" bisschoppen waren, die allemaal zeiden:
als Rome dat wil doen, dan is het mij goed. Als je de situatie ovezziet van die periode dan
hadden alleen Flores en Midden-Java cen aantal eigen priesters. Maar in de rest van de
buitengewesten was er nog niets.'

131 Een 'terna' is de procedure voorafgaande aan een bisschopsbenoeming, waarin binnen cen
bisdom gevraagd wordt om dric kandidatcn voor te stellen die episcopabel zijn
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mits goed tactisch behandeld, ook niet zou geeist worden door de Indonesi-
sche regering en dat de nu besturende ordinarii nog goed acceptabel zouden
zijn in hun respectieve gebieden. Men voelde zich zeker, dat de ordinarii in
hun juiste kerkelijke houding, gaarne zouden toezeggen, dat zij om het
Indonesische burgerrecht zouden vragen13:,
'Werden er toendertijd vanuit het Kabinet door Soekarno in deze zaak
suggesties gegeven134, 'Neen, wijzelf zorgden dat zij geregeld informatie
doorkregen. Men wist: jullie komen op een lijn te staan met Frankrijk en
Duitsland en Engeland, doordat je een hierarchie krijgt. Maar Rome houdt
altijd vast aan: Wij benoemen de bisschoppen! In Duitsland bijvoorbeeld
benoemt geen president de bisschoppen. Dat doet Rome en die zullen hier
ook benoemd worden. Jullie kennen al de huidige bisschoppen, je weet dat er
nooit moeilijkheden met ze zijn geweest en al deze mensen zijn bereid om
Indonesisch staatsburger te worden en loyale staatsburgers te zijn. Daar heeft
men zich bij neergelegd.'
'Zo lagen de verhoudingen toen de MAWI in mei 1960 te Giri Sonta zou
bijeenkomen. Omdat ik dit als vanzelfsprekend beschouwde, meende ik dat de
internuntius naar Giri Sonta zou gaan en daar met de ordinarii ook het punt
van oprichting van de hierarchie zou behandelen. Toen ik twijfel begon te
krijgen of de internuntius wet zou gaan, drong ik sterk aan, o.a. omdat mgr.
Alibrandi enkele ordinarii nog niet kende. 't Mocht niet baten. De internun-
tius zag op tegen de reis en tegen andere moeilijkheden en droeg mij op zijn
vertegenwoordiger te zijn. Ik moest de ordinarii de stand van zaken meedelen
en zorgen, dat ik een door allen ondertekend verzoekschrift meebracht,
waarin de oprichting van de hierarchie aan de H.Vader werd gevraagd. Deze
opdracht was, gezien de volledige inlichtingen die gegeven konden worden en
de juiste houding van de ordinarii, niet moeilijk te vervullen. Het verslag van
de MAWI van 1960 geeft een Short summary of the report "About the
erection of the Episcopal Hierarchy", by Mons. van Valenberg134.i

De aan het begin van deze paragraaf gestelde vragen zijn hiermee beantwoord.
Samenvattend springen de volgende zaken in het oog:
1  Het initiatief tot de oprichting van de hierarchie is uitgegaan van Rome: de

Propaganda Fide.
2  De niet-Indonesische ordinarii waren allen bereid om terug te treden en plaats

te maken voor IndonesiErs als dit door Rome gevraagd zou worden.
3  Er waren op dat moment nog te weinig Indonesische bisschopskandidaten.
4 Rome werd hiervan overtuigd en ook de Indonesische regering accepteerde

deze situatie.

132   Citaat uit brief van 19 oktober 1973.
133 Uit interview van 12 mei 1983.
134  Citaat uit brief van 19 oktober 1973.

106



Het antwoord uit Rome laat negen maanden op zich wachten. Op 3 januari 1961
wordt dan officieel de hierarchie van Indonesie opgericht, omvattende zes
aartsbisdommen en negentien bisdommen. De lijst ziet er als volgt Uitl35 

1 Kerkprovincie Semarang:
Aartsbisdom: Semarang (mgr. A. Soegijapranata SJ).
Suffragane bisdommen:
Purwokerto (mgr. W. Schoemaker MSC).
Soerabaja (mgr. J. Klooster CM).
Malang (mgr. A.E.J. Albers O.Carm.).

2 Kerkprovincie Djakarta:
Aartsbisdom: Djakarta (mgr. A. Djajasepoetra SJ).
Suffragane bisdommen:
Bandoeng (mgr. P.M. Arntz OSC).
Bogor (mgr. N. Geise OFM).

3 Kerkprovincie Pontianak:
Aartsbisdom: Pontianak (mgr. H.J.M. v.d. Burgt OFM Cap.).
Suffragane bisdommen:
Banjermasin (mgr. J. Demarteau MSF).
Samarinda (mgr. J.E. Romeijn MSF).
Ketapang (mgr. W. Sillekens CP).
Sintang (mgr. L. van Kessel SMM).

4 Kerkprovincie Makassar:
Aartsbisdom: Makassar (mgr. N.M. Schneiders CICM).
Suffragane bisdommen:
Menado (mgr. N. Verhoeven MSC).
Amboina (mgr. J. Grent MSC).

5 Kerkprovincie Medan:
Aartsbisdom: Medan (mgr. AA.H. van den Hurk OFM Cap.).
Suffragane bisdommen:
Palembang (mgr. H. Mekkelholt SCJ).
Pangkal Pinang (mgr. N.P. van der Westen SSCC).
Tanjung Karang (mgr. A. Hermelink SCJ).
Padang (mgr. P. de Martino SX).

6 Kerkprovincie Endeh:
Aartsbisdom: Endeh (mgr. G. Manek SVD).
Suffragane bisdommen:

135 Zie Katholiek Archief, jrg.  16 (1961), p. 297-298.
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Atambua (mgr. Th. van den Tillaert SVD).
Larantuka (mgr. A. Thijssen SVD).
Ruteng (mgr. W. van Bekkum SVD).
Den Pasar (mgr. H. Hermens SVD).

Naast deze 25 (aarts)bisdommen bleven twee kerkelijke gebieden hun oude status
van apostolische prefectuur behouden: Sibolga (17 november 1959 een eigen
gebied geworden) en Weetebula (20 oktober 1959 als apostolische prefectuur
opgericht).
Van deze 25 bisdommen worden er maar drie bemand door Indonesiers: Serna-
rang, Djakarta en Endeh, 21 andere door Nederlanders van origine en adn
(Padang) door een Italiaan. Toch wordt dit college het hoofd van de zelfstandige
katholieke kerk van IndonesiE!
In de loop van 1961 worden, meestal in grootse plechtigheden, de vroegere
apostolisch vicarissen als aartsbisschop of als bisschop geinstalleerd. Als sfeer-
impressie het volgende verslag over de installatie van de nieuwe aartsbisschop van
Pontianak, mgr. H. v.d. Burgt OFM Cap:

'De volgende dag recipieerde de nieuwe aartsbisschop van Pontianak, bij
welke gelegenheid de territoriale commandant, de islamitische kolonel
Sudharmo opmerkte: "Ofschoon ik behoor tot een andere godsdienst, durf ik
te zeggen, dat niemand hier grotere vreugde ondervindt dan ik, door de
verheffing van 6nze bisschop. Want de instelling van de hiBrarchie zie ik als
een versterking van de invloed van de godsdienst, die veruit de belangrijkste
factor is in de opbouw van oils land. Als technische vooruitgang gepaard gaat
met een devaluatie van morele waarden, zoals dat te constateren valt in
sommige landen waar de techniek plotseling tot grote hoogte gekomen is, dan
is de reden daarvan, dat zij God en de godsdienst hebben uitgebannen. Maar

„136,
de godsdienst moet een steunpilaar van ons land blijven

Het is typerend voor de Indonesische visie dat men een gebeuren als de oprich-
ting van een eigen hibrarchie eerder verbindt met de Pancasila-visie dan dat men
de kwestie van het staatsburgerschap van de betrokken ordinarii ter discussie
stelt. Kerkelijk Indonesie is zelfstandig verklaard en daar gaat het om!

136 Citaat uit 'Het gaat uitstekend met de kerk in Indonesia', in: De Tijd-Maasbode, zaterdag 25
augustus 1962, p. 11.
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4 Van ze]fstandige kerk naar Indonesische kerk

4.1   Kerkelijke en politieke fundamentele feiten

Evenals de proclamatie van de onafhankelijkheid van Indonesie te Djakarta in
1945 niet automatisch edn land, 86n volk en 68n taal opleverde, zo ook bracht de

promulgatie van een zelfstandige hitrarchie in Indonesia te Rome in 1961 niet
vanzelfsprekend ten nationale Indonesische kerk tot standi.
Het thema van dit hoofdstuk is de verdere uitgroei van de zelfstandige katholieke
kerk in Indonesie naar de Indonesische lokale kerk: Hier raken we aan de kern
van het proces van Indonesianisasi. Dit omvormingsproces van de katholieke kerk
in Indonesi8 tot de Indonesische katholieke kerk is namelijk voor een belangrijk
deel een bewust gestuurd proces. De hoofdmomenten van sturing en richtingge-
ving van dat proces zullen hier ter sprake komen.
Waren de vorige hoofdstukken meer chronologisch van aard, dit hoofdstuk zal de
materie meer thematisch behandelen. Die hoofdmomenten van het groeiproces
volgden elkaar namelijk niet chronologisch op, maar liepen deels parallel en zijn
in hun doorwerking nog niet afgerond. Het gaat om die zaken op nationaal
niveau die van belang waren voor de vormgeving van de Indonesische kerk, vanaf
1961 tot nu toe. Deelthema's en deelaspecten van dit groeiproces komen in de
volgende hoofdstukken aan bod.
De oprichting van de hierarchie was door Rome bedoeld als een versteviging van
het kerkelijk bestuur. 'Het brengt de mensen meer samen als er een hierarchie is,
de bisschoppen dan weP.' Dat klinkt prachtig. De praktijk was dat alle Indonesi-
sche ordinarissen sinds 1945, in 1961 pas twee keer te zamen waren geweest op
nationaal niveau: in 1955 en 1960. Het was dus meer een opdracht dan een
feitelijkheid. Rome hoopte dat er meer een 'nationaal kerkelijk beleid' tot stand
zou komen. De 25 bisschoppen woonden echter zover uit elkaar, hadden zoveel

eigen interne zorgen aan hun hoofd, dat een gezamenlijkheid van bestuur - eens
in de vijf jaar bijeen - weinig kansen kreeg. Maar wat binnen Indonesie niet
mogelijk bleek, gebeurde in Rome.

1   De staat Indonesie claimde vanaf 1945 als zijn grondgebied: het territorium van Sabang (Noord-
Sumatra) tot Merauke (aan de zuidkust van Nieuw-Guinea). Rome bleef in 1961 buiten het
dispuut over de status van Nieuw-Guinea. Pas toen de kwestie internationaal geregeld was, werd
in 1966 in Irian Barat de 'zevende kerkprovincie' opgericht.

2  Zie hierover hoofdstuk 3, voetnoot 3.
3   Zie 'interview met mgr. T. van Valenberg', hoofdstuk 3, paragraaf 7, voetnoot 119 en 120.

109



Tijdens een interview met enkele (ex-)bisschoppen van Indonesi84 heb ik hun de
vraag voorgelegd: 'Welk moment acht U het meest van betekenis voor de
eenwording van het Indonesische episcopaat?' Het unanieme antwoord was: 'Het
concilie bracht ons bij elkaar. Daar grijpen we nog vaak op terug. Iedere week
kwamen we daar bij elkaar als Indonesische bisschoppen. Toen leerde je elkaar
pas echt kennen en het was ook voor het eerst dat de bisschoppen van Nieuw-
Guinea meededen met Indonesie. Vroeger kwam je als bisschoppenconferentie
eens in de vijf jaren bijeen. Na de oorlog voor het eerst in 1955 en daarna in
1960. Maar tijdens de concilieperiode is het gevoel van verbondenheid en broe-
derschap onder elkaar bevorderd. Men heeft wel eens gezegd dat de interventies
van de Indonesische bisschoppen tot de beste van het concilie behoorden. Dat lag
dan wel aan onze periti. Pastoraal gezien waren wij wel een heel sterke club. En
met de doorwerking van de conciliestukken in alle volgende bisschoppenconferen-
ties kwam dat bindmiddel weer terug. Een pastoraal bindmiddel. Waar komen
onze bisschoppelijke commissies vandaan? Die vormen nu een bijzonder sterke
factor in het geheel. Dat hangt allemaal samen met het concilie (...).'
Eenheid binnen het episcopaat is een zeer belangrijk element in het vormgevings-
proces van de lokale kerk binnen 66n socio-cultureel gebied: In zekere zin is het
een basisvoorwaarde om tot een gemeenschappelijke policy op allerlei terreinen
te kunnen komen. De eenstemmigheid van de bisschoppen van Indonesit kwam
tot stand tijdens en na Vaticanum II.
In de 'officieuze'6 kerkgeschiedenis van Indonesit staat over dit groeiproces het
volgende te lezen7.

'Tijdens de maanden september-november 1962, 1963, 1964 en 1965 werden
in de Sint Pieter in Rome de zittingen van het wereldepiscopaat gehouden
onder leiding van paus Johannes XXHI (1962) en paus Paulus VI (1963-1965).
Dit Tweede Vaticaans Concilie werd geopend op 11 oktober 1962 en gesloten
op 8 december 1965. Ook de Indonesische bisschoppen woonden dit Vati-
caans Concilie bij. En gedurende de periode dat zij in Rome waren organi-
seerden zij vele vergaderingen, apart voor de bisschoppen van IndonesiB, om
de problematiek te bespreken die in de algemene bijeenkomsten aan de orde
kwam. Deze werkbijeenkomsten van de Indonesische bisschoppen werden
bijna eens per week in de Foyer Unitas gehouden en soms wel tweemaal per

4     Dit interview werd gehouden op 6 mei 1983 op De Strijdhoef in Udenhout. Aanwezig waren: mgr.
F. v.d. Hurk OFM Cap., voormalig aartsbisschop van Medan, mgr. R Staverman OFM, oud-
bisschop van Jayapura, mgr. J. Romeijn MSF, voormalig bisschop van Samarinda, en de actuele
ordinarii: mgr. P. van Diepen OSA, van Sorong-Manokwari, en mgr. Fr. van Roessel CICM, van
Ujung Pandang (Makassar). Dit collegium vertegenwoordigde dus Sumatra, Irian Jaya (Nieuw-
Guinea), Kalimantan (Borneo) en Sulawesi (Celebes).

5   Zie 'Decreet over de Missieactiviteit van de Kerk, nr. 31: De regionale co8rdinatie', in: Constitu-
ties en Decreten van  het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, p. 342.

6   De standaarduitgave van de kerkgeschiedenis van Indonesie, Sejarah Gereja Katolik Indonesia,
Jakarta 1974, is wet uitgegeven door het Documentatiecentrum van de Bisschoppenconferentie,
het DOKPEN, maar is daarmee niet dE officiele geautoriseerde kerkgeschiedenis.

7  Zic Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1474-1475.
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week (...) Het IIe Vaticaans Concilie vormde voor alle bisschoppen een
buitengewone ervaring, want op dat moment gingen zij de zware verantwoor-
delijkheid inzien die ze moeten dragen niet slechts voor hun eigen bisdom-
men, maar tevens voor de gehele kerk gezamenlijk met de andere bisschop-
pen onder leiding van de paus.'

De Concilie-ervaring van de bisschoppen legde in feite het fundament voor het
episcopaat van Indonesit. Ook in de jaren daarna gingen de bisschoppen samen
op weg om de vernieuwingen van het Concilie binnen de Indonesische kerk door
te voeren. Leefde men kerkelijk gesproken in de periode v66r het Concilie nog in
de insulaire sfeer van de afzonderlijke missiegebieden, d66r en na het Concilie
wordt het blikveld verbreed en komt men tot een nationale aanpak van de
gezamenlijke problemen.
Tijdens het hierboven vermelde interview kwam nog een tweede belangrijke
factor naar voren. Naast het Concilie als externe factor die het episcopaat op Un
lijn bracht, was er nog een interne Indonesische factor die episcopaat, priesters
en gelovigen nauwer te zamen bracht: de politieke tegenstellingen binnen Indone-
sie zelf. De katholieken-als-groep moesten zich politiek duidelijk profileren
binnen de tegengestelde opvattingen omtrent de grondslagen van de samenleving:
de Pancasila.
De proclamatie van de onafhankelijkheid en het aanvaarden van de grondwet van
1945 met de Pancasila als basis hadden de politieke tegenstellingen nog niet
opgelost. Van 1945-1965, onder president Soekarno, zochten allerlei groeperingen
naar politieke macht volgens hun eigen ideologische achtergrond. De Pancasila
zelf kwam daarbij in het geding. Fanatieke islamieten zochten militair en politiek
alsnog hun doel te realiseren. De Darul-Islam slaagde er zelfs tijdelijk in een
eigen islamstaat te vestigen in West-Java, Zuid-Celebes en Aceh. Ook in Midden-
Java werden guerilla-aanvallen uitgevoerd op niet-islamieten. Het leger kon
Darul-Islam-aanvallen op missie en kerkgangers in Moentilan voorkomen, maar
in Zuid-Celebes hadden christenen lang onder de Darul-Islam te lijden. Pastoor
Harrie Versteden CICM werd negen jaar lang gevangen gehouden in het binnen-
land. Begrijpelijk dat katholieken weinig toekomst zagen in een IndonesiB dat een
islamstaat werd.
De felste politieke tegenstanders van een Indonesische islamstaat echter waren de
communisten, verenigd in de P.K.I.8. De P.K.I.-leiders hadden in 1954 de Panca-
sila aanvaard als de grondslag voor de samenleving. Zij gingen daar groot op en
ze verweten de islamitische Masjumi-partij dat zij de Pancasila verried door haar
relaties met de Darul-Islam:
Zolang de Pancasila geaccepteerd werd als nationale grondslag heerste er
godsdienstvrijheid en hoefden de katholieken niets te vrezen. Het voortbestaan
van de katholieke kerk zou echter ernstig bedreigd worden als 6f de extreme

8   PKI Of'artai Komunis Indonesia).
9  Zie Muskens, 1969, p. 240.
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islamieten de macht zouden grijpen, 6f indien de communisten de overmacht
kregen. De bisschop van Semarang, mgr. Soegijapranata, maakte zich dienaan-
gaande geen enkele illusie: 'Als de Darul-Islam wint, hangen ze ons op aan de
spits van de kerktoren, als de P.K.I. wint, krijgen we een nekschot in de sacristie',
was een bekende uitspraak van hem.
President Soekarno had midden in de jaren vijftig de idealen van de islamstaat
afgewezen en de extreme islampartijen verboden. Maar dat speelde juist de
communisten weer in de kaart, die pro forma w61 de Pancasila (dus het geloof in
de ene God!) hadden aanvaard. De nationalistische stromingen in Indonesia
wilden noch de islam noch een (atheistisch) communisme in Indonesit zien
domineren. De katholieken en hun bisschoppen steunden bij iedere gelegenheid
de Partai Katolik, die als basisprincipe vasthield: alleen de Pancasila in zijn
zuivere vorm is de basis voor h661 Indonesi8.
Soekarno zag zichzelf echter als de grote leider van de natie die alle tegenstellin-
gen kon overbruggen. Op het eind van de jaren vijftig schafte hij de parlemen-
taire democratie af en stelde de 'geleide democratie' in. Onder zijn leiding moest
er een Nationaal Front gevormd worden, dat de naam Nasakom kreeg: 'Nasakom
is het woord waarin de drie pijlers waarop ons land rust zijn samengevat: Nas
duidt de niet-communistische nationalisten aan, de A van Agama vertegenwoor-
digt de anti-communistische godsdienstigen en Kom staat voor de communistische
partijto., Het onverenigbare leek verenigd tot alles uiteenspatte op 30 september
1965 in de nacht van de communistische staatsgreep.
Op dat moment en tijdens de dramatische gebeurtenissen in de maanden daarna
waren de bisschoppen van Indonesie in Rome bij de laatste zitting van het
Vaticaans Concilie. Niemand van hen wist wat er zich afspeelde op nationaal of
regionaal niveau. Zij bleven tot in december in Rome en keerden pas daarna
naar hun respectieve bisdommen terug. Achteraf is wel duidelijk geworden dat de
katholieke kerk aan een ramp ontsnapt was. Er wordt beweerd dat er lijsten zijn
gevonden met de namen van vele priesters en katholieke voormannen die
vermoord hadden moeten worden als de staatsgreep geslaagd was. Voor en na de
coup van 30 september 1965 heeft een groep katholieken een belangrijke rol
gespeeld in de strijd tegen de P.K.I. en in de studentenbetogingen tegen Soekar-
no. Het gevaar van het 'nekschot in de sacristie', zoals mgr. Soegijapranata het
uitdrukte, was van de baan. De communisten werden voor de Indonesische
toekomst uitgeschakeld.
De dreiging van 'ophanging aan de torenspits' van extreem islamitische zijde leek
door de vestiging van een 'Nieuwe Orde' onder Soeharto eveneens voorkomen.
Soeharto kreeg op 11 maart 1966 de macht in handen. President Soekarno bleef
formeel nog wel staatshoofd, maar kreeg geen kans meer om zijn idealen te
realiseren.
Van 5-11 juni 1966 kwam het dagelijks bestuur van de Bisschoppenconferentie
bijeen: mgr. J. Darmojuwono, aartsbisschop van Semarang, mgr. P. Sani, bisschop

10 Zie Muskens, 1969, p. 241.
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van Denpasar en mgr. A. Djajasepoetra, bisschop van Jakarta. Zij stelden een
brief op gericht aan'alle medeburgers van ons volk en vaderland'. In die briept

schreven zij o.a.:
'Wij allen betreuren het aantal slachtoffers dat gevallen is door de gebeurte-
nissen rond de 30-september-beweging. Oprecht en eerlijk vragen wij onszelf
af wat wij eigenlijk hadden kunnen doen om deze gebeurtenis te voorkomen.
Wij vragen God en U allen vergeving voor onze tekorten zowel door nalatig-
heid als door onze onvoldoende kritische opstelling in deze gebeurtenissen.
Dankzij Gods hulp en de vurige opoffering van constructieve krachten in onze
samenleving, kunnen we weer teruggaan naar de verheven grondslagen van de
Pancasila.'

Van 15-25 oktober 1966 kwamen alle bisschoppen bijeen in Giri Sonta in Mid-
den-Java. Zij moesten nu reageren op de nieuwe politieke situatie in het land. Dit
werd gedaan door een algemene brief, gericht: 'Tot allen die verlangen naar een
rechtvaardige en welvarende maatschappij, zowel in het materiele als in het
geestelijke, in alle streken van ons vaderlandi:, De bisschoppen verwelkomden
de bepalingen van het Volkscongres van 5 juli 1966:

'(...) waaruit de moed blijkt om alles wat niet in orde is te verbeteren en
waarin wordt bewezen, dat de volksvertegenwoordigers vast besloten zijn het
sociaal-economische leven van ons volk te verbeteren om zo te komen tot
verwezenlijking van de nationale idealen van Indonesie. Zij wijzen de katholie-
ken op hun plicht iedere inspanning tot opbouw in het sociaal-economische
vlak actief en positief te steunen, uit de bewuste overtuiging, dat wij onze
dienst aan God moeten uitdrukken in onze liefde tot de medemens en in onze
dienstbaarheid aan het algemeen belang. De bisschoppen zijn bijzonder
duidelijk in hun kritiek op twee van de grootste misstanden in Indonesie: het
teveel aan ambtenaren en de corruptie13. C..) Alle groepen in de bevolking
zullen moeten meewerken om het Indonesisch Pancasila-socialisme te realise-
ren.'

Door de 'Nieuwe Orde' viel de politieke instabiliteit van de jaren daarvoor weg.
Het werd eindelijk tijd om te denken aan meer reBle sociale en economische
opbouwplannen voor het land. De vij(iarenplannen (De Repelita's)14 begonnen
de politieke toekomst te bepalen. En daarin speelden katholieken als loyale
staatsburgers op alle niveaus mee. Bij gelegenheid van de presentatie van het
eerste vijflarenplan op 1 april 1969 richtte kardinaal Darmojuwono zich in een
open brief tot 'Ieder lid van de Indonesische Volksgemeenschap.' Zijn verklaring
is een oproep tot eenwording om zo een rechtvaardige en welvarende gemeen-

11 Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 455456.
12 Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 457.

13 Zie Muskens, 1969, p. 410.
14     Repelita = Rencana Pembangunan Lima Tahun: plan voor de opbouw van de komende vijfjaar.
15 Deze brief is integraal gepubliceerd in Muskens, 1969, p. 465-468.
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schap te bereiken. Kardinaa116 Darmojuwono, ook hoofd van de Bisschop-
penconferentie, de MAWI, verwoordt hiermee duidelijk de inzet van de katholie-
ken in de nationale opbouw van het land: katholieken vormen geen getto, geen
minderheid, maar een integraal onderdeel van de hele samenleving. Het oude
ideaal van mgr. Soegijapranata klinkt opnieuw: 'Ik wil 100% Indonesur zijn en
100% katholiek17:
In het voorafgaande zijn twee belangrijke historische momenten voor de katholie-
ke kerk naar voren gebracht: het Vaticaans Concilie en de nieuwe politieke
constellatie na 1965. Beide feiten brachten de katholieken onderling dichter tot
elkaar en richtten hun aandacht op wat van werkelijk belang was: de nationale
opbouw van het hele land en van alle groeperingen.
Het lijkt misschien overbodig, maar toch is het goed om nog eens uitdrukkelijk
te attenderen op het volgende: de katholieke gemeenschap binnen Indonesit
mocht en mag dan wel een minderheid zijn in aantal, maar zij heeft nooit
- anders dan in Nederland - een emancipatiestrijd hoeven doormaken. Vanaf
het begin van de nationalistische beweging hebben katholieken zich geschaard
achter de nationale idealen. Vanaf het begin van de republiek werden katholieken
erkend als trouwe Indonesiers die zich inzetten voor de opbouw van de Indonesi-
sche samenleving, waarbij ze echter geen kritiekloze meelopers waren. Vrijwel in
elke periode van de republiek hebben katholieken in het kabinet gezeten. Men
nam steeds de vrijheid om constructieve opmerkingen te maken ten aanzien van
de feilen en tekorten op allerlei terreinen, politiek, sociaal-economisch enz.
katholieken En hun episcopaat hebbcn duidelijk 'op zijn Indonesisch' hun stem
laten horen om een nationale integratie te bewerkstelligen. Daarmee kreeg de
katholieke kerk 66k een Indonesisch gezichtls.

16  Op 28 mei 1967 werd de aartsbisschop van Semarang, mgr. J. Darmojuwono, tot kardinaal
verheven. Hij werd daarmee de eerste Indonesische kardinaal, een duidelijk 'Indonesisch' gezicht
van de katholieke kerk in Indonesie. Na zijn installatie in Rome werd de nieuwe kardinaal in
Indonesil door de nieuwe president Soeharto officieel ontvangen. Beiden kenden elkaar al lange
tijd. Van 1950-1954 werkte kardinaal Darmojuwono als pastoor in Klaten. Hij was toen tevens
waarnemend legeraalmoezenier. Als zodanig had hij regelmatig contacten met majoor Soeharto
in Midden-Java. Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 454.

17 Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 440.
18 Het verschil in opstelling van de katholieken voor en na 1965 kan misschicn worden geillustreerd

aan het verschil in naamgeving van eenzelfde bock. De titcl van de Nederlandse uitgave van de
dissertatie van dr. M.P.M. Muskens in 1969 luiddc: Indonesif, een strijd om nationale identiteit:
nationalisten, istamieten, katholieken. De Indonesische bewerking ervan in 1973 uitgekomen
verscheen onder de titel Pengintegrasian di Alam Indonesia (Geschiedcnis van de Indonesische
Katholieke Kerk: het integratieproces in de Indonesische wereld). En tenslotte luidde een
bijgewerkte vertaling ervan in het Engels van 1979: Panner in Nation Building: the Catholic
Church in Indonesia. Missio Aktuell Verlag, Aachen 1979. Het ging tijdens de 'Nieuwe Orde'
niet meer om een strijd met anderen, maar om een integratieproces van de hele Indonesische
wereld, om cen partnerschap in de nationale opbouw.
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4.2  De doorwerking van de conciliethema's

In zijn boek Kerk in ConcUie: tussentijdge batans19, formuleerde Hans Kiing in
1963 enkele kernthema's als volgt:

'Het centrale probleem van het Tweede Vaticaans Concilie is de vernieuwing
van de kerk. Vernieuwing van de kerk naar binnen: in haar liturgie, haar
bestuur, haar begrip van zichzelf. Vernieuwing van de kerk naar buiten: voor
haar doordringen in de wereld, haar ontmoeting met de andere christelijke
kerken en ten slotte ook met de andere wereldgodsdiensten.'

En sprekend over de situatie in de missiegebieden zegt hij20:
'Een missie kan heel goed de rassenscheiding verafschuwen en toch innerlijk
vreemd blijven ten opzichte van dat ras; namelijk als de kerk niet dapper
- ondanks alle gevaren en ook ondanks alle tendenzen bij ontwikkelde
inheemsen naar culturele aanpassing - binnengroeit in het karakteristieke en
de cultuur, het voelen, denken en leven van dit ras. Zo is de katholieke kerk
in de griekse, latijnse en later - zij het dan niet meer in dezelfde graad - in
de germaanse en slavische cultuur ingegroeid; ze is zoals Paulus Helleen
geworden met de Hellenen en Barbaar met de Barbaren. Maar is de katholie-
ke kerk ook Bantoe geworden met de Bantoes, Chinees met de Chinezen,
Indier met de Indiers? Van een innerlijk wortelschieten van de kerk in de
culturele en geestelijke bodem van Afrika zijn we blijkens uitspraken van
competente missionarissen nog heel ver verwijderd; en met het wortelschieten
in aziatische, vooral indiase en chinese bodem is het niet beter gesteld.' (...)
'Klaarblijkelijk is er een stil proces begonnen van "onteuropeisering",
respectievelijk van "afrikanisering" en "aziatisering" van de katholieke kerk
in Afrika en Azit, beter en theologisch juister gezegd: de verdere vorming van
de katholieke kerk tot volledige katholiciteit.'

Het is dit 'stil proces' dat we voor IndonesiB Indonesianisasi hebben genoemd en
dat in de jaren na het Concilie begint te spelen. De Bisschoppenconferentie, de
MAWI21, geeft de richting aan. Nog v66r de eerste besluiten van het Concilie
over de liturgie22, geven de bisschoppen van Indonesie een herderlijke brief uit
om de katholieken voor te bereiden op de belangrijkste veranderingen  in de
liturgie. In een vergadering van 25-30 mei 1964 te Giri Sonta bespreekt de MAWI
een verzoek aan de paus om zo snel mogelijk de eucharistieviering (met uitzonde-

19   H. Kiing, Kerk in Concilie: tussentijdse balans. Paul Brand, Hilversum 1963, p. 179.
20  Zic Kang, 1963, p. 181-182.
21 Zic woord vooraf van dit bock, voctnoot 6.
22   'De Constitutie over de Heilige Liturgie', 4 december 1963; zie Constituties  en Dea·eten, 1967, p.

1-35.

23 Die Herdertijke brief van  de Bischoppen, 25 november 1963, wcrd nog tijdens die zitting van het
Concilie opgesteld nog voordat de officidle Constitutie was goedgekeurd op 4 december. Zie
Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1477.
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ring van de canon na de prefatie) in de Indonesische taal te mogen houden,A.
Reeds in 1966 vraagt de MAWI om 66k de canon van de Mis in het Indonesisch
te mogen gebruikena. Tevens wordt een aantal besluiten genomen in verband
met de liturgische veranderingen van de laatste jaren.
Ook op andere Conciliethematieken beraden de bisschoppen zich in de jaren
daarna. Omdat het ondoenlijk is om daar als college zelf op te studeren, wordt
in 1965 een Postconciliair Secretariaat opgericht. Het wordt in 1966 een structu-
reel onderdeel van het Bureau van de Bisschoppenconferentie: de afdeling
'pastoraal' van het KWI26
De jaren na het Concilie vergaderen de bisschoppen niet meer om de vijf jaar,
maar in grotere frequentie: 1966, 1968 en 1970 en sindsdien elk jaar in de maand
november. Uit de keuze van de onderwerpen voor de MAWI-bijeenkomsten blijkt
duidelijk dat 'de katholieke kerk in Indonesia op zoek is naar haar eigen identi-
teitmi, in haar eigen sociale, culturele en politieke context. Enerzijds gaat het om
een modernisering van de tradities, kerkelijk zowel als sociaal-cultureel, ander-
zijds gaat het om het probleem dat men katholiek wil zijn zonder 'westers' te
worden. In dit bezinningsproces beroepen de bisschoppen zich in hun uitspraken
consequent op het Tweede Vaticaans Concilie. In de constitutie 'Lumen Gen-
tium'28 wordt de legitimiteit van de particuliere kerken duidelijk omschreven.
'Gaudium et Spes'B formuleert de verhouding van de kerk tot de culturen nog
duidelijker, met name in het tweede hoofdst« nr. 52-62. Deze conciliedocumen-
ten werken in IndonesiB volop door in de beraadslagingen.
De katholieke kerk in Indonesie - dat is belangrijk te bedenken - was en is een
jonge kerk die niet geplaagd wordt door een lange traditie. Men treft bijna geen
katholieken aan die terug kunnen grijpen op een v66r-conciliaire traditie. Een
polarisatie rond conciliaire vernieuwingen is daarom onbekend. De katholieke
gemeenschap accepteerde volkomen de nieuwe richting van Vaticanum II die
door de bisschoppen unaniem werd gepresenteerd.
De belangrijkste thema's die de MAWI aan de orde stelde zullen hier de revue
passeren. We beperken ons tot de periode 1970-1985. In die vijftien jaar komen
alle conciliaire thema's uitvoerig ter sprake, zo zelfs dat men in 1985 als thema
behandelt: 'Een theologische opfrissing rond Vaticanum IPO: Het is onmogelijk
om elk officieel document uit deze jaren gedetailleerd te bespreken. In volgende
hoofdstukken zal een aantal thema's verder uitgewerkt worden.

24 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1479.
25 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1483.
26 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1481 en p. 1512.
27 Zie Michael Coomans MSF, Evangelisatie en Kulmurverandering, p. 260.
28 Zie Constituties en Decreten van het Reede Vaticaans Oecumenisch Concilie, 1967, p 51-123.
29   O.c., p. 401484.
30 Zie Spebm, 14, 1-2 (1986), 9 1-165.
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De belangrijkste documenten van de MAWI van 1970-1985 zijn de volgende:
1  In 1970 komt als een soort intentieverklaring een nationaal document uit

onder de naam 'Indonesianisasi' 1. Het wil een eerste aanzet geven tot vor-
ming van de Indonesische katholieke kerk. Dit document kreeg in 1972 zijn
vervolg in het veel breder uitgewerkte stuk: 'Dokumen Indonesianisasi'32,
waaraan reeds in het eerste hoofdstuk van dit boek aandacht werd besteed.

2 Eveneens publiceert de MAWI in 1970: een'werkprogram voor de katholieke
gemeenschap33: Dit document riep op tot nauwe samenwerking tussen alle
gelovigen, hetzij bisschoppen, hetzij priesters, religieuzen of leken, om ieder
overeenkomstig zijn eigen functie binnen de samenleving en de Kerk optimaal
te functioneren. Vanuit de conciliaire kerkvisie worden richtlijnen geformu-
leerd waarin de verschillende taken op maatschappelijk terrein worden om-
schreven binnen het gezin, in sociaal-educatieve activiteiten, op socio-politiek
en socio-economisch terrein. Daarnaast komt aan bod de samenwerking met
andere godsdienstige groeperingen en tussen christenen onderling. Als belang-
rijkste richtlijn wordt uiteengezet hoe allen gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor de opbouw van de maatschappij.
Dit document uit 1970 is in meerdere opzichten een basis-document. Alle
volgende documenten en officidle stukken grijpen op deze publikatie terug.
Nog belangrijker is dat hierin een kerkbegrip wordt geformuleerd dat heel de
Indonesische kerk gestalte zal gaan geven. 'Het kerkbegrip dat aan deze
leidraad ten grondslag ligt, is geen hitrarchisch kerkbegrip. De kerk wordt
verstaan als "umat 34, de gemeenschap van gelovigen, waarin eenieder ver-
antwoordelijkheid draagf:

3  Als consequentie van deze nieuwe kerkvisie formuleren de bisschoppen in
1970 66k hun visie op de rol van'De priester binnen de Indonesische geloofs-
gemeenschap36: Samenhangend met het gebrek aan priesters in verschillende
diocesen in IndonesiB besluit de MAWI dat in Rome toestemming moet
worden gevraagd dat 'gehuwde mannen tot priester mogen worden gewijd.'
Dit is nodig om de kerkgemeenschap volledig te kunnen laten functioneren.
Dit verzoek wordt in 1971 en later nog eens in 1980 in Rome voorgelegd als
een serieus verzoek om binnen de Indonesische situatie een oplossing te
vinden. Rome gaat hier echter totaal niet op in.

4   In aansluiting hierop vindt er binnen Indonesie gedurende het jaar 1971 een
fundamentele discussie plaats over 'het priesterschap en de priesterlijke taken

31 Zie hierover hoofdstuk 1, paragraaf 5, waar dit document uitvoerig wordt geciteerd.
32 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5.
33 'Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia.' In: Spektrum, 1, 1 (1971), p. 347. Dit document is in

het Engels vertaald onder de titel 'Action Guidelines for Catholic Indonesians'.
34 Het woord 'ummat' of 'umat', afkomstig uit het Arabisch, verwijst naar h661 de geloofsgemeen-

schap. In het Nederlands te vertalen met 'het volk Gods'.
35 Zie Michael Coomans, 1980, o.c., p. 262.
36   Zie Spekmim, 1, 4 (1971), p. 201-205.
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binnen Indonesia'3' als voorbereiding op de bisschoppensynode in Rome.
Vanuit alle hoeken van IndonesiB brengt men ideeen naar voren om te komen
tot 'nieuwe kerkelijke bedieningen'38, nodig binnen de Indonesische context.
Op hun vergadering in november 1971 geven de bisschoppen een document
uit: 'De begeleiding van de priesters in hun leven en werk in de kerk van
Indonesi839.' Na het document voor de leken in 1970 volgt hier een docu-
ment met richtlijnen voor een aan de Indonesische samenleving aangepaste
vorm van priesterlijk leven en werken.

5   Het presidium van de MAWI geeft in 1971 een 'verklaring over de algemene
verkiezingen' uit40. Daarin wordt grote nadruk gelegd op het 'recht om in
vrijheid te kiezen.' De bisschoppen zijn dus niet puur binnenkerkelijk bezig,
maar staan evenzeer in de nationale politieke realiteit.

6    Eveneens in 1971 vindt er tijdens de Bisschoppenconferentie in november een
soort evaluatie plaats van het 'werkprogram voor de katholieke geloofsge-
meenschap' van 1970. Men onderkent duidelijk de problemen verbonden aan
'algemene richtlijnen voor heel Indonesit: Voor een gezonde lokale kerkop-
bouw is het beter om concrete zaken over te laten aan de plaatselijke ordina-
rii. In een boodschap aan de geloofsgemeenschap spreken de bisschoppen hun
bezorgdheid uit over allerlei 'situaties in de samenleving: onrust, onrechtvaar-
digheid, corruptie, de groeiende kloof tussen rijk en arm, onderdrukking van
de machtelozen'. Speciaal de jongere generatie wordt opgeroepen om zichzelf
goed op de toekomst voor te bereiden#:

7   Tijdens een consultatie op nationaal niveau over het particuliere onderwijs in
IndonesB, van 21-26 augustus 1972 in Bandung, komt de rot van de kerk en
haar bijdrage in het onderwijs ter sprake. De kerk moet een nieuwe funda-
mentele policy formuleren, relevant voor de actuele situatie, zeker met
betrekking tot het formele onderwijs. In haar zitting van november keurt de
MAWI goed dat katholieke onderwijsinstellingen zowel op regionaal als op
nationaal niveau gaan samenwerken om een nationale coilrdinatie te bewer-
kene.

8    Na de Bisschoppenconferentie van 1972 komt het reeds genoemde'Dokumen
Indonesianisasi' uit, een pastoraal theologisch document waarin alle aspecten
samenhangend met het Indonesianisasi-proces geformuleerd worden43.

37 Zie Spektrum, 1,4 (1971), p. 213-345.
38     Over de thematick van nieuwe kerkelijke bedieningen en structuren binnen de Indonesische kerk

gaat het proefschrift van Georg Kirchberger, Neue Dienste und Gemeindestrukturen in del
katholischen Kirche Indonesiens. Steyler Verlag, Sankt Augustin 1986. Zie p. 62-82.

39   'Pembinaan para Imam dalam hidup dan karya di Wilayah Gereja Indonesia,' in: Spe/anim,  2,2
(1972), p. 53-112.

40 Zie Spe/amm, 2, 3 (1972), p. 156.
41 Zie Spe/arum, 2,3 (1972),p. 170-173.

42 Zie Spektrum, 3, 2 (1973), p. 99-104.
43 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5.
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9 In 1973 bespreken de bisschoppen het thema: 'Evangelisatie in de moderne
wereld*4, als voorbereiding op de synode in Rome in 1974. Opnieuw gaat
het om een concrete plaatsbepaling van de Indonesische kerk binnen de eigenculturele en maatschappelijke context.

10 Bij de start van het eerste vij arenplan in 1969 had kardinaal Darmojuwono
in een open brief aan ieder lid van de IndOIlesische samenleving gevraagd om
samen te werken bij de nationale opbouw. In 1974 buigt de MAWI zich over:
De participatie van de kerk in het tweede vijfjarenplan (Repelita II)45. Ervindt een theologische reflectie en discussie plaats over enkele basisthema's:
de verhouding van kerk en wereld, de relatie kerk en gouvernement, geloofs-trouw gekenmerkt door een open opstelling voor de dagelijkse realiteit.
Daarnaast evalueert men allerlei ontwikkelingsactiviteiten van zowel de
regering als van kerkelijke zijde tegen de achtergrond van de kerkelijke
ideeen over welvaart, sociale gerechtigheid en toekomstplanning.

11 De vergadering van 1975 heeft als hoofdthema: 'De leek als voorman in de
geloofsgemeenschap' 6n 'De leek als voorganger in de liturgie*: De bespre-
kingen baseren zich op de resultaten van een nationale enqu8te. Daaruit blijktdat in de meeste diocesen bij gebrek aan priesters leken voorgaan in de
zondagsvieringen en de facto ook de feitelijke voormannen zijn van de
plaatselijke geloofsgemeenschappen. De MAWI besluit daarom een aantal
richtlijnen te geven om dit proces bij te sturen. Uitgangspunt daarbij is niet
het feitelijke tekort aan priesters, maar de positieve theologische waardering
voor de participatie van de leek bij de opbouw van de lokale kerk47.

12 Een jaar later, in 1976, geven de bisschoppen opnieuw richting aan de
opbouw van de Indonesische katholieke kerk. Hoofdthema van de MAWI is
de katechese48. Men wil af van de traditionele katechese zoals die via de
school gegeven wordt: het oude godsdienstonderwijs. Het accent moet liggen
op katechese aan de hele geloofsgemeenschap. Deze 'gemeente-katechese'
richt zich op een uitwisseling van geloofservaringen tussen alle groepen van degeloofsgemeenschap. De traditionele schoolkatechese was slechts voor
kinderen. De h6le geloofsgemeenschap dient onderwezen te worden. Daar-
naast bespreken de bisschoppen tijdens deze vergadering: 'Pastorale bedienin-
gen binnen een kerk in ontwikkeling49., De ecclesiologische visie van Vatica-
num II wordt doorgetrokken binnen de Indonesische context. De situatie in
verschillende diocesen maakt het nodig dat diverse pastorale bedieningen

44  Zie Spekrnim, 4, 3 (1974), p. 225-269.
45 Zie Spektmm, 5,1 (1975), p. 66-83.
46  Zie Awam pemuka Jemaat, Spektrum, 6, 1 (1976), p. 1-77; en Awam sebagai pemimpin Ibadat,

Spektrum, 6,1 (1976), p. 78-90.
47   Zie hierover de centrale stelling van Georg Kirchberger: Neue Dienste und Gemeindestrukturen

in der katholischen Kirche Indonesiens, p. 84-96.
48 Zie Spebm, 7,4 (1977), p. 228-234.
49 Zie Spektrum, 7,1 (1977),p. 1-103
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door niet-priesters uitgeoefend kunnen worden. Daartoe zou inhoudelijk een
verdere afoakening van die taken nodig zijn.

13   De begeleiding van de jeugd komt in 1975-1976 aan bod. Op basis van diverse

onderzoekingen bestuderen de bisschoppen de jeugdproblematiek, zoals die
zich met name binnen de grote steden openbaart. Er wordt nagedacht over de
vereisten van jeugdbegeleiding en de realisering daarvan in de praktijldo.

14  Hoofdthema van 1977: hoe kan de H.Schrift meer geintegreerd worden in de

pastorale werkzaamheden. Vaticanum II had juist de lezing van de H.Schrift
aanbevolen als centraal element in de geloofsvorming van de geloofsgemeen-
schap. Hoe dit binnen Indonesie te realiseren? Hoe het 'apostolaat van de
H.Schrift' te bevorderenst,

15  Wat is 'de roeping van de kerk binnen de Indonesische samenleving52?' Met

die vraag worstelen de bisschoppen tijdens hun vergadering van 1978. Ter
tafel lag een omvangrijk document van de theoloog R. Hardawiryana SJ met
als centrale kwestie: de roeping van de kerk binnen de vier dimensies van de
nationale opbouw: de culturele dimensie, de sociaal-economische dimensie, de

staatsrechtelijke dimensie en de godsdienstige dimensie. De kerkelijke
participatie van de laatste tien jaar aan het opbouwproces in deze vier
dimensies wordt geanalyseerd en geevalueerd.
Een gedeelte van de vergadering van de MAWI wordt echter gewijd aan een
bespreking van de plotselinge regeringsbesluiten van de minister van gods-
dienstzaken: nr. 70 en nr. 7753 Vandaar dat men besluit om heel de materie
in 1979 opnieuw te bespreken. De thematiek is t6 belangrijk voor de Indonesi-
sche kerk!

16  Ondanks de overvolle agenda van de bisschoppen tijdens hun vergadering van
november 1979 4 kwam de reeds in 1978 besproken thematiek over 'de

roeping van de kerk binnen de Indonesische samenleving', in een nieuwe

vorrn ter sprake.

Het thema luidde: 'het intensiveren van de participatie van de kerk in het
culturele leven, staatsaangelegenheden en het sociale leven'ss, verdeeld over

zes paragrafen. Bij elk onderwerp werd aangegeven: de feitelijke problema-
tiek; wat van kerkelijke zijde tot nu toe op dit vlak gebeurde; de daarbij

ondervonden problemen en op welke wijze de betrokkenheid van kerkelijke
zijde geYntensiveerd zou kunnen worden. Een zeer diepgaande analyse,

50 Zie Spekown, 7,3 (1977), p. 183-214.
51 Zie Speknum, 8, 1 (1978), p. 3-61.
52 Zie Spektrum, 8, 3-4 (1978), p 261-446.
53    Over de besluiten nr. 70 en nr. 77 zal nog gesproken worden in paragraaf 5 van dit hoofdstuk.

54     Tijdens de vergadering van november 1979 kwam de problematiek van de buitenlandse missiona-

rissen uitvocrig ter sprake. Vanaf augustus 1979 was een aantal verblijfsvergunningen niet meer

verlengd en de dreiging bestond dat honderden missionarissen binnen een jaar het land zouden

moeten verlaten. Tijdens de MAWl in november 1979 werd een nationaal plan besproken over

de versnelling van de Indonesianisasi. In paragraaf 5 van dit hoofdstuk wordt hierop nader

ingegaan.
55 Zie Spektrum, 9, 4 (1979), p 143-296.

120



evaluatie en planning dus. De zes thema's waren: De culturele problematiek:
wat is de nationale Indonesische cultuur? De moeilijkheden rond het onder-
wijs; sociaaleconomische vraagstukken; vragen rond de gezondheidszorg; de
problematiek rond de onderlinge betrekkingen tussen de godsdiensten en
geloofsovertuigingen; de staatsproblematiek tn de problemen in de sociale
communicatie. Al deze aandachtsvelden passeren de revue. De MAWI doet
aanbevelingen om intensiever naar oplossingen op deze terreinen te zoeken.
De thematiek van de verhouding kerk en staat komt onvoldoende uit de verf.
Men besluit dit thema verder te bestuderen (hetgeen gebeurt in 1981).

17  In mei 1980 gaat het Indonesische episcopaat op het 'ad limina' bezoek naar
Rome. Men heeft een degelijk rapport opgesteld over de problemen van de
kerk in Indonesie, maar bij aankomst blijken de Romeinse autoriteiten
daarvan geen kennis genomen te hebben. Na een uiteenzetting over de
pastorale problematiek leggen de bisschoppen een aantal verzoeken aan de
H.Stoel voor. Enkele van de meest belangrijke zijn:
1  'That the Holy See grant permission to the Bishops of Indonesia to ordain

fathers of families who are judged worthy and qualified to lead the faithful
as pastors ('viri uxori probati'). The reason for this request is the extreme
shortage of priests especially in outlying areas outside Java, where condi-
tions are such that many districts are visited by a priest only once or twice
in the period of a year.

2  For the same reasons mentioned above, difficult location and the shortage
of priests, we ask that lay persons be permitted to impart the Sacrament of
the Sick (Anointing).

3  That the Holy See grant to the Bishops' Conference of Indonesia (MAWI)
the faculty of allowing Ordinaries who are members of MAWI to appoint
lay persons as 'testes qualificati' to officiate at marriages together with the
usual two witnesses. We ask the permission for a period of five years, after
which it can be renewed. We ask this permission for areas which can be
visited by a priest only once a month or less frequently.'

De bisschoppen hopen dat met deze reele verzoeken een oplossing gevonden
kan worden voor de pastorale bedieningen in de buitengewesten. Aan hun
verzoeken wordt geen enkele aandacht besteed. De bisschoppen komen diep
teleurgesteld uit Rome terug.

18 De vergadering van november 1980 staat in het teken van een 'interne
reflectie': waar staan wij als episcopaat, hoe functioneren wij binnen de
geloofsgemeenschap van Indonesie, hoe werken onze commissies? Dit alles in
het perspectief van de thema's van de voorgaande jaren: de participatie
binnen de Indonesische samenleving.

56   Report of Bishops' Conference of Indonesia to the Holy See on the Occasion of their Ad Limina
Visit: May 1980. Secretariate general MAWI, Taman Cut Mutiah 10, Jakarta Pusat.
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19 Het belangrijke thema: 'de verhouding Kerk en Staat' in de Indonesische
context wordt voor 1981 voorbereid via besprekingen op regionaal niveau met
leken, religieuzen en priesters. Doel is om tot een zo breed mogelijk weder-
zijds begrip te komen inzake de betrekkingen tussen regering en kerk,
regionaal en nationaal. De bisschoppen formuleren hun visie over drie
belangrijke zaken:
a  De visie van de kerk op de staat in het algemeen en speciaal op een staat,

gebaseerd op de Pancasila.
b De visie van de kerk ten aanzien van de plaats van de godsdienst binnen

een samenleving in het algemeen en de essentiele opdracht van de kerk
binnen de samenleving.

c De visie van de kerk op de betrekkingen tussen de katholieke kerk en de
republiek Indonesie .

In deze fundamentele besprekingen komen onder meer de volgende thema's
aan bod. Hoe het principe 'eenheid in verscheidenheid' zowel binnen de kerk
als binnen de staat toe te passen? Wat is de mate van vrijheid van godsdienst?
Hoe kan er een werkelijke dialoog in de praktijk gerealiseerd worden tussen
de godsdienstige stromingen? Hoe kan de staat in de praktijk de rechtspositie
van alle onderdanen garanderen om werkelijk een rechtsstaat te zijn? Kortom,
men stelt zich kritisch-constructief op om betere betrekkingen te realiseren
tussen kerk en staat.

20  In 1982 komt de thematiek van de vorige MAWI over de betrekkingen tussen
kerk en staat nogmaals ter sprake. De besprekingen van 1981 hadden de
indruk gewekt dat het hier om twee oppositionele elementen ging: kerk
tegenover staat. Die indruk moest gecorrigeerd worden. Vandaar luidde het
thema in 1982: 'de katholieke gemeenschap als een integraal onderdeel van
het Indonesische volk'58, of zoals het ook geformuleerd werd: 'de aanwezig-
heid en de rol van de kerk binnen de Pancasila-staat in opbouw'. Opnieuw
worden leken bij de voorbereiding ervan ingeschakeld. Op de vergadering zelf
werd besloten om het thema door een groep deskundigen verder te laten
uitwerken.
De volgende bijeenkomst - zo besluit men - zal gewijd zijn aan 'de verdere
ontplooiing van de leken en hun betrokkenheid binnen kerk en samenleving'.
Binnen alle bisdommen worden er gesprekken over deze thematiek gehouden.

21 De Bisschoppenconferentie van november 1983 begint dan ook met een
gezamenlijke bespreking gedurende drie dagen van alle bisschoppen met 19
leken uit alle hoeken van Indonesid. Wat denken de betrokkenen zelf over
hun positie binnen kerk en samenleving? Allerlei aspecten van de inzet van de
leken in kerk en samenleving komen aan bod. Gezamenlijk wordt gezocht

57 Zie Hidup, nr. 49 (1981), p. 4-12.

58 Zie Hidup, nr. 50 (1982), p. 12-16.
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naar nieuwe structuren om een betere samenwerking op parochieel, diocesaan
en nationaal niveau te kunnen organiserenS.

22 In 1984 verschijnt er een soort synthese van alle voorafgaande besprekingen.
Van 8-12 juli 1984 wordt er een nationale manifestatie gehouden om het 450-jarig bestaan van de katholieke kerk in Indonesie te vierenm. Bij die gelegen-
heid zijn er 450 vertegenwoordigers uit alle bisdommen bijeen: leken, religieu-
zen, priesters, bisschoppen. De bijeenkomst wordt dan ook genoemd: Natio-
nale Ontmoeting van de Indonesische katholieke geloofsgemeenschap61. Er
wordt gezamenlijk gediscussieerd en op het eind van de bijeenkomst wordt er
een 'gezamenlijke eensgezinde verklaring'62 uitgegeven over hoe de katholie-
ke geloofsgemeenschap intensiever betrokken kan worden bij de opbouw vande Pancasila-samenleving in Indonesi863. In deze gezamenlijke verklaring
komen de volgende onderwerpen expliciet aan bod:
1  De betekenis van het gezin.
2  De jongeren in onze samenleving.
3  De opvoeding en het onderwijs.
4 Over sociaal-economische problemen.
5  De gezondheidszorg in Indonesie.
6  Over het parochiele leven.
7  Over de verhoudingen tussen de leiding van de kerk en de regering.
8  Over het opbouwen van een Pancasila-samenleving64.

23  In 1985 publiceren de bisschoppen de volledige tekst van alle beraadslagingen
van de laatste jaren: 'De Indonesische katholieke geloofsgemeenschap temid-
den van de Pancasila-samenlevingm: Deze tekst kan men zien als een syn-
these van 15 jaar nadenken over de juiste positie van de Indonesische kerk

59 Zie Hidup, nr. 49 (1983), p. 5-10.
60  De viering van 450 jaar katholieke aanwezigheid in Indonesie in 1984, baseert zich op de

gebeurtenissen in 1534, toen op het eiland Moro de plaatselijke Raja Mamoya en vele van zijn
volgelingen gedoopt werden. Het feit dat in de zevende eeuw en daarna al katholieke gemeen-
schappen in de archipel bestonden werd wei gememoreerd, maar niet als aanleiding voor defestiviteiten gezien.

61 Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia (PNUKI), nationate bijeenkomst van de Indonesi-
sche katholieke geloofsgemeenschap, van 8-12 juli 1984 in Jakarta.

62  'Kesepakatan bersama para peserta pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia, 1984 perihal
Meningkatkan Partisipasi Umat Katolik Indonesia dalam Membangun Masyarakat Pancasila
(gezamenlijke afspraak van dc deelnemers van de nationale bijeenkomst van de Indonesische
katholieke gdoofsgcmeenschap, 1984, over het intensiveren van de participatic van de Indonesi-
sche katholicke geloofsgemeenschap in de opbouw van een Pancasila-samenleving).

63 Zie Hidup, nr. 34 (1984), p. 23-30.
64    De volledige teksten van alle toespraken en vieringen van de PNUKI, 1984, zijn gepubliceerd in

Spekrmm, 12, 2-3 (1984), p. 1-179. De 'Gezamenlijke Verklaring' is gepubliceerd in dit nummer,
p. 75-91.

65     Umat Katolik Indonesia datam Ma,yarakat Pancasila, speciale uitgave van Spektmm, 13,1 (1985),
P. 1-99.
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binnen de Indonesische samenleving. Het is een consequente uitwerking van
de conciliaire aanzetten, toegepast op de Indonesische context.
Met de publikatie van dit document lijkt de bezinning op allerlei problemen
van kerk en samenleving binnen Indonesie voorlopig afgerond. Het laat zien
hoe in grote lijnen de transformatie van de katholieke kerk in Indonesid tot
de Indonesische katholieke kerk verliep. Dat proces is nog niet afgerond. De
stuwende factoren ervan op nationaal niveau zijn in deze paragraaf belicht.

Speciaal de periode 1970-1985 is o.i. daarbij het meest constituerend geweest
voor de uitbouw van het Indonesisch karakter van de katholieke kerke.

Het bezinningsproces op de eigen plaats van de katholieke kerk binnen de
Indonesische context speelt zich niet alleen af op bisschoppelijk niveau. Ook
de religieuzen leverden hun bijdrage67. Het zijn met name de vele door de
MAWI ingestelde commissies die het voorbereidende denkwerk verrichten. In
de nu volgende paragraaf gaan we daar verder op in.

4.3  De structurering van de MAWI

De betekenis van de Bisschoppenconferentie als sturend orgaan werd in de vorige
paragraaf vooral inhoudelijk belicht. Nu willen we nagaan hoe deze conferentie
in het na-conciliaire tijdperk structureel tot stand kwam.
Voor Vaticanum II mochten de plaatselijke ordinarii van de missiegebieden

alleen met toestemming van Rome bijeen komen. Zulks geschiedde onder leiding
van een Delegatus van de Propaganda Fide, waaronder de missiegebieden

66   De thema's van de Bisschoppenconferenties vanaf 1985 handelen voornamelijk over specifieke

binnenkerkclijke zaken:
1985: Theologische verfrissing rond het Tweede Vaticaans Concilie: Spektmm, 14, 1-2 (1986), p

1-170.

1986: De betekenis van de katholieke intellectuelen in het proces van bezig zijn met wereldse
zaken vanuit een evangelische bezieling: Spektrum, 14, 34 (1986), p. 1-214.

1987: Kerkelijke dynamiek en morele christelijke begeleiding. En: Ethische en pastorale handlei-

ding voor katholieke ziekenhuizen: Spektrum, 16, 1-2 (1988), p. 1-220.
1988:  Vernieuwing van de statuten van de Bisschoppenconferentie, de juridische en theologische

status van de Bisschoppenconferentie, de verhouding van de conferentie met de religieuze
ordes/congregaties, Het Ad Limina Bezoek aan Rome in 1989 en de problematiek rond
de verlenging van verblijfsvergunningen van buitentandse missionarissen.

1989: Evaluatie van het Bczoek Ad Limina aan Rome van het Indoncsische cpiscopaat (mei
1989) en een evaluatie van het zcsdaagsc bezock van Paus Johannes Paulus II aan
IndonesiE (9-14 oktober 1989): Suara Pembaruan, 23 oktober 1989.

1990: Evaluatie van de Bijeenkomst van de Aziatische Bisschoppenconferentic (FABC) in
Indonesie (17-27 juli 1990), Resultaten van de Syno(ie in Rome over het priesterschap

(september 1990) en Pastorale richtlijnen over Het Leven: Hidup, 25 november 1990, p
21 e.v.

Naast deze hoofdthema's zijn er tijdens iedere vergadering ook concrete besluiten over
praktische aangelegenheden op verschillende terreinen. Voor zover die rechtstreeks met ons
onderwerp te maken hebben, zullen die zaken in de volgende hoofdstukken ter sprake komen.

67  Over de bijdrage van de religieuzen van de or(les en congregaties in dit bezinningsproces: zie

hoofdstuk 6, paragraaf 8.
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ressorteerden. Toen de kerkvoogden van Indonesie in 1955 voor het eerst na de
oorlog bijeen wilden komen, werd hun via de internuntius in Djakarta duidelijk
gemaakt dat alleen de Propaganda Fide het recht had om zo'n vergadering bijeen
te roepen en een voorzitter van de bijeenkomst aan te wijzen68. Deze voorzitter
mocht enkel tijdens de bijeenkomst als voorzitter van de Bisschoppenconferentie
fungeren. Daarbuiten mocht hij g66n functie hebben en zeker niet optreden als
representant van het episcopaat. Die vertegenwoordigende functie kwam juridisch
alleen toe aan de internuntius, die namens de Propaganda Fide was aangesteld.
In hun eerste vergadering van 25 oktober-2 november 1955 in Surabaya bespra-
ken de bisschoppen deze onbevredigende juridische afhankelijkheid. Zij vonden
er hun eigen oplossing voor. Men besloot tot de oprichting van een Centrale
Raad van de Bisschoppen (DEWAP69), bestaande uit vertegenwoordigers van de
verschillende regio's: Java, Sumatra, Kalimantan, Oost-Indonesia en Nusa
Tenggara Timur. Daarmee was het representatief voor de hele archipel. Deze
DEWAP zou minimaal eens per jaar vergaderen. De Bisschoppenconferentie als
geheel, die dan door de internuntius zou moeten worden bijeengeroepen, hoefde
slechts eens in de vijf jaar samen te komen. Hiermee vonden de bisschoppen van
IndonesiB hun eigen juridische oplossing om tot een gezamenlijk beleid te komen,
zonder daarbij afhankelijk te zijn van de inmenging van een (telkens wisselende)
internuntius70. Vijf jaar later besluiten de bisschoppen aan deze DEWAP het
mandaat te geven om de MAWI te representeren binnen Indonesie! In 1955
besluiten de bisschoppen ook om voortaan het Indonesisch als voertaal te
gebruiken en de naam van de bijeenkomst wordt dan in het Indonesisch MAWI.
Hiermee wordt duidelijk de richting van de Indonesianisasi aangegeven.
Nog belangrijker voor het beter functioneren van het episcopaat als landelijk
orgaan is de oprichting van zes comit6's om onder leiding van de DEWAP als
uitvoerend orgaan op bepaalde terreinen werkzaam te zijn:
1  De Panitia Sosial (Sociale Comit6)
2  De Panitia Aksi Katolik dan Kerasulan Awam (Comit6 voor katholieke actie

en Lekenapostolaat)
3  De Panitia Seminari dan Universitas (Comit6 voor de Seminaries en Universi-

teiten)
4 De Panitia Pendidikan dan Pengajaran Agama (Comita voor Onderwijs en

Godsdienstonderricht)
5  De Panitia Katekese Umat dan Penyebaran Iman (Comit6 voor Katechese en

Verspreiding van het Geloof)
6  De Panitia Pers dan Propaganda (Comit6 voor Pers en Propaganda)71.

68 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1461.
69   DEWAP = Dewan Waligereja Pusat (centrale raad van de kerkvoogden).
70 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1500-1501; ook: J. Hadiwikarta, Himpitnan Keptintsan MAM,  1924-

1980 (overzicht van alle MAWI-besluiten, 1924-1980), Obor, Jakarta 1981, p. 3.
71 Zie Hadiwikarta, o.c., p. 4.
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Tevens zou de DEWAP gaan functioneren als toeziend orgaan en adviseur voor
het Centrale Missie Bureau, dat voortaan Kantor Missie Pusat ging heten. Deze
naam wordt in 1956 veranderd in KWI (Kantor Waligereja Indonesia = Kantoor
van de Indonesische Kerkvoogden).
Tijdens haar vergadering van 1960 voert de MAWI enkele kleine organisatorische
verbeteringen in ten aanzien van de verschillende comitt's en hun competenties:
Er komt een Panitia Liturgi bij, het comitt voor seminaries en universiteiten
wordt in tweeen gesplitst en het comit6 voor onderwijs en godsdienst wordt
opgeheven en ondergebracht bij de afdeling onderwijs van het KWI. 
Gedurende het Concilie komt diverse malen de kwestie van een reorganisatie van
de MAWI aan bod. Verschillende concilie-documenten spreken over de noodzaak
van de oprichting van Bisschoppenconferenties, waaraan de besluitvorming in
verband met nationale kwesties kan worden overgedragenn. Tevens wordt in
enkele documenten aangedrongen op de oprichting van een generaal secretariaat
van de Bisschoppenconferentie.
In de jaren na het Concilie bezinnen de DEWAP en de MAWI zich op deze
structurele veranderingen. In 1966 wordt er een nieuwe PWI (Comitt) opgericht:
de PWI HAK (Hubungan antar Agama dan Kepercayaan = Comitt voor de
betrekkingen met andere Godsdiensten en Geloofsovertuigingen), een duidelijk
uitvloeisel van het Concilie. Vervolgens worden er nieuwe statuten opgesteld, die
- na wijzigingen door Rome - in 1968 op proef worden goedgekeurd. In 1970
besluit de MAWI tot nieuwe aanpassingen, welke in 1973 definitief van kracht
worden. De belangrijkste beslissing is dat de bisschoppen als geheel eens per jaar
zullen vergaderen. De juridische tussenfiguur van de DEWAP wordt opgeheven.
Wel zal een gekozen presidium twee tot drie keer per jaar bijeenkomen. De
MAWI zal voortaan niet meer onder leiding staan van de internuntius, maar zal
zelfstandig kunnen vergaderen en ook zelfstandig binnen IndonesiB de katholieke
kerk kunnen representeren. Er komt een onderscheid tussen synodale bijeenkom-
sten (eens in de drie jaar), waarin de verkiezingen voor de verschillende functies
plaats vinden en de simplex bijeenkomsten, waarin elk jaar de routinezaken aan
bod komen,4.
In 1970 wordt de structuur van het secretariaat generaal, in 1968 opgericht,
zodanig veranderd dat er nu drie elementen in vertegenwoordigd zijn:
1 Het KWI, het Kantoor van de Conferentie, met zijn afdelingen: Algemene

Service/Financien, Personalia, Onderwijs en Voorlichting.
2 De PWI's (De Panitia's), de bisschoppelijke comit6's, die vanaf 1955 bestaan

En de PWI HAK (Voor Oecumene) in 1966 opgericht.
3  De verschillende bureau's die onder de MAWI ressorteren: het LPPS (Lem-

baga Penelitian dan Pembangunan Sosial = Bureau voor Onderzoek en Sociale
Opbouw) en het Lembaga Biblika (Bijbelinstituut).

72 Zie Hadiwikarta, o.c., p. 4-5.
73 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1501.
74 Zie Hadiwikarta, o.c., p. 7.
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Dit secretariaat generaal wordt de kern van het functioneren van de MAWI75,
haar uitvoerend orgaan. De secretaris van de MAWI is tevens hoofd van het
secretariaat generaal. De dagelijkse leiding berust bij een pro-secretaris.
In de loop van de jaren zeventig vinden er nog enkele ondergeschikte veranderin-
gen plaats in de samenstelling en de wijze van functioneren van de verschillende
comit6's, maar de basisstructuur blijft hetzelfde. In 1974 komt er een nieuw
bureau bij: het LK3I = Lembaga Katolik untuk Kesejahteraan Keluarga (Het
Katholiek Bureau voor Gezinswelzijn). In 1978 na een jaar proefgedraaid te
hebben wordt officieel besloten tot oprichting van n6g een PWI, de PWI Karya
Misioner (het Comit6 voor Missionaire Werkzaamheden) met als taak de
missionaire situatie van de kerk te inventariseren en voorbereidend werk te
verrichten voor een gelijkmatiger verdeling van alle missionaire krachten in de
verschillende bisdommen.
In het jaar 1982 wordt de naam 'bisschoppelyke comit6's' veranderd in bisschop-
pelijke commissies, waarmee hun status duidelijker wordt uitgedrukt. Er bleek
behoefte aan nog een aparte commissie: voor jeugdzaken. Die wordt in 1985
officieel goedgekeurd, evenals een secretariaat Justitia et Pax. In 1986 tenslotte
besluiten de bisschoppen naar aanleiding van de ORMAS-wetgeving76 dat zowel
de naam MAWI als ook de statuten van de MAWI aangepast moeten worden.
Overeenkomstig de nieuwe kerkelijke wetgeving wordt de naam MAWI veranderd
in KWI (Konperensi Waligereja Indonesia = Conferentie van de Indonesische
Kerkvoogden) en het secretariaat generaal wordt het Sekretariat Konperensi77.
Nieuwe statuten worden opgesteld, maar de conferentie besluit dat men in 1987
zowel de statuten als ook de directoria van de commissies en bureaus opnieuw
wil bespreken. Dat gebeurt ook, maar een definitieve beslissing wordt verschoven
naar de vergadering van november 198878. De nieuwe statuten worden half
november 1988 definitief goedgekeurd. Zo kregen de Bisschoppenconferentie,
haar secretariaat generaal, haar commissies en bureaus in de loop van de jaren
cen efficiente vorm op nationaal niveau'g.
Hetzelfde proces speelde zich op regionaal niveau af. Bijna elk bisdom benoemde
voor elke commissie op nationaal niveau een eigen bisdommelijke vertegenwoor-
diger of contactman, meestal delegatus genoemd, die de contacten zowel naar

75 Zie Hadiwikarta, o.c., p. 8.
76   De ORMAS = Organisasi Masyarakat (maatschappelijke organisatie) wetgeving: nr. 8/1985, wil

vastlcggen welke maatschappelijke organisaties in Indonesiebestaansrecht hebben onder toezicht
van de regering. Op de problematick die hierdoor ontstond (Is de MAWl cen maatschappelijke
organisatie onder regeringstoezicht?) wordt in hoofdstuk 7, paragraaf 6 verder ingcgaan.

77 Zie Hidup, 1 febr. 1987, p. 24-26; 1 maart 1987, p. 25-28; Spekrnim, 14,34 (1986), p 199-200.
78 Zie Spektrum, 16,1-2 (1988), p. iv.
79 Algemene informatie over de samenstelling en de personalia van de MAWI-KWI, secretariaat

generaal, de commissies en de bureaus is te vinden in het officiele adresboek dat om de vier jaar
door het secretariaat wordt uitgegeven. Dit adresboek heet: Buku Petunjuk Gereja Katolik
Indonesia. In zekere zin is het een voortzetting van de oude jaarboeken. Sinds 1970 is het
gemiddeld om de vier jaar door het secretariaat van de MAWI uitgegeven: 1970, 1974, 1977,
1982, 1986 en 1990.
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buiten als binnen het bisdom op dat terrein behartigt. Als voorbeeld: er is een
nationale bisschoppelijke commissie voor liturgie. Die commissie heeft een
dagelijks bestuur van 12 leden, gekozen uit heel de archipel. Daarnaast zijn er
nog eens 33 contactpersonen (delegatus liturgi) die op nationaal niveau geraad-
pleegd kunnen worden. Binnen elk van de 33 bisdommen is er dan weer een
Panitia Liturgi (liturgisch comit6) dat binnen het bisdom het terrein van de
liturgie speciaal behartigt en contacten heeft naar alle parochies. Meestal hebben
de parochies zelf dan ook nog eens een Seksi Liturgi, die binnen de parochie de
zorg heeft voor het liturgisch gebeuren. Zo is er een lijn van nationaal niveau
naar plaatselijk niveau, maar evenzeer omgekeerd van onder naar boven. Wat op
plaatselijk niveau - binnen de lokale cultuur - aan nieuwe liturgische incultura-
tievormen wordt ontdekt, dat komt uiteindelijk op nationaal niveau terecht. Daar
wordt bekeken in hoeverre deze eigen liturgie nationaal bruikbaar is. Meestal
gebeurt dit op landelijke congressen of workshops, die regionaal en landelijk om
de paar jaar gehouden worden. Voor een goed functionerende communicatie
moet het landelijk secretariaat van de commissie zorg dragen.
Eventuele veranderingen in de samenstelling van de dagelijkse besturen worden
elk jaar door de Bisschoppenconferentie besproken en goedgekeurd. Publikatie
daarvan geschiedt in het tijdschrift Spekbumm. Het katholieke blad Hidupsi
geeft wekelijks informatie over het kerkelijk leven van Indonesie op nationaal en
regionaal niveau. Zowel met Spekeum als met Hidup hebben de bisschoppen en
alle commissies een nationaal forum voor communicatie met heel de kerkge-
meenschap. Ook dat is eenheidscheppend voor de Indonesische katholieke kerk.
Kerkjuridisch is de MAWI (sinds 1987 KW[) enkel een overlegorgaan, omdat
ieder bisdom zelfstandig is en rechtstreeks ondergeschikt aan Rome. In de
praktijk functioneert dit college echter in nationale aangelegenheden als de
officiale representant van de Indonesische katholieke kerk: het geeft in gezamen-
lijke beslissingen leiding aan heel de kerkgemeenschap. Het gezamenlijke overleg
(musyawarah) en het gezamenlijke besluit (mufakat) zijn typisch Indonesisch
structuren82. De beslissingen worden voorbereid door deskundige commissies en
gecoilrdineerd door een goed functionerend secretariaat generaal. Dat geeft een
band van eenheid aan de Indonesische kerk, waardoor in de praktijk geen enkele
bisschop in nationale aangelegenheden een eigen policy, onafhankelijk van de
anderen volgt.

80 Spe/anim wordt door de afdeling DOKPEN (Dokumentasi dan Penerangan = documentatic en
voorlichting) van de MAWI uitgegeven. De eerste jaargang verscheen in 1971.

81 Hidup (leven) begon in 1947 als een Nederlandstalig parochieblad van de kathedraal in Jakarta:
De Katholieke Week. In 1948 werd het Katholiek Leven genoemd. Pas in 1958 werd het blad in
het Indonesisch uitgegeven als bisdomblad van Jakarta met de naam Hidup Katolik. In de jaren
zestig groeide het blad uit tot een landelijk katholiek weekblad met een oplage van rond de
10.000 exemplaren. In 1970 werd de naam ingekort tot HWup. Qua inhoud en omvang werd het
steeds meer een katholick familieblad. Midden jaren tachtig was de oplage gegroeid tot rond de
50.000 exemplaren. Zie Hidup, 19 mei 1985, p. 7, en Hidup, 6 maart 1988: feestnummer 40
Tahun majalah kim (ons blad 40 jaar oud).

82 Zie Muskens, 1969, p. 59.
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4.4  Van ius commissionis' naar  mandatum': 1969

In het groeiproces naar de Indonesische katholieke kerk is er n6g een gebeuren
dat in de overgangsfase van grote betekenis was. Het was naar buiten toe geen
spectaculair gebeuren. Toch was het een keerpunt in de gezagsstructuur binnen
elk bisdom. Bedoeld wordt de omschakeling van het zogenaamde 'ius commissio-
nis' (het toevertrouwd, zijn van een bepaald gebied aan de rechtsmacht van cen
bepaalde orde of congregatie) naar de nieuwe situatie van het'mandatum' van de
bisschop. Kerkrechtelijk werd door deze omschakeling de bisschop feitelijk pas
echt de enige hoofdverantwoordelijke in zijn diocees. Hij kreeg het 'mandaat': de
ordes of congregaties, aan wie vroeger de volle verantwoordelijkheid voor het
gebied was toevertrouwd, werden nu ondergeschikt aan zijn rechtsmacht. Dit
geschiedde door de instructie 'Relationes' van 24 februari 1969. Walbert Buhl-
mann zegt daarover:

'De theologie van de lokale kerk werd (nog op het laatste ogenblik) in het
decreet over de missie-activiteit van de kerk (Ad Gentes) integraal opgeno-
men, en wel kwantitatief zeer overvloedig (het woord "lokale kerk" komt in
Ad Gentes 25 keer voor, in Lumen Gentium slechts vijf keer), al werd zij ook
niet meer in alle consequenties doordacht. Later heeft men in de instructie
"Relationes" van 24 februari 1969 de juridische consequenties getrokken en
het "ius commissionis" voor alle diocesen in de missielanden opgeheven. De
theologische en pastorale consequenties zijn vtrdragend en tekenen zich pas
langzaam af. Zij zullen het beeld van "de missie" grondig veranderenn.i

Daar kan nog aan toegevoegd worden: ook de psychologische en financiele
consequenties zijn verstrekkend. De ordes of congregaties moesten nu met de
plaatselijke bisschop een contract maken waarin hun rechten en verplichtingen,
personeel, materieel en financieel werden vastgelegd. Een bisschop was vrij om
ook andere ordes of congregaties in zijn bisdom aan te trekken. De vroegere
exclusiviteit alsof een bepaald gebied 'toebehoorde' aan een bepaalde orde of
congregatie werd daarmee doorbroken. De bisschop werd nu echt baas in eigen
huis.

De diepere achtergronden van het 'ius commissionis' lagen in het oude kerkden-
ken. Dat maakte een tweedeling binnen de kerk: de 'normale' kerk in het westen
en de missiegebieden in landen, waar de kerk nog niet gevestigd wasM. Voor de
vestiging van de kerk in de missielanden was de Congregatie De Propaganda Fide
opgericht. Deze Romeinse instantie kon de zorg voor de uitbreiding van het
geloof aan bepaalde specialistische groepen (ordes of congregaties) toevertrouwen
onder toewijzing van een eigen werkterrein.

83   Zie W. Buhlmann, Er komt een derde kerk, 1976, p. 241.

84   Zie hierover 'Nicuwe wegen voor de missie (Van Fidei Donum tot Redemptor Hominis)', in:
Infonnatiedienst Nedertandse Missieraad, 6,14 (23 december 1982), 2 e.v.
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In hoofdstuk 2.6 is beschreven hoe de grote kerkelijke verkaveling in Indonesie
zich afspeelde tot 1940. Er waren toen vijftien kerkelijke gebieden, toevertrouwd
aan bijna evenzoveel verschillende ordes of congregaties. Datzelfde proces van
afsplitsingen ging tot 1969 door. In die periode werden binnen de Archipel nog
de volgende gebieden verkaveld:
1 Het apostolisch vicariaat van Semarang wordt in 1940 afgesplitst van het

gebied van Batavia en toevertrouwd aan de paters Jeziieteng.
2 De apostolische prefectuur van Sukabumi (later Bogor) wordt in 1948 afge-

scheiden van Batavia en toevertrouwd aan de paters Minderbroeders Francis-
canen=.

Daarmee is de verdeling van Java voltooid. In de andere delen van de Archipel
gaan de afsplitsingen verder. Op Borneo vinden nog vier afscheidingen plaats:
3 De apostolische prefectuur van Sintang wordt in 1948 losgemaakt van het

kerkelijk gebied van Pontianak en toevertrouwd aan de paters Montforta-
nen .

4  In 1954 wordt de apostolische prefectuur Ketapang van Pontianak losgemaakt
en toevertrouwd aan de Nederlandse paters Passionisten88.

5   Het apostolisch vicariaat Samarinda wordt in 1955 ontkoppeld van Banjarmasin
en ter verzorging toevertrouwd aan de Missionarissen van de H.Familie:

6  De Italiaanse Passionisten nemen in 1968 het 'eigen' gebied van Sekadau (nu
deel van bisdom Sanggau) over, een gebied dat afgesplitst werd van Pontianak
en Ketapang .

Op Sumatra verhuisde in 1941 de apostolisch vicaris van Padanil naar Medan,
omdat deze plaats dichter bij de Bataklanden ligt, waar de Kapucijnen in 1934
toegelaten waren door het gouvernement. Na de oorlog vinden er op Sumatra de
volgende verdelingen plaats:
7 De apostolische prefectuur Padang wordt in 1952 van Medan afgesplitst en

toevertrouwd aan de Italiaanse Xaverianen uit Parman.
8 In 1952 vindt in het zuiden een afsplitsing plaats: het gebied van Lampong

wordt een eigen apostolische prefectuur los van Palembang, met hoofdzetel
Tanjung Karang. De Priesters van het H.Hart krijgen er de verantwoordelijk-
heid voor .

85   Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 886.
86 Zie Seiarah, 1974, decl 3b, p. 802
87 Zie Sejarah, 1974, deel 38, p. 353.
88 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 381.
89 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 427.

90 Zie S4arah, 1974, decl 32, p. 389.
91 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 27.
92 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 121.

93 Zic Sejarah, 1974, decl 3a, p. 194.
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9 Tenslotte worden in 1959 het gebied van Sibolga en het eiland Nias tot de
apostolische prefectuur van Sibolga bijeengevoegd, los van Medan. Duitse
Kapucijnen, uit China verdreven, krijgen er de verantwoordelijkheid over.

Nederlan(is Nieuw-Guinea, dat in 1949 buiten de souvereiniteitsoverdracht was
gehouden, werd daarom ook kerkelijk losgemaakt van het nieuwe Indonesit.
10 In 1949 al werd de apostolische prefectuur Hollandia afgesplitst van het

apostolisch vicariaat Nieuw-Guinea, dat zijn zetel in Ambon had. Het werd
toevertrouwd aan de Nederlandse paters Minderbroeders Franciscanen,4.

11 Niet lang daarna werden de eilanden Halmahera en Ternate ondergebracht
bij een nieuw apostolisch vicariaat Ambon, toevertrouwd aan de Missionaris-
sen van het H.Hart.

12 Medio 1950 werd vervolgens het nieuwe apostolische vicariaat van Merauke
losgekoppeld van het gebied van Ambon dat in Indonesie lag. Dit zuidelijk
deel van Nieuw-Guinea bleef toevertrouwd aan de zorgen van de paters
Missionarissen van het H.Hart95.

13 De 'vogelkop' van Nieuw-Guinea wordt in 1959 van de prefectuur Hollandia
afgesplitst en wordt de apostolische prefectuur Manokwari (later verhuisde de
zetel naar Sorong). De Nederlandse paters Augustijnen krijgen de zorg voor
dit gebiedg6.

14 Als laatste gebied binnen Nieuw-Guinea (dan al Irian Jaya) wordt uit een
deel van het gebied van Merauke op 21 augustus 1969 een eigen bisdom
Agats gevormd. Het 'ius commissionis' geldt dan al niet meer. Het gebied
wordt echter overgedragen aan de zorgen van Amerikaanse Kruisheren,7.

Ook in het gebied van de Kleine Soenda-eilanden (Nusatenggara), dat in 1913
aan de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD) was toevertrouwd, vinden
er na 1940 nog de nodige afsplitsingen plaats. Doch bijna alle nieuwe gebieden
blijven aan de zorgen van de SVD toevertrouwd:
15 De apostolische prefectuur Bali-Lombok werd in 1950 afgescheiden van het

vicariaat van de Kleine Soenda-eilandenw.
16 In 1951 werd in Oost-Flores het apostolisch vicariaat Larantuka losgemaakt

van het vicariaat Florese.
17 Hetzelfde geschiedt in West-Flores waar het apostolisch vicariaat Ruteng

wordt opgerichtioo

94 Zie Sejarah, 1974, decl 33, p. 697.
95 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 697.
96 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 708.
91   Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 655.
98 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1418.
99 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1146.

100 Zie Sejarah, 1974, dcel 3b, p. 1260.
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18 Ook op Timor wordt een splitsing gemaakt. In 1967 wordt het gebied van
Kupang een zelfstandig bisdom los van Atambualot.

19 De eilanden Sumba en Sumbawa worden in 1955 door de Propaganda Fide
toevertrouwd aan de Duitse Redemptoristen die het gebied van de SVD-ers
overnemen. In 1959 wordt dit gebied de apostolische prefectuur Weete-
bula102. In 1969 krijgt het de status van bisdom.

Van 1940-1969 zijn er in totaal 19 kerkelijke afscheidingen of herindelingen
geweest. In 10 gevallen werd een gebied aan een nieuwe orde of congregatie
toevertrouwd als eigen missiegebied. In 1969 is de kerkelijke kaart van Indonesit
voltooid, er zijn 33 zelfstandige gebieden, waarvan de meeste zelfstandige bisdom-
men. Slechts twee gebieden: Sibolga en Sekadau, hebben op dat moment nog de
status van apostolische prefectuur. Sibolga wordt in 1980 tot bisdom verheven.
Het gebied van Sekadau wordt in 1982 uitgebreid met het dekenaat Sanggau en
tot bisdom Sanggau verhevenle.
Alle grote priesterordes of congregaties die naar Nederlands-Indit of IndonesiB
waren gekomen hadden zo een gebied gekregen (of zich verworven) dat onder
het 'ius commissionis' aan hun zorgen was toevertrouwd. Deze situatie had zowel
voordelen als nadelen. Grootste voordeel was dat 66n organisatie, gesteund vanuit
het moederland, een bepaald gebied intensief kon bewerken. Naast de personeels-
voorziening en de financiele ondersteuning bepaalde de moederprovincie echter
vaak ook hoe er gewerkt moest worden en wat er aan prioriteiten moest worden
uitgevoerd in de eigen missie. Daarin lag ook een bron van mogelijke conflicten.
Een provinciaal bestuur in Nederland, Duitsland, Italit, Amerika of een generaal
bestuur in Rome hadden grote zeggingsmacht in 'hun' missiegebied. Een missie-
prokuur in Holland had indirect een vinger in de pap omdat zij de financiele
armslag in Indie bepaaldelot.
Een dubbele gezagsstructuur bestond meestal ook binnen een missiegebied zelf.
Men had de kerkelijke overste (apostolisch prefect of apostolisch vicaris) en
daarnaast de reguliere overste van de desbetreffende orde of congregatie. Omdat
het gebied aan de orde of congregatie als zodanig was toevertrouwd, kon deze
dubbele gezagsstructuur (zowel personeel als financieel) conflicten opleveren, ook
al was de kerkelijke overste bijna altijd lid van diezelfde orde of congregatie. In
gebieden waar de kerkelijke overste tegelijkertijd ook reguliere overste was (iets
wat afhing van de interne statuten van elke orde of congregatie) was er geen kans
op tegenstrijdige belangen. Voor de werkers in het veld was er in zo'n geval
echter het probleem dat er bij een conflictsituatie geen beroepsmogelijkheid
binnen het gebied zelf bestond. Een conflict met de kerkelijke leiding betekende
ook een conflict met de leiding van de orde of congregatie. In het geval dat de

101 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1342.
102 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1382-1384.

103  Zie Buku Pemnjuk Gereja Katolik Indonesia, 1986, Sibolga p. 78 en Sekadau-Sanggau p. 109
104  Uit het interview met mgr. T. van Valenberg, 1983, p. 4. Zie hoofdstuk 3, voetnoot 127.
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twee functies niet in 66n persoon verenigd waren, konden zich competentieconflic-
ten voordoen.
In 1929 vaardigde de Propaganda Fide in Rome de instructie105 uit waarin die
onderlinge competenties werden afgebakend. Deze instructie, ondertekend door
de Nederlandse kardinaal van Rossum, zegt in verband met de dubbele rechts-
macht het volgende:

'Aan de kerkelijke Overste komt het toe de hoofden van de missiestaties te
benoemen, alsook de bedieningen van de missionarissen te veranderen, de
missionarissen te verplaatsen en hen, overeenkomstig de bestaande noodwen-
digheden of het nut van de Missie, voor de verschillende bedieningen of
ambten te gebruiken. Bij het benoemen of verplaatsen van hoofden der staties
en bij de keuze van missionarissen voor de verschillende bedieningen en
ambten treffe hij een vergelijk met de religieuze Overste. Deze immers zal
gewoonlijk vanwege zijn bediening de onderdanen beter kennen en vollediger
op de hoogte zijn van hun karaktereigenschappen, hun talenten, hun deugd,
alsook van hun geschiktheid voor de verschillende bedieningen. De religieuze
Overste moet daarom de hoofden voor de verschillende staties en geschikte
personen voor de bedieningen voorstellen (ius proponendi), de Overste van
de Missie echter benoemt hen (...) Bij verschil van mening moet evenwel het
oordeel van de kerkelijke Overste voorrang hebben106. i

Deze competentie-afbakening leverde in de praktijk soms problemen op, o.a. in
die gevallen waar een bepaald gedeelte van een gebied (toevertrouwd aan de orde
of congregatie) overgedragen of afgesplitst moest worden en aan een andere orde
of congregatie moest worden toevertrouwd. De orde of congregatie verloor
daarmee een stuk van 'haar' missiegebied107.

De opdeling van missiegebieden onder particuliere ordes of congregaties had als
nadeel dat elk gebied in zijn eigen besloten sfeer leefde. Men was daarbij
psychologisch vaak meer op het moederland georienteerd waar het thuisfront was
dan op andere delen van de kerkelijke archipel. De kerkvoogden mochten dan
eens in de vijf jaar bijeenkomen vanaf 1924, de gewone missionarissen hadden
geen enkele kans om zich breder te orienteren. Ze hadden dan ook vooral oog
voor hun gebied en de mensen voor wie zij werkten. Dit veroorzaakte een zekere
psychologische blikvernauwing tot het eigen gebied. De provincialistische instel-
ling van vele buitenlandse missionarissen blijkt uit hun identificatie met de

105  Instructio 8 december 1929, in: Acm Apostolicae Sedis, 22 (1930), 111-115.
106 De instructio van 8 december 1929 werd door de verschillende ordes/congregaties in de eigen

statuten voor de missies verwerkt. We citcren hier uit Statuten voor de Missies,  toevertrouwd aan
de Orde derMinderbroeders-Capuct)nen, 's-Hertogenbosch 1950, Provincialaat Capucijnen, p. 17-
18.

107 Die situatie deed zich bijvoorbeeld voor toen de apostolische prefectuur van Sukabumi,
toevertrouwd aan de Franciscanen, in 1957 het gcbied van Bogor erbij krceg. Hier werkten
traditioneel de Conventuelen. Omdat 'hun' gebied werd afgenomen, stapten zij op. Informatie
van mgr. T. van Valenberg.
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concrete groep waarvoor ze stonden: men was pastoor/zuster/broeder voor de
Bataks, voor de Chinezen, voor de Javanen, voor de Daya's, voor de Papoea's.
Tijdens het verlof of na de pensionering werd en wordt verteld over 'mijn' volk

i ,108 ·· ,109         ••     ••     ••of 'mijn leven met de Papoea s    , 'miln leven met de Daya's    , 'zo zljn Zll, mljn
Manggareiers'110 en vele anderenill.
Er was nog een ander probleem dat samenhing met het 'ius commissionis'. De
desbetreffende orde of congregatie vertegenwoordigde meestal exclusief het
priesterschap. Dat betekende dat priesterkandidaten ook vrijwel automatisch lid
werden van de desbetreffende orde of congregatie met alle voordelen en nadelen
vandien. De keuze om niet regulier maar seculier priester te worden was in vele
delen van de archipel vrijwel onmogelijk112. De kandidaten werden veelal naar
de eigen ordeseminaries gestuurd: voor de oorlog meestal naar Nederland, maar
ook na de oorlog kwam dit nog voor. Als extreem voorbeeld moge gelden de
situatie in het gebied van Sekadau. De Italiaanse Passionisten stuurden hun
priesterkandidaten uit het binnenland van Kalimantan tot in de jaren zeventig
jaren naar Italie, alsof ze alleen daar echte Passionisten konden worden! Kardi-
naal Darmojuwono moest hen in 1976 attenderen op het feit dat er al v66r de
oorlog binnen Indonesie groot-seminaries waren waar men priesterkandidaten
binnen de Indonesische cultuursfeer kon opleiden. Met veel tegenzin stuurden ze
toen hun kandidaten niet meer naar Itali8.
In een aantal gevallen betekende het toevertrouwd-zijn van een gebied aan tan
orde of congregatie dat in de zielzorg ook de desbetreffende spiritualiteit en
devotionaliteit werd overgedragen. Dat betekent dat bepaalde delen van Java
sterk Jezuretisch georienteerd zijn, Noord-Sumatra meer Kapucijns, grote delen
van Nusatenggara meer een (Duitse) SVD-inslag hebben en bijvoorbeeld Padang
meer Italiaanse devotionaliteit kenti13, iets wat op zich geen verarming hoeft te
betekenen.

108    P.  Vertenten  MSC,  15 jaar bij  de Koppensnellers.  Leuven  1935.
109 Herman Josef van Hutten OFMCap., Mdn leven met de Daya's, 1938-1974. Tilburg 1983. hee

delen, 599 p.
110  W van Bekkum SVD, 'Zo zijn zij, mijn Manggareiers', in: Katholieke Missiin,11 (1952-1953),p.

208-211.

111 In Sejarah, 1974, decl 4, p. 515 e.v. is een hele literatuurlijst aangegeven met werken van
missionarissen over hun gebied en hun mensen.

112  In het hoofdstuk over de Indonesianisasi van de priesters wordt nader op deze problematiek
ingegaan.

113  Het zou een aparte studie waard zijn om cens na te gaan in hoeverre dc verschillende ordesspi-
ritualiteiten, gecombineerd met verschillende landsachtergrond, hebben doorgewerkt in de
religieuze praktijken en devotics van dc gelovigen in het desbetreffende gebied. Als curieus
voorbeeld (of is het een anekdote?): er wordt verteld dat de Daya's in het binnenland van
Borneo v66r de oorlog op het eind van de H.Mis baden: 'Zoete Lieve Vrouw van dcn Bosch,
bid voor ons', een goedc Brabantse Capucijnen-traditie van dat moment. De Italiaanse
Passionisten die het gebied overnamen, zouden de Bossche Zoete Moeder vervangen hebben
door hun eigen plaatselijke Italiaanse Madonna! Hoeveel Javaanse katholieken hebben als
voornaam Ignatius, typisch Jezuitisch!
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Rome schaft in 1969 het 'ius commissionis' af: dit als consequentie van de
conciliaire theologie dat de lokale kerk ter plaatse tot stand gebracht moet
wordenn: De instructie begint met het opnoemen van een aantal redenen
waarom het 'ius commissi(mis' gedeeltelijk ondoelmatig geworden is:
1 De oprichting van de kerkelijke hierarchie, die in vrijwel alle kerkelijke

gebieden werd doorgevoerd.
2  De toenemende overdracht van missiegebieden aan de zorg van de autochtone

seculiere clerus.
3 Het Tweede Vaticaans Concilie, dat de theologische en juridische principes

erkende en bevestigde waarop de functie van de residerende bisschop in de
kerk en zijn diocees berust.

Deze veranderingen maken het nodig, aldus de instructie, om de verhoudingen
tussen de plaatselijke bisschoppen en de missionaire instituten grondig te herzien
en wel op de volgende wijze:
1  In de diocesen van de vroegere missielanden wordt het juridisch systeem van

het ius commissionis opgeheven. Het blijft nog van kracht in die kerkelijke
missiegebieden waar nog geen echte diocesen zijn opgerichtll:

2  Er wordt een nieuw juridisch systeem ingevoerd. Het bestaat in een speciale
vorm van samenwerking tussen de missie-instituten (ordes of congregaties) en
de bisschoppen. Men noemt die vorm van samenwerking mandatum of man-
daat.

3 Dit mandaat wordt als volgt omschreven: door het hoogste kerkelijke gezag
wordt op verzoek van de bisschop en in overleg met het missie-instituut een
bepaalde taak gegeven aan een orde of congregatie, om samen te werken met
en onder de bisschop volgens een overeengekomen contract.

Langzaamaan komt deze nieuwe situatie tot stand in de verschillende kerkelijke
gebieden van Indonesie. Er worden contracten, afgesloten tussen de missioneren-
de instituten en de bisschoppen. Vaak zijn dit al'binnenlandse' contracten omdat
vele ordes of congregaties in de jaren zeventig ook eigen provincies in Indonesit
oprichten. Daarin worden afspraken gemaakt over welke parochies eventueel wel
bediend zullen blijven worden door leden van het missie-instituut, over de
financiele vergoeding voor het werk door leden verricht, over de hulp die men al
dan niet wil blijven geven ter ondersteuning van de voortgang van het werk.
Binnen heel wat ordes of congregaties was al een bezinningsproces gaande over
hun missionaire opdracht. Als in een bepaald gebied hun missie voltooid was,
moest men dan niet naar een ander gebied trekken? Gold dit met name niet voor
de Indonesische leden van de orde of congregatie, opdat ook zij missionair

114  Het gaat om de instructie van 24 februari 1969 in de Acta Apostoticae Sedis, 61 (1969), p. 276-

287. Speciaal het tweede deel: De quibusdam principiis atque normis circa relationes in
territoriis missionum inter ordinarios locorum et instituta missionalia. De achtergrond van deze
instructic is te lezen in: Katholiek Archief, 14, 16-17 (18-25 april 1969), p. 404.

115 In Indonesia betrof dat op dat moment de apostolische prefecturcn Sibolga cn Sekadau.

135



zouden leven en werken? Door de gebieds-ontkoppeling kon de orde of congre-
gatie zich nu vrijer opstellen om elders missionair actief te worden. Deze nieuwe
opstelling viel gemakkelijker te realiseren in gebieden met een snel groeiende
diocesane clerus aan wie de 'normale' zielzorg overgedragen worden. Dit proces
is binnen Indonesie het meest zichtbaar geworden op Flores en Timor. Als men
het vroeger over Flores en Timor had, dan was er automatisch de koppeling met
de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD). En had je het over de SVI)
in Indonesie, dan dacht je aan Flores en Timor. In de jaren zeventig echter,
dankzij bovengenoemde factoren, is de SVD zich aan het losmaken van deze
identificatie. Men wil dat de congregatie een echte missionaire congregatie blijft.
De Indonesische kandidaten worden erop voorbereid dat ze niet per se op Flores
of Timor terecht zullen komen. Sinds het begin van de jaren zeventig zijn er al
tientallen SVD-ers uitgestuurd naar allerlei bisdommen in heel IndonesiE om daar
hun diensten aan te bieden aan de plaatselijke bisschop.
Psychologisch vormt de nieuwe situatie van het mandatum voor sommige oudere
missionarissen een probleem. 'Hun' missiegebied wordt ook opengesteld voor
andere missionaire instituten en bijna overal is diocesane clerus in opleiding.
Sommigen ervaren dit als een bedreiging, terwijl het dat totaal niet is. De
veranderingen sinds 1969 zijn ons inziens een fundamentele bijdrage aan het
proces van lokale kerkvorming, sterker nog van nationale kerkvorming, omdat
men nu ontkoppeld is van de 'eigen' regio. De oude kerkelijke verkaveling is
voorbij. De missie is voltooid. De lokale kerk kan volop groeien naar een
volwassen situatie onder de lokale bisschop.
Het 'ius commissionis' is - historisch gezien - van grote betekenis geweest voor
de missionaire opbouwfase. De omschakeling van 1969 is evenzeer van historisch
belang voor de volwassenwording van de Indonesische katholieke kerk.

4.5  De versnelling van de Indonesianisasi: 1979

Onder de vele factoren die de overgang van zelfstandige kerk naar Indonesische
kerk hebben bevorderd, is er 86n kwestie die onze bijzondere aandacht verdient.
Ze heeft het Indonesianisasi-proces versneld en het nationaal kerkelijk bewustzijn
versterkt. Daarover nu meer in deze paragraaf.

Waar ging het allemaal om? Kort gezegd: de verdere aanwezigheid van buiten-
landse missionarissen werd van regeringswege ter discussie gesteld. Dat was
echter geen vrijblijvende discussie over het al dan niet gewenst zijn. Volkomen
onverwacht werden medio 1979 verblijfsvergunningen van tientallen missionaris-
sen niet meer verlengd en voor meer dan duizend anderen zou hetzelfde kunnen

gebeuren. Indien deze ambtelijke maatregelen door zouden gaan, zou de katho-
lieke kerk in een jaar tijd meer dan de helft van haar kaderpersoneel kwijtraken.
In bepaalde bisdommen zouden er bijna geen priesters meer overblijven. Kortom,
een 'nationaal kerkelijk' probleem kwam medio 1979 uit de lucht vallen. Daar
moest ook nationaal op gereageerd worden.
In zijn essentie is het probleem dat hier opduikt een verschil in visie. Het
politieke denken en het kerkelijke denken over Indonesianisasi kwamen hier met
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elkaar in botsing. Daarbij ging het niet over de doelstelling van het proces van
Indonesianisasi, maar wel over de wijze waarop en de snelheid waarmee dit
proces zich binnen de katholieke kerk afspeelde.
In dit verschil in visie speelde met name het ministerie van godsdienst116 een
speciale rol. Al in het verleden waren er diverse aanvaringen geweest tussen
christenen en de policymakers van dit ministerie, dat zich een exclusieve rol wilde
toeBigenen in alle zaken die maar iets met godsdienst te maken hadden. Alhoewel
er principiele vrijheid van godsdienst bestaat onder de waarborg van de Pancasila,
kwam de vrijheid van godsdienst in de praktijk vaker in het gedrang door ambte-
lijke maatregelen van dit ministerie.
In de loop van de jaren zeventig waren er al een aantal maatregelen geweest die
met name door christenen als discriminerend werden ervaren. Er kwam een
verbod om kerken te bouwen in een islamitische omgeving, waarbij men vergat
dat in Jakarta de grootste moskee van Zuidoost-AziE gebouwd werd tegenover de
katholieke kathedraal. Godsdienstige gebedsbijeenkomsten werden verboden in
particuliere huizen, omdat dit onrust zou verwekken in een islamitische omgeving.
Men vergat daarbij dat op elke mesjid of musholla een of meer luidsprekers aan
de buitenkant zijn gemonteerd. Het ministerie wenste dat op katholieke scholen
aan niet-katholieke kinderen enkel islamitisch onderwijs zou worden gegeven en
dat vervolgens alle buitenlandse hulp aan zending en missie alleen via het
ministerie van godsdienst zou mogen lopen117.

Begrijpelijkerwijs had niemand enige fiducie in dit soort maatregelen. Het
ministerie van godsdienst had algemeen de naam een van de grootste bronnen

··  118van corruptie te uln  en werd door sommigen gezien als het ministerie van
slechts 66n godsdienst.
In 1978 vaardigde het ministerie van godsdienst twee maatregelen uit. Daartegen
namen de protestanten en katholieken gezamenlijk stelling, omdat ze de vrijheid
van de godsdienstige overtuiging konden aantasten. Het waren de besluiten nr. 70

116  Dr. M. Muskens besteedt in zijn bock Indonesif, een strijd om nationale identiteit, ten speciaal
hoofdstuk aan het ontstaan en het functioneren van dit ministerie: p. 280-291.

117 De minister van godsdienstzaken van dat moment, prof. dr. Mukti Ali, gaf - na een bezoek aan
het Vaticaan - op 12 december 1977 een verklaring uit. Hierin stelde hij dat hij met de
Vaticaanse autoriteiten afspraken had gemaakt over de kwesties van de invoering van het
islamitisch godsdienstondeIWijs Op katholieke scholen en het kanaliseren van alle buitenlandse
kerkelijke hulp via zijn ministerie. Dit werd de MAWI te gortig. Officieel nam de MAWI
openlijk stelling tegenover deze uitspraken. Men betwij felde of het Vaticaan dit soort uitspraken
over de Indonesische situatie had gedaan en Oberhaupt had kunnen doen. Dit soort aangelegen-
heden moesten tot de competentie van de MAWI worden gerekend.

118   In de staatsbegroting van 1973-1974 had dit ministerie van godsdienst een routinebegroting van
14,9 miljard rupiah. Dit bedrag was groter dan de optelsom van de begrotingen van elf andere
departementen te zamen. En die elf anderc departementen (die dus te zamen minder te
verteren hadden dan het 6ne departement van godsdienst) waren: binnenlandse zaken, handel,
landbouw, industrie, mijnbouw, publicke werken, verbindingen, gezondheid, sociale zaken,
transmigratie en arbeid. Deze elf hadden te zamen een routinebudget van 14,7 mitjard rupiah.
Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 511. Het is begrijpelijk dat velen binnen Indonesie niet bet;repen
waarom dit ministerie zoveel geld nodig had.

137



en nr. 77 van de minister van godsdienst, welke genomen waren zonder dat van
tevoren enig overleg met de betrokkenen gevoerd was (iets wat in Indonesit
politiek w81 gebruikelijk is). In besluit nr. 70 van 1 augustus 1978 werden richtlij-
nen voorgeschreven over'godsdienstige propaganda aan andersdenkenden'. Deze
besluiten konden echter gemakkelijk zo gehanteerd worden dat iedere radio-
uitzending, ieder pamflet, iedere medicijn, elke sociale hulp aan iemand van een
andere godsdienst door het ministerie geinterpreteerd kon worden als verboden
propaganda voor de eigen godsdienst. Daar kwam na enkele weken 'besluit' nr.
77 bij. Dat bepaalde - wat een jaar van tevoren al was aangekondigd - dat alle
buitenlandse hulp aan een godsdienstige groepering, zowel financieel als perso-
neel alleen via het ministerie van godsdienst kon worden verleend. De competen-
tie om te beoordelen wat nodig was voor een bepaalde godsdienst of kerk werd
volledig naar dit ministerie toe getrokken.
De Protestantse Raad van Kerken (DGI119) en de MAWI vonden deze eenzijdi-
ge besluiten van de minister te ver gaan en ondernamen een gezamentijke
actie120. Er werden bezoeken afgelegd bij de betrokken minister, andere leden
van het kabinet en bij de vice-president. De president bepaalde dat verschillende
ministeries zich met de aangelegenheid moesten bezig houden en in januari 1979
verschijnt er een 'Gezamenlijk Besluit' van het ministerie van binnenlandse zaken
an het ministerie van godsdienst121. De beide kwesties: de godsdienstige propa-
ganda tn de buitenlandse financitle hulp werden hierin op een bevredigende
nieuwe manier omschreven. In feite werd de exclusieve zeggingsmacht over deze
zaken onttrokken aan de bevoegdheid van het ministerie van godsdienst.
Met deze maatregel leek de rust te zijn weergekeerd, maar in feite had de
aftredende minister al een tijdbom geplaatst, die niemand serieus genomen had.
Op 16 maart 1978 had de toen al demissionaire minister bepaald dat alle recom-
mandaties voor de verlenging van verblijfsvergunningen van buitenlandse missio-
narissen alleen centraal in Jakarta door de secretaris generaal van het ministerie
van godsdienst konden worden afgegeven. Tot dan toe kon alles regionaal
geregeld worden.
Deze nieuwe maatregel betekende niet enkel een verzwaring van de bureaucrati-
sche procedure (alle officiele documenten moesten vanuit alle uithoeken van het
land naar Jakarta gestuurd worden) maar het hield tevens een centralisatie in van
de controle op de wenselijkheid (of niet) van de aanwezigheid van buitenlandse
missionarissen overal in Indonesie. Deze maatregel betekende in feite een
manipuleerbaar monopolie door een centrale instantie. Wanneer ambtenaren van
het ministerie in Jakarta uitmaakten dat missionaris X of Y of dominee X of Y

119 De meeste protestantse kerken in IndonesiE hebben een gezamenlijk overlegorgaan in de DGI
(Devan Gereja-Gereja Indonesia = de Indonesische Raad van Kerken).

120 Er verscheen een gemeenschappelijke brochure van de MAWI en de DGI: Tinjauan mengenai
Keputusan Menteri Agama no. 70 dan 77 Tahun 1978 (een beschouwing over de besluiten van
dc minister van godsdienst, nr. 70 en 77, jaar 1978), uitgegeven door de gczamenlijkc secrcta-
riaten van DGI en MAWI.

121 Zie Hidup, 21 januari 1979, p. 86-88.
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op een of ander eiland in de archipel naar hun mening geen recommandatie meer
nodig had voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning, dan kon de desbetref-
fende vertrekken. Niemand vermoedde dat de 'demissionaire besluiten' van een
vertrekkend minister geldingskracht zouden hebben. De praktijk bleek anders.
Nadat de problemen, veroorzaakt door besluiten nr. 70 en nr. 77 in januari 1979
leken opgelost, begon er in mei 1979 een stagnatie op te treden in de afgifte van
aanbevelingen voor verblijfsvergunningen. Op tussentijdse verzoeken om informa-
tie over de gang van zaken kwam geen antwoord. Eind juli 1979 waren er al 169
verblijfsvergunningen die verlopen waren. In kerkelijke kring maakte men zich
steeds meer zorgen over de gang van zaken. In de buitengewesten werden lastige
vragen gesteld aan buitenlandse missionarissen wier verblijfsvergunning verlopen
was. Ze waren wel niet illegaal in het land, maar hun papieren waren niet in
orde. Bovendien: missionarissen die op verlof wilden gaan, konden niet vertrek-
ken omdat ze bij vertrek geen geldig nieuw inreisdocument zouden hebben.
Tijdens een ontmoeting tussen de minister van godsdienst en de secretaris van de
MAWI op 24 juli kwam de kwestie van de vertragingen van de aanbevelingen ter
sprake. Er werd meegedeeld dat de vertragingen veroorzaakt werden, doordat de
goedkeuring van de BAKIN 22 niet tijdig aanwezig was. Tevens zou er volgens
de minister sinds 11 juli een nieuwe policy van de BAKIN zijn, inhoudende dat
buitenlandse missionarissen op dezelfde wijze behandeld dienden te worden als
alle buitenlanders. Dat wilde zeggen: na vier jaar verblijf in Indonesit kon men
nog slechts voor 66n keer verlenging krijgen voor zes maanden. Dan diende men
het land te verlaten.
Op 4 augustus komen er zes aanbevelingen af voor de verlenging van verblijfsver-
gunningen voor een periode van zes maanden, met de aantekening dat er daarna
gttn verlenging meer gegeven kan worden. Is dit toevallig? Gaat het hier om een
precedent, of gaat het hier om een nieuwe policy, waardoor alle missionarissen
met een tijdelijke verblijfsvergunning na vier jaar binnen de zes maanden het land
zouden moeten verlaten? Om hoeveel personen gaat het? De MAWI zelf heeft
op nationaal niveau geen inzicht in de situatie van de 33 bisdommen. Dit soort
zaken werd in het verleden immers op plaatselijk niveau geregeld.
Desgevraagd verklaart het hoofd van de BAKIN (Binnenlandse Veiligheidsdienst)
dat buitenlandse missionarissen tot nu toe nooit een probleem voor de binnen-
landse veiligheid hebben opgeleverd. Met andere woorden: er zijn andere
politieke krachten aanwezig die een nieuwe policy voorstaan. Er wordt geadvi-
seerd dat de MAWI een personeelsbeleidsplan opstelt voor de katholieke kerk,
in samenwerking met het ministerie van godsdienst. Dat gebeurt, en de essentie
van het plan is dat de katholieke kerk in Indonesit nog minstens 25 jaar nodig
heeft om op eigen benen te staan wat de assistentie van buitenlandse broeders en
zusters betreft, en minimaal vijftig jaar buitenlandse assistentie nodig heeft van

122  BAKIN = Badan Koordinasi Intelijen Negara (de staatsveiligheidsdienst)
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priesters. Daarmee zijn begin augustus de wederzijdse standpunten duidelijk
gemaakt.
De kwestie wordt dan op een hoger niveau besproken met de codrdinerend
minister voor maatschappelijk welzijn. Drie zaken komen aan bod: de actuele
kwestie van de niet-verlenging van de verblijfsvergunningen, geplaatst tegen de
achtergrond van de noodzakelijke assistentie van de buitenlandse missionarissen.
Vervolgens de principiele vraag: wat is de tijdslimiet die de regering voor ogen
staat in verband met de Indonesianisasi (de vervanging van buitenlanders door
Indonesitrs); en tenslotte de volkomen onduidelijke situatie rond de mogelijk-
heden voor buitenlanders om Indonesisch staatsburger te worden. Honderden
missionarissen hebben sinds de vijftiger jaren aanvragen ingediend tot naturalisa-
tie, maar slechts sporadisch is aan een enkeling het Indonesisch staatsburgerschap
verleend. Wat is de policy van de regering in dezen? Uit de besprekingen wordt
duidelijk dat er ten aanzien van de buitenlandse missionarissen geen gecoordi-
neerd beleid is. Enerzijds is er de binnenlandse veiligheidsdienst die over vreem-
delingen waakt, anderzijds is er het ministerie van godsdienst dat een aanbeveling
moet geven en dan is er nog de immigratiedienst, ressorterend onder het ministe-
rie van justitie, die voor de afgifte van de verblijfsvergunning moet zorgen. Een
gezamenlijk beleid is nodig en zal besproken worden.
Ondertussen krijgt ook het ministerie van buitenlandse zaken met de affaire te
maken. De onrust in katholieke kringen over de situatie van de buitenlandse
missionarissen raakt in diplomatieke kringen bekend. De Vaticaanse nuntiatuur
en ook andere ambassades vragen om opheldering. Ook het ministerie van
binnenlandse zaken wordt benaderd. De gouverneur van Nusa Tenggara Timur
(Flores en Timor) hoort over de onrust onder de katholieken op Flores. Daar
heeft een aantal pastoors te horen gekregen dat hun verblijfsvergunning nog maar
voor zes maanden verlengd is. De gewone katholiek begrijpt er niets van dat hun
pastoor over een halfjaar het land zal moeten verlaten, omdat mensen in Jakarta
dat nodig vinden. Ze vragen aan de gouverneur om opheldering.
De kwestie van de verlenging van de verblijfsvergunningen is niet enkel een
probleem voor de katholieke kerk. Ook protestantse kerken hebben er mee te
maken. De MAWI en de DGI verzoeken samen om een gesprek met de presi-
dent. Dat heeft op 31 augustus 1979 plaats. Tijdens dit onderhoud blijkt dat de
regering een heel andere invalshoek heeft ten aanzien van de problematiek. Deze
wordt geplaatst in de context van de nationale opbouw. Er wordt gevraagd op
welke wijze de MAWI en de DGI participeren in de nationale vijfiarenplannen
(Repelita's123). Hoe ondersteunen zij de 'nationale eenheid' en hoe verbreiden
zij de Pancasila-filosofie? Op welke wijze werken de MAWI en de DGI aan een
systematische Indonesianisasi van alle kerkelijk personeel? Immers: Indonesie
kampt met het probleem van de werkloosheid, van een tekort aan arbeidsplaat-

123  Repelita = Rencana Pembangunan Lima Tahun Gljfjarenplan voor de opbouw van het land).
Met het eerste vij fjarenplan en de uitvoering ervan werd in 1969 begonnen. Elke vij f jaar wordt
een nieuwe planning gemaakt, gebaseerd op de resultaten van de afgelopen vijf jaar.
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sen. Vele jongeren willen aan de slag. Daarom is het nodig dat er een planmatige
overdracht plaatsvindt van de kennis en deskundigheid van buitenlanders aan
IndonesiErs die hun plaats kunnen innemen. Heeft de MAWI een concreet plan
waarin dit proces van Indonesianisasi is uitgewerkt? De problematiek van de
Indonesianisasi mag anderzijds de internationale contacten en samenwerking met
een wereldkerk niet in de weg staan. Buitenlandse missionarissen hebben zeker

een belangrijke rol in godsdienstig opzicht, maar ook in nationaal opzicht hebben

zij een belangrijke positie. Vandaar de aanbeveling dat ook de buitenlandse
missionarissen aan de nationale upgradingscursussen over de Pancasila (P4-
cursussen124) mee zullen doen.
Van kerkelijke zijde wordt aan de president de informatie gegeven dat at meer
dan vijftig jaar geleden het Indonesianisasi-proces van kerkelijk kader begonnen
is. Ondertussen is 77% van alle zusters Indonesier, 63% van alle broeders en 42%
van alle priesters. Dit proces van Indonesianisasi gaat steeds verder. Het is echter
niet zo dat men aan werkloze jongeren kan aanbieden om priester, broeder of
zuster te worden om zo de werkloosheid te bestrijden. Het recruteringsproces van
Indonesiers voor de functies die nu door buitenlandse missionarissen worden
vervuld, loopt bij de katholieke kerk anders dan bij een onderneming. Ten eerste
is er de kwestie van de roeping tot het priesterschap en het religieuze leven, een
factor X die niet te plannen valt. Vervolgens is er de zeer langdurige opleiding
van minimaal 12 jaar na de lagere school en dan ten slotte is er de eis tot
celibatair leven binnen de katholieke kerkgemeenschap125.
Daarop volgde cen gedachtenwisseling over de termijn waarin 100% van alle
kerkelijk personeel uit Indonesifirs zou kunnen bestaan. De MAWI schatte 25-50
jaar nodig te hebben, de regering dacht dat men in vier jaar tijds toch wel zo ver
zou kunnen zijn. Een concrete afhandeling van zaken werd verder aan het
staatssecretariaat toevertrouwdim.
Elf dagen later vindt er overleg plaats op het staatssecretariaat waarin de MAWI
vijf concrete vragen stelt:
1 Aangezien de aanwezigheid van buitenlandse missionarissen nog ten zeerste

nodig is voor het kerkelijk leven, hoopt de MAWI dat de afwerking van de
aanbevelingen zal verlopen zoals vroeger, zonder de beperkingen van de kant
van de BAKIN van 11 juli.

2 Men hoopt dat de 32 missionarissen, die ondertussen slechts een verlenging
voor zes maanden hebben gekregen ook daarna een verlenging van hun
verblijfsvergunning zullen krijgen.

124 Zie voetnoot 27 van hoofdstuk 1.
125  In dit gesprek bleek dat men in regeringskringen over priesters en priesteroplciding erg 'islami-

tisch' dacht. Voor islambegrippen in Indonesie kan iedcre man die enkele jaren onderricht heeft

gehad in een madrasah of pesantren (godsdienstscholen) imam'  priester of voorganger)
worden. Enige vorm van celibaatsverplichting is bij de islamitische priesters onbekend.

126  Over dit gesprek met de president werd uitvoerig geschreven in Hidup, nr. 31 (1979), p. 11-56.
Ook over het gesprek op het staatssecretariaat en het daaropvolgende telegram is in dit tijdschrift
bericht.
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3  Ten aanzien van de aanbeveling voor de verlenging van de verblijfsvergunnin-
gen die op dat moment al zijn verlopen - in totaal al 203 personen - vraagt
men om een vlotte procedurele afwerking.

4 Aangezien de katholieke kerk nog steeds buitenlandse krachten nodig heeft
zolang er niet voldoende Indonesiers zijn, spreekt men de hoop uit dat ook in
de toekomst nieuwe visa zullen worden verstrekt.

5 Vanaf de jaren vijftig hebben honderden buitenlandse missionarissen een
aanvraag ingediend tot naturalisatie. De meeste van die aanvragen zijn tot op
dit moment nog niet afgehandeld. De procedure om naturalisatie aan te vragen
wordt ook als zeer ingewikkeld ervaren. Is het mogelijk om deze regeling te
vereenvoudigen? Kan aan de buitenlandse missionarissen niet volop gelegen-
heid gegeven worden om Indonesisch staatsburger te worden?

Het staatssecretariaat belooft de voorstellen te zullen bestuderen, maar benadrukt
anderzijds de noodzaak dat ook de katholieke kerk een duidelijke planning
opstelt over een progressieve Indonesianisasi van haar personeel. Men heeft
begrip voor het feit dat een plotselinge afvloeiing van meer dan 2.000 missionaris-
sen127 grote problemen zou opleveren. Hoe lang waren die buitenlanders nu
echt nog nodig. De president dacht dat het mogelijk moest zijn dat op het einde
van de derde opbouwperiode van vijf jaar (3de Repelita) in 1984 er nog maar
10% buitenlanders over zouden zijn. Het staatssecretariaat hoopte dat al in 1984
wel 100% Indonesianisasi bereikt zou kunnen worden. Opnieuw benadrukt de
MAWI de ingewikkeldheid van het recruteringsproces en de hoge eisen die aan
kerkelijk kader gesteld worden, niet alleen in Indonesie maar internationaal. Men
belooft de zaken verder te zullen bestuderen.
Een dag na dit gesprek wordt op 11 september een telegram gestuurd aan alle
immigratiediensten in alle provincies dat men geen aanvragen voor verlenging van
verblijfsvergunningen mag afwijzen en dat niemand wiens vergunning verlopen is
het land mag worden uitgezet. De hele kwestie zal verder centraal bestudeerd
worden.
Vanuit de MAWI wordt een rondschrijven gestuurd aan alle bisschoppen en
religieuze oversten waarin de stand van zaken wordt uiteengezet. Paniek is
overbodig. Niemand zal worden uitgewezen. Daarnaast wordt gevraagd om te
inventariseren wie ooit al eens een aanvraag tot naturalisatie heeft ingediend en
wie bereid zijn om een dergelijke aanvrage te doen. Vanuit het secretariaat van
de MAWI wordt aan alle bisschoppen gevraagd een overzicht te sturen van de
personeelssituatie, een schatting van de minimaal nodige bezetting van de
belangrijkste posten en de bereidheid om in het geval er toch een ongewenste
situatie zou ontstaan personeel vrij te maken voor andere bisdommen.
Omdat het onmogelijk is een tussentijdse bijeenkomst te beleggen op nationaal
niveau, maakt de secretaris generaal van de MAWI een rondreis langs de

127 In 1979 waren cr 2.101 missionarissen: 926 priesters, 284 broeders en 891 zusters. Op dat
moment was echter niet bekend hoeveel van hen cen tijdelijke verblijfsvergunning hadden.
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hoofdplaatsen van de zeven kerkprovincies van 24 september tot 5 oktober. In
Jayapura, Ujung Pandang, Denpasar, Ende, Jakarta, Medan en Pontianak zijn
bijeenkomsten met alle bisschoppen, provinciaals en velen van de betrokkenen uit
de desbetreffende regio. Vier kwesties komen telkens ter sprake:
- Is het mogelijk het aantal roepingen voor priesterschap en religieus leven te

intensiveren?
-  Kan de participatie van de leken bij het kerkelijk leven vergroot worden?
- Zouden zoveel mogelijk buitenlandse missionarissen Indonesisch staatsburger

kunnen/willen worden?
- Welke werkprioriteiten dienen er gesteld te worden?

Door deze bijeenkomsten wordt men zich overal bewust van de nationale
problematiek. Men ervaart dat de Indonesianisasi van de katholieke kerk een
nationale aangelegenheid is, die niet door elk bisdom apart kan worden aange-
pakti28. Men begint inzicht te krijgen in het verschil tussen het politieke denken
en het kerkelijke denken over de Indonesianisasi18. Wat nog belangrijker is:
binnenkerkelijk komt de discussie op gang over wederzijdse assistentie tussen de
bisdommen onderling. Ook de ordes en congregaties gaan zich beraden over de
mogelijkheden om hun leden zo nodig elders in te zetten. De katholieke geloofs-
gemeenschap gaat nationaal denken, terwijl men voorheen vaak alleen maar
binnen de termen van het eigen bisdom dacht. Kortom, de problematiek rond de
verblijfsvergunningen werkt als een katalysator binnen kerkelijk Indonesie om zich
op nationaal niveau op de situatie te bezinnen. In het groeiproces naar kerkelijke
nationale eenheid is onverwachts een versnelling opgetreden. Er groeit een
gezamenlijk bewustzijn, een gezamenlijk denken en een gezamenlijke actiebereid-
heid om de problematiek te boven te komen. Misschien is de schok die het
ministerie van godsdienst veroorzaakte toch een 'blessing in disguise' geweest.
Er wordt niet passief gewacht op mogelijke verdere ontwikkelingen. Een door het
secretariaat generaal van de MAWI benoemde commissie maakt een ontwerp
voor een 'Plan voor de Indonesianisasi van de katholieke kerk in Indonesit: Dit
ontwerp wordt aan de Bisschoppenconferentie voorgelegd. Van 5-15 november
1979 wordt de meeste vergadertijd uitgetrokken voor de bespreking en bijstelling
van dit plan. Pro en contra's worden afgewogen. Met name de kwestie van de
aanvraag tot naturalisatie van buitenlandse missionarissen is onderwerp van
discussie. Zou de naturalisatie van vele buitenlanders juist niet een belemmering
kunnen vormen voor de echte Indonesianisasi van Indonesisch kader? Moet men
niet principieel benadrukken dat de status van buitenlands missionaris juist die
van missionaris is, dat wil zeggen iemand die tjdeljk ingezet wordt om in een
andere kerk te helpen? Dan de kwestie van een versnelde overdracht van leiding-

128 De UNIO (vereniging van seculicre priesters) van Semarang en dc Ieiding van de MASRI
(religieuzenberaad) geven een aparte verklaring uit over heel de kwestie: Spektrum, jrg. 10

(1980), p. 26-30.

129 In hoofdstuk 1 is dit verschil in denken over wat Indonesianisasi is in het 'algemene' spraak-
gebruik en het 'kerkelijk' spraakgebruik behandeld.
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gevende functies binnen bisdommen en ordes of congregaties. Is dat geen
tegennatuurlijk proces, onder politieke druk tot stand gebracht? Misschien is de
tijd er nog helemaal niet rijp voor, zijn er onvoldoende capabele kandidaten.
Zeker waar het over de Indonesianisasi van het bisschoppencollege gaat, zal aan
de regering duidelijk gemaakt moeten worden dat dit een zaak is die alleen door
Rome wordt beslist.
Uit de personeelsgegevens die door middel van de spoedenquBte in alle bisdom-
men zijn verzameld, blijkt duidelijk dat de meeste bisdommen in de problemen
komen wanneer de buitenlanders zouden wegvallen, of drastisch in aantal zouden
worden verminderd, zeker waar het priesters betreft. Inmiddels opgestelde
regionale en landelijke prognoses laten zien hoe de disproportie tussen het
langzaam toenemend aantal priesters en de snellere toename van het aantal
katholieken in IndonesiB steeds groter wordt. Zelfs zonder ingrijpende maatrege-
len van buitenaf zal de katholieke kerk zich moeten bezinnen op een priester-
tekort in het komende decennium.
Na intern beraad slaagt de vergadering erin een tekst op te stellen die door de
MAWI definitief wordt goedgekeurd. Het krijgt de naam mee: Program Aksele-
rasi Indonesianisasi Tenaga Gereja Katolik Indonesia (Program voor de versnel-
ling van de Indonesianisasi van het personeel van de Indonesische katholieke
kerk130). Dit is het plan, zelfs program genoemd, waar de regeringsinstanties om
gevraagd hebben.
Dit document van 135 pagina's bestaat uit vijf hoofdstukken:
1  Preambule: De doelstellingen en de richting van de opbouwactiviteiten van de

katholieke kerk. Ter sprake komt op welke wijze de katholieke kerk deelneemt
aan het nationale opbouwproces, speciaal op godsdienstig terrein, onderwijs,
gezondheidszorg en op sociaal-economisch terrein.

2   Hoofddoel van het programma: Versnelling van het proces van Indonesianisasi.
In dit tweede hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze en in welke omvang
het Indonesianisasi-proces al meer dan vijftig jaar aan de gang is binnen de
katholieke kerk. Op een bepaald terrein is die al voor 100% gerealiseerd: in de
liturgie en tijdens godsdienstige bijeenkomsten wordt voor 100% het Indone-
sisch gebruikt. Wat de religieuze kaderkrachten betreft zal een versnelling van
de Indonesianisasi alleen mogen plaatsvinden overeenkomstig het Indonesisch
ritme van de dialoog, zoals vastgelegd in de Pancasila. Dat proces kan niet van
buitenaf worden opgelegd.

3  De feitelijke situatie van de Indonesische katholieke kerk anno 1979. In meer
dan honderd pagina's wordt informatie gepresenteerd over de katholieke kerk
in al haar geledingen: de umat, de bisschoppen, de priesters en de religieuzen.
Tevens wordt het Indonesianisasi-proces van de laatste vijftig jaar gedocumen-
teerd. Cijfers over de aantallen seminaristen en prognoses daarover voor de

130 Dit werkstuk Program Akselerasi Indonesianisasi Tenaga Gereja Katolik Indonesia, 135 p. is
alleen in de vorm van fotokopieen verschenen in een oplage van zeven exemplaren, bestemd
voor de president en de verschillende regeringsinstanties. Een samenvatting van het kernhoofd-
stuk, hoofdstuk 4, is gepubliceerd in Spektrum, 10, 1 (1980), p. 7-14.

144



toekomst worden wetenschappelijk onderbouwd gepresenteerd. De toenemen-
de disproportie tussen het aantal priesters en het aantal gelovigen dat zij
moeten bedienen, wordt aangetoond.

4 Het programma voor de versnelling van de Indonesianisasi van het kerkelijk
personeel. Vier hoofddoelstellingen worden aangegeven. Voor elke doelstelling
wordt aangegeven wat de overwegingen zijn die hiertoe hebben geleid en wat
de problemen zijn die overwonnen moeten worden voor de realisering ervan.
Daarna worden de concrete stappen geschetst die men wil zetten om de
doelstelling te realiseren en de conclusies die daaraan verbonden moeten
worden.

De vier geformuleerde doelstellingen zijn de volgende:
a Een versnelling van het proces van Indonesianisasi van de kaderkrachten.

Concrete stappen die worden voorgesteld: men wil proberen te bereiken dat
binnen de vijf jaar 80-90% van de bisschoppen Indonesier is. Omdat de
concrete benoemingen van Rome afhangen, zal men daar de zaken naar
voren brengen. Vervolgens wil de MAWI bevorderen dat op nationaal
niveau in alle commissies en bureaus een geleidelijke overgang plaatsvindt
van de leidende functies in Indonesische handen. Op regionaal niveau: men
zal trachten binnen de bisdommen versneld over te gaan tot de Indonesiani-
sasi van de belangrijkste functies. Op sectoraal niveau: de MAWI zal een
oproep richten aan alle ordes en congregaties om bij de komende kapittels
geleidelijkaan de topfuncties aan IndonesiErs toe te vertrouwen. Conclusie:
als dit programma gerealiseerd zou kunnen worden, dan is de topleiding van
de Indonesische katholieke kerk in Indonesische handen.

b  Het proces van een gelijkmatiger verdeling van Indonesische kaderkrachten
over alle bisdommen zal bevorderd worden. De wederzijdse hulpverlening
en uitwisseling van krachten tussen de bisdommen onderling zal versneld
worden. Concrete stappen: in 1980 wil men beginnen met een gedetailleerd
nationaal onderzoek om inzicht te krijgen in de situatie en de te verwachten
ontwikkelingen binnen de 33 bisdommen met betrekking tot de personeels-
situatie. Er zal een algemene census worden uitgevoerd om een overzicht te
krijgen van de mogelijkheden en de bereidheid van Indonesiers om elders
te gaan werken. Op basis van de onderzoeksresultaten hoopt men een reele
basis voor onderling overleg te verkrijgen, zodat een uitwisseling van
krachten op nationaal niveau mogelijk wordt. Op regionaal niveau zal een
duidelijke policy voor de toekomst moeten worden geformuleerd overeen-
komstig de regionale ontwikkelingsbehoeften. Die plannen kunnen inge-
bracht worden in het nationale wederzijdse overleg.

c Er zal een intensificatieprogramma ontwikkeld worden voor de promotie
van roepingen voor kerkelijke functies. Alhoewel roeping niet iets is wat
door mensen kan worden opgeroepen, wil men toch proberen een intensie-
vere campagne op gang te brengen, waardoor jongeren zich bewust gaan
afvragen of zij misschien 'geroepen' zijn om zich in te zetten voor de
uitbreiding van Gods kerk in kerkelijke of religieuze functies. Men hoopt via
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een bewustmakingsprogramma onder de jeugd meer jongeren te attenderen
op kerkelijke en religieuze vormen van leven. Een dergelijke promotiecam-
pagne kan echter pas minimaal na zeven, acht of negen jaar resultaten
opleveren!

d  De mogelijkheid voor naturalisatie van buitenlandse missionarissen. Voor de
continuiteit van de dienstverlening in pastoraal, godsdienstig, onderwijskun-
dig en gezondheidsopzicht is het nodig dat de aanwezigheid van buitenland-
se werkkrachten op deze terreinen gecontinueerd wordt. Mocht dit niet het
geval zijn, dan moet een groots herschikkingsprogramma van kaderkrachten
ontwikkeld worden. Dit zou inhouden dat allerlei Indonesische krachten,
actueel werkzaam in onderwijs, gezondheidszorg en sociaal-economische
projecten zouden worden vrijgemaakt worden voor de essentitle functies
binnen de pastoraal. Een dergelijk herschikkingsprogramma, wat de mogelij-
ke sluiting van scholen, ziekenhuizen etc. tot gevolg zou kunnen hebben, zou
ten zeerste tot nadeel zijn van allen die actueel gebruik maken van deze
faciliteiten. Om deze ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, doet de
MAWI een oproep aan zoveel mogelijk buitentandse missionarissen om
Indonesisch staatsburger te worden. Anderzijds heeft de MAWI er begrip
voor dat een aantal buitenlandse werkkrachten om diverse redenen onmoge-
lijk aan deze oproep kan voldoen. Vandaar dat aan de Indonesische rege-
ring gevraagd wordt of deze krachten permanent hun bijdrage mogen blijven
leveren aan de werkzaamheden waarvoor zij gevraagd zijn.
In dit verband wordt er op gewezen dat sinds 1958 het naturalisatieproces
in feite stilligt. De bezitters van een tijdelijke verblijfsvergunningi3i vol.
doen echter niet aan de voorwaarden voor de aanvraag van naturalisatie.
Men vraagt dus om verandering van hun status.
Uit de antwoorden op de nationale enqutte, voor zover bekend op dat mo-
ment, bleek dat er zich al 637 buitenlandse missionarissen hadden aange-
meld om Indonesisch staatsburger te worden. Indien de regering dus nieuwe
procedurele mogelijkheden zou kunnen scheppen, dan zou dit ten zeerste
bijdragen aan de interne stabilisering van de katholieke kerk.

5 In een vijfde hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de Indonesische
katholieke kerk denkt dit concrete programma te financieren. Uitgangspunt
daarbij is, dat men zal proberen om deze programma's niet ten laste te laten
komen van de regeringsontwikkelingsprogramma's die toch al zoveel steun
nodig hebben. Men is bereid naar interne financieringsmogelijkheden te
zoeken en, indien dat niet lukt, buitenlandse kerkelijke hulp te aanvaarden
voor de realisering van dit programma voor de versnelling van de Indonesiani-
sasi.

131   In IndonesiE kent men de 'tijdelijke' verblijfsvergunning, die elk jaar verlengd moet worden: de
KIM/S = Kartu Izin Masuk/Sementara (kaart met toestemming om in het land te zijn/tijdelijk
dan wei). Men moet echter een semi-permanente verblijfsvergunning hebben: de KIM, wit men
een aanvraag tot naturalisatie kunnen indienen. Die semi-permanente verblijfsvergunningen
waren echter al twintig jaar nict meer verstrekt.
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Dit programma wordt op 24 november 1979 aan de secretaris van het kabinet
aangeboden. Het verzoek van de hoogste regeringsinstanties aan de kerk om zulk
een programma is daarmee ingewilligd. Er is nu een reele gespreksbasis gelegd.
In verschillende pastorale brieven aan priesters, religieuzen en heel de geloofs-
gemeenschap wordt de kern van het programma gepresenteerd. Op de realisering
van dit programma en de reactie van de regering daarop zal in een volgende
hoofdstuk nader worden ingegaan132.

Dit programma van de MAWI getuigt van een bewuste sturing op nationaal
niveau om het proces van Indonesianisasi van de katholieke kerk te bevorderen.
Voor het eerst groeien de lokale kerken in al hun geledingen uit boven hun eigen
problematiek en blijkt er een nationaal kerkelijk bewustzijn te bestaan: een zeer
belangrijk moment in de overgang van zelfstandige kerk naar Indonesische kerk.
Die Indonesische katholieke kerk is nog niet voor 100% gerealiseerd. De hoofd-
momenten en factoren van het groeiproces op nationaal niveau zijn in dit
hoofdstuk aan bod gekomen. In de volgende hoofdstukken zullen de ontwikkelin-
gen van de Indonesianisasi op verschillende deelgebieden aan bod komen.

132 In hoofdstuk 6 wordt in paragraaf 6 het verdere verloop beschreven.
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5  Indonesianisasi van de umat katolik

5.1  Betrouwbaarheid van het cijfermateriaal

De 'umat katolik' is de katholieke geloofsgemeenschap als geheel, het volk Gods,
zoals het Tweede Vaticaans Concilie het omschreet. Die gemeenschap van
gelovigen kan men theologisch en kerkjuridisch onderverdelen in leken, priesters,
religieuzen en de leiding van de kerk, de bisschoppen. In het dagelijkse leven
echter bedoelt men met 'de gelovigen' of 'de katholieken' meestal de groep van
de leken. Zo ook in Indonesie. Het woord 'umat' duidt heel de geloofsgemeen-
schap aan, maar in het gewone spraakgebruik wordt de term gebruikt voor de
gewone gelovigen, het kerkvolk, de katholieke leken.
Dit hoofdstuk wil zich speciaal met dtze groepering binnen de Indonesische
katholieke kerk bezig houden. De 'gewone' gelovigen maken immers 99,9% van
heel de kerk uit. Wie zijn die katholieken in Indonesit? Hoe groot is hun groep
binnen de Indonesische samenleving? Hoe is de umat gegroeid in de loop der
jaren? Welke groeifactoren zijn te onderkennen? Wat betekent het Indonesiani-
sasi-proces van deze groep? Deze en andere vragen zullen in dit hoofdstuk aan
bod komen.
De hier volgende profielschets van de umat katolik bestaat voor een deel uit
statistische informatie en de interpretatie daarvan. In verband hiermee willen we
enkele opmerkingen vooraf maken over de mate van betrouwbaarheid van het
cijfermateriaal, zowel algemeen als kerkelijk.
In ieder land, maar zeker in een ontwikkelingsland, heeft men grote problemen
met het verzamelen van betrouwbare informatie over zijn bevolking, handel,
economie etc. De mate van betrouwbaarheid van de gegevens is in hoge mate
afhankelijk van de graad van ambtelijke organisatie en haar deskundigheid. Wat
Indonesie betreft is er een duidelijke ontwikkeling te bespeuren in deze zaken in
de loop der jaren:
-  Van de eerste volkstelling in Indonesi82 in 1960 werden slechts de voorlopige

uitkomsten gepubliceerd; een concrete verantwoording werd nooit gegeven.

1    Zie 'Dogmatische Constitutie over de Kerk' (Lumen Gentium), tweede hoofdstuk In: Constituties

en Decreten, p. 59.
2    In de koloniale tijd werden er ook volkstellingen gchouden in de archipel. De laatste is van 1930.

De gegevens zijn gepubliccerd in Indisch Fers/ag, decl 2. Statistisch Jaaroverzicht van Nederlands-
Indit over het jaar 1930. Batavia 1931.
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- De tweede nationale census, in 1971 gehouden, leverde zeer veel informatie
op. Het Biro Pusat StatistiP publiceerde dit materiaal in een reeks van
rapporten.  Veel van deze gegevens - en dat maakt ze problematisch -
klopten niet met informatie die door andere departementale instanties over
hetzelfde onderwerp werd uitgegeven. Een voorzichtige kritiek hierop werd
gepubliceerd in het dagblad Kompas: Dit artikel laat zien dat zowel het
Centraal Bureau voor Statistiek te Jakarta, als ook het Demografisch Instituut
van de Universitas Indonesia, Het Nationaal Economisch Instituut van de
Gajah Mada Universiteit in Yogyakarta 6n het Co8rdinerend Bureau voor de
nationale Family Planning, allemaal verschillende cijfers publiceren over
dezelfde periode en over hetzelfde onderwerp. Geen wonder dat een onderzoe-
ker er niet meer uitkomt en verzucht: 'Er zijn veel gegevens over de omvang
van de bevolking, maar welke zijn de juiste?'

-  De derde nationale volkstelling van 1980 werd nog deskundiger voorbereid en
uitgevoerd. De mate van betrouwbaarheid is dus stellig veel hoger. Desalniette-
min werden bepaalde gegevens, bijvoorbeeld over de godsdienstige overtuiging
van de bevolking, niet overal correct geregistreerd en gepubliceerd:

Een groot probleem is, dat volkstellingen in heel de archipel maar eens in de tien
jaar gehouden worden. Tussentijdse cijfers kunnen slechts door middel van
steekproeven en extrapolaties daarvan worden verkregen. De mate van betrouw-
baarheid van die cijfers is voor een belangrijk deel afhankelijk van de objectiviteit
van de betrokken ambtenaren en ministeries. Een van de vaak gehoorde klachten
in Indonesit is dat men ambtelijk maar cijfers publiceert 'om de hogere bestuur-
deren tevreden te stellen'6. Met name de informatie over sensitieve zaken als
godsdienst, zoals gepubliceerd door het ministerie van godsdienst, weken vaak af
van de cijfers die het Centraal Bureau van Statistiek op basis van de nationale

3  De Sensus Penduduk 1971 (de census van de bevolking) in 1971 werd begeleid door allerlei
deskundigen van de Verenigde Naties die adviezen gaven voor de opstelling en de uitwerking
crvan. In het hoofdrapport, Penduduk Indonesia (de bevolking van Indonesia), Biro Pusat
Statistik, Seri D, Jakarta maart 1975, worden die buitenlandse deskundigen in het voorwoord
uitvoerig bedankt voor hun hulp.

4 Zie'Banyak tersedia data penduduk Indonesia, mana yang benar?' (er zijn veel gegevens over de
bevolking van Indonesie, maar welke zijn de juiste?). Kompas, 12 februari 1977.

5   Het Pusat Penelitian Atma Jaya (PPA) te Jakarta, afdeling sociaal-kerkelijk onderzoek, maakte
een vergelijkende studie over de cijfers van de volkstelling van 1971 en 1980 met betrekking tot
de godsdienstige overtuiging van de bevolking Umat Katolik Indonesia, menurut Sertst:s 1980 dan
perkembangannya sejak Sensus 1971 (de Indonesische katholieken, volgens de Census van 1980,
en hun toename sinds de Census van 1971), PPA, 1981, nr. 70. Bij de presentatie van de cijfers
over de godsdienst werden de gegevens van diegenen die 'buiten de officiale godsdiensten' waren
genoteerd niet gepubliceerd in de officiEle Census-publikaties.

6   De uitdrukking: Asal Bapak senang (als 'vader' maar tevreden is) wijst op de culturele neiging dat
men het overheden naar de zin moet maken. Een bestuurder ziet liever 'mooie' cijfers dan dat hij
hoort dat het nog beroerd gaat. Deze mentaliteit wordt wel volop bestreden: men eist van ho-
gerhand 'objectieve' informatie om het land re8el te kunnen opbouwen.
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volkstelling in dezen publiceerde. Belangrijkste reden is het feit dat de toekenning
van subsidies en toelagen samenhangt met de hoogte van de gepubliceerde cijfers.
Hoe zit het met de cijfers van kerkelijke instanties? Zijn die cijfers wel betrouw-
baar? In het Jaarboek van de Katholieke Missie in Nederlands Oost-Indie van
1936 is gepoogd een overzicht te maken van de 'Geschiedenis in cijfers' van de
katholieke missie van 1808-1935: In het commentaar op de cijfers schrijft de
auteur:

'Het is een lelijk woord - en toch is het gevaar volstrekt niet uitgesloten dat
het straks ook over deze cijfers wordt uitgesproken: dat iedere statistiek liegt!
En in bescheidenheid en volkomen eerlijkheid dient hier aanstonds aan
toegevoegd dat jammer genoeg ook deze cijferreeksen menige onwaarheid
bevatten. Inderdaad: de cijfers zijn niet juist; ja erger nog, deze cijfers kunnen
zelfs niet juist zijns:

De schrijver doelt hier in eerste instantie op de algemene cijfers van de Neder-
lands-Indische regeringsstatistieken met betrekking tot het aantal protestanten en
katholieken in In(lie, maar in tweede instantie bedoelt hij evenzeer de binnenker-

kelijke statistieken. Desalniettemin beklemtoont hij de reale waarde van de
godsdienststatistieken: 'De waarheid en de waarde der cijfers vinden haar
fundament in de goede en ernstige pogingen tot zuivere benadering en de
constante regelmatigheid waarmee de cijfers in goede trouw worden opgemaaktg.'
Dat er dus ook in de kerkelijke cijfers van voor de oorlog fouten voorkomen is
duidelijkio. Hetzelfde geldt voor na de oorlog. In een 'baanbrekende' studie uit
1968 over de Kerkelijke Statistieken van IndonesiBil besteedt de auteur het hele
eerste hoofdstuk aan de fouten die hij gevonden heeft in de officiele kerkelijke
statistieken, die door de Apostolische Nuntiatuur te Jakarta vanaf 1949 werden

uitgegeven. Van de kant van de kerk gaat het hier niet om onwil of bewuste

vervalsing, opdat de 'hogere overheden tevreden zijn', maar om de fysieke
onmogelijkheid om de parochiele administraties in het binnenland betrouwbaar
te krijgen. De kerkelijke informanten zijn de parochiepastores die, vaak werkend
in een uitgestrekt gebied, hun gegevens jaarlijks aan de bisdommen moeten

doorgeven. Op de centrale verwerking door de bisdommen viel in het verleden
het nodige aan te merken. Er zijn gevallen bekend van bisdomstatistieken waarin
men - als de jaargegevens van een bepaalde parochie over een bepaald jaar
ontbraken - niet de cijfers van het voorafgaande jaar overnam, maar die
parochie gewoon niet meetelde.

7   De Katholieke Missie in Neder/an£is Oost-Indit, Jaarboek 1936. Centraal Missie Bureau, Batavia
1936.

8   Zie Jaarboek 1936, p. 20.
9   Zie Jaarboek 1936, p. 21.

10 Zie hoofdstuk 2, voetnoot 117.
11     Dr. AG. Baan OFM, 1khtisar Statistik tentang Geredja Katotik di Indonesia.· 1949-1967. L.aporan

1. LPPS, Jakarta 1968.
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Sinds 1980 worden alle kerkelijke gegevens op verzoek van de MAWI verzameld
en verwerkt door het Pusat Penelitian Atma Jayan te Jakarta. Via standaardfor-
mulieren wordt informatie ingewonnen bij alle parochies, scholen en gezondheids-
centra. Eveneens wordt jaarlijks informatie verzameld over de personalia van het
kerkelijk kader van alle bisdommen en ordes of congregaties. De gegevens
worden door het Sekretariaat van de Bisschoppenconferentie gepubliceerd. Door
een zorgvuldige vergelijking van jaar tot jaar van alle afzonderlijke gegevens en
via correspondentie over onduidelijkheden wordt een hoge mate van betrouw-
baarheid verkregen.

5.2  De groei van de umat katolik: 1940 - 1990

De opbouw van de lokale kerk - zo benadrukken de bisschoppen in het 'Doku-
men Indonesianisasi' van 1972 - is begonnen'op het moment dat Indonesiers de
heilsboodschap ontvingen en de verlossingsgenade accepteerden. Dat is dus al
lang geleden13: In hoofdstuk 2 van deze studie werd die missiegeschiedenis in
vogelvlucht gepresenteerd. Rekent men het nieuwe begin van de katholieke missie
vanaf 1534, dan zijn er over de eerste eeuwen alleen zeer ruwe cijfers bekend. In
de 17e eeuw waren er vermoedelijk zo'n 90.000 katholieken in de archipe114. Van
dit aantal bleef door de protestantisering tijdens de VOC-periode vrijwel niets
over.
Vanaf 1807 werd de katholieke kerk weer toegelaten in Indit. De katholieken zijn
vrijwel exclusief te zoeken onder Europeanen: soldaten, ambtenaren en handela-
ren. In 1850 bedroeg hun aantal: 5.67015. Oost-Flores echter (dat vanaf 1859 pas
officieel bij Nederlan(is Oost-Indie gerekend mag worden) telde in 1850 zo'n
3.000 inheemse katholieken. Het totaal aantal katholieken in heel de archipel
anno 1850 kan dus op 8.670 gesteld worden.
De  toename  van het aantal katholieken in Nederlands-Indift  van   1850- 1940   is   in
hoofdstuk 2 van dit boek beschreven. De koloniale maatregelen zorgden voor een
ongelijkmatige verspreiding van katholieken over het vroegere Nederlands-
Indi81: De grondwet van 1945 garandeerde de vrijheid van godsdienst: daarmee
verdwenen de vroegere belemmeringen. De katholieke kerk kon zich sindsdien
vrijelijk ontplooien. Tabel 11 brengt de groei van 1940-1990 in kaart.

12  Het is de Bagian Penelitian Sosial Kegerejaan (afdeling sociaal-kerkelijk onderzoek) die deze
onderzoekingen in opdracht van de MAWI-KWI verricht. Deze afdeling kan men vergelijken
met het Nederlandse KASKI (Katholick Sociaal Kerkelijk Instituut) in Dcn Haag.

13 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5, waar dit 'Dokumen Indonesianisasi' is besproken.
14   Rond 1600 wordt het aantal katholieken in de Molukken geschat op rond de 30.000 CSedjarah,

1971, p. 28), en in 1605 worden voor de Solor-archipel 50.000 katholieken opgegeven (Sedjarah,
1971, p. 30). Rond 1670 telt men in het gebied van de Minahassa en Sangir Talaud 12.500
katholieken (De heiden moest er aan geloven, p. 7 en 8.).

15 Zie hoofdstuk 2, tabel 1.
16 Zie hoofdstuk 2 en tabel 2 en 5.
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Tabel 11 Toename umat katolik in Indonesie: 1940-1990 (Indonesiers en Euro-
peanen).

Jaar IndonesiErs Europeanen Totaal

1940 478.130 88.172 566.302

1950 725.200 85.279 810.479

1960 1.297.732 5.000 1.302.732

1970 2.361.065 1.000 2.362.065

1980 3.415.106 - 3.415.106

1990 4.640.717                                -                           4.640.717

Bronnen: Zie voetnoot 17.

Naar aanleiding van tabel 11 hier enige opmerkingen:
-   In deze vijftig jaar werd de groep katholieken ongeveer acht keer zo groot. De

categorie Indonesiers onder hen werd ongeveer tienmaal zo groot.
-  De katholieken van Europese origine, in 1940 nog 16% van het totaal, verdwe-

nen vrijwel volledig tussen 1950 en 1960, met name ten gevolge van de nationa-
lisatie van alle bedrijven.

-  Wanneer men op basis van bovenstaande cijfers een aparte berekening maakt
van de procentuele toename van de Indonesische katholieken in elk decen-

nium, dan ontstaat het volgende beeld:
+ van 1940-1950: globale toename van 5,1% per jaar

17    De gegevens stammen uit verschillende bronnen. Voor elk jaar wordt de desbetreffende bron

aangegeven:

1940: Jaarboek 1940, p. 262.
1950: De gegevens over de Europeanen zijn ontleend aan de Verzamebtatistiek Godsdiens#g

leven, 1949-1950, uitgave Centraal Missie Bureau. De gegevens over de Indonesiers zijn
ontleend aan laporan 1, LPPS, 1968, tabel 33, waar een totaalcijfer gegeven wordt. Door
dit totaalcijfer te vermindcren met het aantal Europeanen is het aantal Indonesische
katholieken verkregen.

1960: Het totaalcijfer is ontleend aan laporan 1, LPPS, 1968, tabel 33. Het aantal Europeanen
is slechts een ruwe schatting. In dat jaar werden alleen voor het aartsbisdom Jakarta 4.641

Europeanen opgegeven.
1970: Het totaalcijfer is ontleend aan een brochure Indonesia, Facts and Figures, door dr. A.

Baan OFM. Deze cijfers lijken betrouwbaarder dan de ciffers die voor 1970 gepubliceerd
staan in Spektmm, nr. 1 (1973), p. 38 e.v. De schatting van het aantal Europeanen is
gebaseerd op het feit dat alleen voor Jakarta in dat jaar 910 Europeanen worden geno-
teerd.

1980: Zic PPA, laporan 75A, p. 70.
1990: Zie Statistik Tahunan Paroki, tahun 1989, Sekretariat KWI, Lampiran 1. Het cijfer voor

1990 is dat van 31 december 1989.
In de kerkelijke cijfers vanaf 1980 zijn gtdn gegevens over het aantal katholieken in Oost-Timor
opgenomen. Voor 1988 gaf de Gouverneur van Oost-Timor het aantal van 540.000 katholieken

op in zijn gebied (Zie Asia Focus, 10 december 1988, p. 8).
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+ van 1950-1960: globale toename van 7,9% per jaar
+ van 1960-1970: globale toename van 8,2% per jaar
+ van 1970-1980: globale toename van 4,3% per jaar
+ van 1980-1990: globale toename van 3,6% per jaar.
Na de Tweede Wereldoorlog neemt de umat katolik globaal toe van 5,1 tot
8,2% in 1970. Daarna neemt de groei af tot 3,6% in 1990. Deze groeicijfers
zijn (beduidend) hoger dan het groeicijfer van de Indonesische bevolking als
geheel. Uit de vergelijking tussen de resultaten van de twee volkstellingen van
1971 en 1980 werd het nationale groeicijfer in die periode berekend op 2,34%
per jaar18. Dit betekent dat de katholieke bevolking in die periode verhou-
dingsgewijs sneller toenam dan de bevolking van Indonesie als geheel. In
paragraaf 5 van dit hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan.

Als we de periode van de laatste vijftig jaar nemen en bekijken hoe omvangrijk
de groep van katholieken is binnen de totale bevolking van Indonesie (volgens de
officiele volkstellingen van 1930 en 1980) dan ontstaat het volgende beeld:

Tabel 12 Percentage van het aantal katholieken op het totaal van de Indonesi-
sche bevolking: 1930 en 1980.

Jaar Totale Aantal Percentage

bevolking katholicken katholicken

1930 60.731.025 300.027 05%
1980 147.331.823 4.355375 3,0%

Bron: De gegevens van 1930 zijn ontleend aan Indisch Verstag, deel II, p. 15-18. De gegevens over
1980 zijn ontleend aan PPA, laporan 70, p. 37.

In 1930 maakten de katholieken slechts een half procent van de hele bevolking
uit. Dit cijfer was vijftig jaar later in 1980 3,0%. In de loop van vijftig jaar is het
aantal katholieken op de totale bevolking in Indonesie dus slechts toegenomen
met 2,5%. Hierbij moet worden aangetekend dat in de volkstellingscijfers van
1930 naast de 'Indonesische' katholieken 66k de Europese, Chinese en andere
'uitheemse' katholieken zijn meegerekend. Aan de hand van deze cijfers kan het
verwijt uit bepaalde kringen dat er een grootscheepse christianiseringspoging van
Indonesie gaande is als onvoldoende gefundeerd worden afgewezent:
Een vergelijking van de officiele volkstellingscijfers van 1971 en 1980 levert
datzelfde beeld op.

18 Zie Sensus Ji Sam Su, in: Tempo, 31 januari 1981.
19 Zie Muskens, 1969, p. 431. Hier wordt het steeds terugkerende verwijt dat de christenen binnen

20-25 jaar h661 IndonesiE willen christianiseren, toegelicht.
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Tabel 13 De bevolking van Indonesie, verdeeld naar godsdienstige groeperingen:
1971 en 1980.

Godsdienst Census 1971 Census 1980

Islam 103379.496 873% 128A62.176 87,2%
Katholiek 2.692.215 2,3% 4.355375 3,0%
Protestant 6.049A91 5,2% 8305.696 5,8%
Hindoe 2.296.292 1,9% 2.988A61 2,0%
Boeddhist 1.092.314 0,9% 1.391.991 0,9%
Animist 2.658.035 2,2% 1.627.924 1,1%

Totaal 118.367.850 100% 147.331.823 100%

Bron: Zie PPA, laporan 70, p. 41.

Het aantal islamieten neemt tussen 1971 en 1980 toe met 25 miljoen, het aantal
katholieken met 1,6 miljoen, het aantal protestanten met 2,5 miljoen. Verhou-
dingsgewijs nemen de islamieten met 0,3% af, nemen de katholieken met 0,7%
toe en de protestanten met 0,6%. Een grootscheepse christianisering door
protestanten en katholieken komt uit deze gegevens niet naar voren. In paragraaf
5 zal verder op de achterliggende factoren van de toename van de umat katolik
worden ingegaan.

Wellicht is het opgevallen dat in deze paragraaf verschillende cijfers gepresen-
teerd werden van het aantal katholieken in hetzelfde jaar. Tabel 11 spreekt van
3.415.106 katholieken in 1980. De tabellen 12 en 13 geven het getal van 4.355.575
katholieken in hetzelfde jaar. In de volgende paragraaf wordt op deze kwestie
nader ingegaan.

5.3  De verschillen tussen kerkelijke en regeringscijfers
20

Voor het jaar 1980 geven de regeringsstatistieken 940.469 meer katholieken dan
de kerkelijke statistieken. Deze grote afwijking van 28% meer katholieken in de
regeringscijfers is voor de helft verklaarbaar uit het feit dat in 1980 voor Oost-
Timor 446.444 katholieken in de nationale volkstelling zijn opgenomen8. Trekt
men dit cijfer van de 940.469 katholieken af, dan blijft er altijd nog een verschil

20 Met regeringscijfers wordt hier bcdoeld: alle statistische informatic gepubliceerd door officitle
regeringsinstanties op centraal en regionaal niveau. Centraal zijn dat de cijfers van het Biro
Pusat Statistik (Centraal Bureau der Statistiek) in Jakarta en de cijfers gepubliceerd door het
departement van godsdienst. Regionaal en lokaal zijn het de gegevens van de provinciale
instanties, de camats (districtbestuurders) of de hoofden van de desa's of kampongs.

21   Kerkelijk valt Oost-Timor, het bisdom Dili, nog niet onder de Indonesische kerk, zolang Rome
de 'integratie' van Oost-Timor bij Indonesie niet erkent. Vandaar dat de kerkelijke cijfers van
het bisdom Dili niet werden meegeteld in de kerkelijke statistieken.
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van 494.025 personen over. Wat is de reden dat er volgens de regeringscijfers dus
bijna een half miljoen m66r katholieken zijn?
Het antwoord op deze vraag zit in de definitie van wie nu eigenlijk katholiek
genoemd kan worden of wie zichzelf als katholiek opgeeft. Tijdens onderzoekin-
gen in diverse bisdommen in Jakarta, Kalimantan Barat en Sumatera Utara kwam
deze kwestie naar voren vanuit de vergelijking van de kerkelijke en regeringscij-
fers op lokaal niveau.
Een concreet voorbeeld uit het aartsbisdom Pontianak. Volgens de officiele
regeringscijfers woonden er in alle 2.257 kampongs in het aartsbisdom 229.753
personen die zich als katholiek hadden laten registreren. Dat was in het jaar 1977.
Volgens de kerkelijke administratie van dat jaar waren er echter 91.182 katholiek
gedoopten22. Burgerlijk waren er dus bijna tweeenhalf maal zoveel katholieken
als kerkelijk. Was de kerkelijke administratie dan ontoereikend? Dat er een
verschil zou zijn, was al gebleken uit een vergelijking tussen de kerkelijke cijfers
van 1971 en de volkstelling van 1971. Toen waren in het aartsbisdom kerkelijk
58.877 katholieken geregistreerd en volgens de volkstelling waren dat er toen
144.57723

De problematiek die hier naar voren komt (en die niet enkel voor het aartsbis-
dom Pontianak geldt) is enerzijds de kwestie van definiering wie men 'katholiek'
noemt en anderzijds de kwestie van de bron van informatie. Beide zaken dienen
toegelicht te worden, omdat deze problematiek meespeelt bij de vaststelling van
de toename van de umat katolik in heel Indonesie. De kern van het probleem
wortelt in het verschil in uitgangspunt. Enerzijds is er de kerkelijk theologische en
juridische benadering en anderzijds is er de sociologisch-statistische benadering.
Traditioneel kerkelijk werd alleen hij katholiek genoemd die gedoopt was en
daarmee officieel theologisch en juridisch lid van de kerk werd. Met het aantal
gedoopten per parochie en per bisdom wist men dus hoeveel katholieken er
waren. Vaak werd in de missiegebieden ook nog opgegeven hoeveel mensen
catechumeen waren (doopleerling), omdat deze groep als bijna-gedoopten heel
dicht bij de officiele umat stond, ook al waren deze mensen theologisch en
juridisch niet officieel katholiek.
Dit binnenkerkelijke onderscheid is - puur formeel - juist, maar als men in
Indonesk aan catechumenen zelf zou vragen: bij welke umat hoor jij, dan
antwoorden zij ongetwijfeld dat zij bij de umat katolik behoren. In hun keuze
hanteren ze een sociologisch criterium van groepstoebehoren. Tegenover out-
siders (regeringsinstanties) zullen ze zich verklaren als behorend tot de katholieke
kerk, maar die kerk erkent hen theologisch-juridisch nog niet als zodanig. De
officitle bron van informatie is bij de regeringscijfers de informant zelf of het
kamponghoofd; in het andere geval de kerkelijke functionaris die onderscheid
maakt tussen wal of niet gedoopt zijn.

22   Zie PPA, laporan 7, p. 62.
23   Zie PPA, laporan 7, p. 70.
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Dit onderscheid gaat zelfs nog een stap verder dan enkel het onderscheid tussen

gedoopten en doopleerlingen. Uit diverse onderzoekingen, zowel in Jakarta als in
de buitengewesten, bleek dat zelfs buiten de categorie catechumenen er zeer
velen waren die zich 66k als katholiek opgaven, terwijl ze zich niet eens als
doopleerling hadden opgegeven. In het geval van West-Borneo betekende dit dat
grote groepen van mensen die nog animist waren zich bij de regeringsinstanties
al opgaven als zijnde katholiek (geinteresseerd), omdat heiden zijn niet erkend
wordt als officiale godsdienst. In het geval van Jakarta kon het alleen maar
betekenen dat mensen van met name Chinese afkomst zich als katholiek lieten
registreren, terwijl ze hooguit de kwalificatie 'sympathiserend' verdienden.
Om een beeld te krijgen van de omvang van deze sociologische categorie van
katholieken werd de volgende rekensom gemaakt. Neem als uitgangspunt het
regeringscijfer, trek daarvan af het aantal geregistreerde gedoopten en catechu-

menen, en je houdt het aantal sympathisanten over. Kerkelijk wordt deze catego-
rie wel de groep van prae-catechumenen of potentiele katholieken genoemd,
omdat in de praktijk is gebleken dat een aantal van hen na enige tijd zich ook
reeel als catechumeen aanmeldt. Voor bepaalde gebieden, zoals in het geval van
het aartsbisdom Pontianak, werd bovenstaande berekening toegepast om progno-
ses te maken voor de verschillende parochies. In het inventarisatie-onderzoek van
1977 in alle 2.257 kampongs bleek dat 229.753 personen zich als katholiek hadden

opgegeven. Officieel waren er op dat moment 91.182 gedoopten en 31.166
catechumenen. Wanneer deze laatste twee getallen van het eerste afgetrokken
worden, blijft er een getal van altijd nog 107.405 personen die zich als katholiek
hebben gemeld en toch nergens als zodanig geregistreerd staan. Deze categorie
van prae-catechumenen is daarmee in alle kampongs getraceerd en per parochie
weet men waar die 'sympathisanten' wonen.
In dit concrete geval van het aartsbisdom Pontianak kon nog een stap verder
worden gegaan. Van alle kampongs was ook bekend hoeveel mensen zich in 1977
nog als animist opgaven: 108.882 personeniA. Dat waren er in 1971 nog 371.039:

een terugloop van 262.795 personen. Afgezien van het feit dat dit regeringscijfer
van 1971 te hoog geschat was, is de tendens duidelijk. Het aantal animisten neemt
af. Men kiest een officieel erkende godsdienst. Aangezien al deze animisten in
Kalimantan Barat Daya's zijn, is de verwachting retel dat zij in de toekomst voor
het christendom zullen kiezen25. Dat betekent dat in die gebieden waar alleen

24   Zie PPA, laporan 7, p. 59.
25  Een Daya die 'animist' is, zal niet gauw islamiet worden. Reden hiervan is dat de aan hem

bekende islamieten Maleiers zijn. En juist de Maleise sultans hebben in het verleden een feodale
heerschappij over de Daya's uitgeoefend. Deze historische sociate tegenstelling tussen Maleiers

en Daya's in Kalimantan Barat is ook reden van een godsdienstig antagonisme. Een Daya die
islamiet wordt, heult voor het gevoel van zijn verwanten met de groep van de vroegere onder-
drukkers: de Maleiers. Men zegt dan niet: hij is islamiet geworden, maar. 'masuk Melayu' (hij
is Maleier geworden), wat in deze context verstaan wordt als: hij heeft zijn identiteit als Daya
opgegeven. Een Daya die zijn animisme opgeeft, kiest daarom voor het christendom. De

pastoors en dominees hebben immers steeds voor de emancipatie van de Daya's gewerkt en hen
van de feodaliteit van de Maleiers losgeweekt.
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katholieken wonen, het grootste deel van de animisten ook katholiek zal worden.
Voor heel het bisdom kon die groep van potentiele katholieken nog eens op zo'n
78.000 geschat worden. Pastoraal betekent dit voor de toekomst dat men zich niet
enkel met de 91.000 gedoopten bezig zal houden, maar ook met de 31.000
catechumenen, de 107.000 prae-catechumenen en nog eens 78.000 potentiele prae-
catechumenen, nu nog animist.
Bovenstaande'heils-economische' rekensommetjes lijken voor een buitenstaander
misschien vreemd, maar voor de Indonesische verhoudingen zijn ze reeel. Ze
bieden enerzijds de verklaring voor het feit dat er bij de volkstelling van 1980
bijna een half miljoen katholieken maer geregistreerd werden en anderzijds
maken ze begrijpelijk waarom het aantal katholieken in bepaalde delen van
Indonesie veel sneller toeneemt dan het natuurlijke groeicijfer van de bevolking.
In een kerkelijke publikatie van 1979 werden cijfers over het aantal katholieken
in Indonesie gepresenteerd, op basis van schattingen van de Bimas Katolik
(katholieke afdeling van het ministerie van godsdienst). Deze instantie stelde in
1979 dat er 5.024.789 katholieken waren 6. Dat zijn 650.000 personen mttr dan
tijdens de officiele volkstelling van 1980 werden geregistreerd. Dit als illustratie
van het probleem dat er in Indonesie geen eensluidende statistische informatie te
verkrijgen is met betrekking tot de godsdienstige overtuiging. De opgaven van
regeringsinstanties verschillen onderling. De afwijking tussen regeringscijfers en
kerkelijke cijfers zal ook in de toekomst voorlopig wel blijven bestaan.

5.4 Ongelijkmatige groei in verschillende gebieden

Vooral de vooroorlogse koloniale maatregelen zorgden voor een ongelijkmatige
verspreiding van katholieken over het vroegere Nederlands-Indi827. De grondwet
van 1945 garandeerde de vrijheid van godsdienst en nam daarmee belemmeringen
voor de prediking weg. Van 1940-1990 nam de umat katolik Indonesia toe van
rond een half miljoen tot 4,6 miljoen in 1990: tienmaal zoveel.
De toename varieerde sterk per gebied. Om de ongelijkmatige groei in de
verschillende bisdommen te illustreren, is in de volgende tabel naast de absolute
toename 66k de toename verhoudingsgewijs (zoveel x) aangegeven. Over de
oorzaken hiervan wordt nog gesproken.

26   Zie PPA, laporan 22, p. 37.
27 Zie hoofdstuk 2, speciaal tabel 5 en 6.
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Tabel 14 Toename van het aantal Indonesische katholieken per bisdom: 1940-
1990.

Bisdom 1940 1990 Toename 1940-1990

Jakarta 1.238 277.808 276370 224 x

Bogor 311 32.850 32339 106 x

Bandung 1.723 66.625 64.902 39 x

Semarang 25.328 419301 394.173 17 x

Purwokerto 3387 57.817 54.230 16 x

Surabaya 4.201 143.920 139.719 34 x

Malang 4.228 65.925 61.697 16 x

IAVA 40.616 1.064.446 1.023.830 26 x

Medan 9.600 367.688 358.088 38 x

Sibolga 588 141.489 140.901 240 x

Padang
58331 53 x

2.834 44.161 41.327 16 x

Palembang 1.119 59.650

Tanjung Karang 1.352 77.661 76.309 57 x

Pangkal Pinang 853 20.265 19.412 24 x

SUMATERA 16.346 710.914 694.568 44 x

Pontianak 3.956 115.200 111.244 29 x

Sintang 1.808 81.824 80.016 45 x

Ketapang
142.868 285 x

247 39365 39.318 160 x

Sekadau/Sanggau 503 143.371

Banjarmasin 318 46.525 46.207 146 x

Samarinda 1.792 64.370 62378 36 x

KALIMANTAN 8.624 490.855 482.231 57 x

Ujung Pandang 1.770 131.483 129.713 74 x

Manado 25.304 108.011 82.707 4x
Ambon 29.864 92.703 62.839 3x

SULAWESI/AMBON 56.938 332.197 275.259 6x

Merauke 5.789 142.655 136.866 25 x

Jayapura 6.485 105.187 98.702 16 x

IRIAN JAYA 12.274 247.842 235.568 20 x

Ende 161.783 569.775 407.992 4x
Larantuka 65.301 225.868 160367 3x

Ruteng
412.073 10 x

65.566 459.374 393.808 7x
Atambua 47.973 460.046
Weetebula 2.404 64.352 61.948 27 x

Denpasar 305 15.048 14.743 49 x

NUSAlENGGARA 343.332 1.794.463 1.451.131 5X

INDONESIA 478.130 4.640.717 4.162.587 10 x

In de cijfers van 1990 zijn de cijfers van enkele bisdommen samengevoegd vanwege de vergelijking
met de situatie van 1940
1 Agats : 35.927 katholieken, meegeteld in Merauke
2  Sorong : 29.675 katholieken, meegeteld in Jayapura
3  Kupang : 88.734 katholieken, meegeteld in Atambua
Bron:   Gegevens van 1940 uit tabel 9. Gegevens van 1990 uit Statistik Tahunan Paroki, 1989. Uitgave

Sekretariat KWI, november 1990.
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Vergelijken we de zes grote gebieden en de verhoudingstoename in vijftig jaar
van de umat katolik:

1 Kalimantan : 57 x zoveel als in 1940
2 Sumatera : 44 x  zoveel als in 1940
3 Java : 26 x  zoveel als in 1940
4  Irian Jaya : 20 x  zoveel als in 1940
5 Sulawesi/Ambon : 6 x zoveel als in 1940
6 Nusatenggara : 5 x  zoveel als in 1940

INDONESIA : 10 x  zoveel als in 1940

Er zijn dus grote verschillen in groei tussen de gebieden. Op Kalimantan en
Sumatera is de katholieke bevolking verhoudingsgewijs het meest toegenomen.
Op Sulawesi/Ambon en Nusatenggara is de toename verhoudingsgewijs het
kleinste.
Bekijken we echter de absolute toenamecijfers voor diezelfde zes gebieden en
aansluitend het percentage van dat gebied binnen het geheel van de toename in
vijftig jaar, dan ontstaat het volgende beeld:

1 Nusatenggara : + 1.451.131 katholieken  (35%)
2 Java : + 1.023.830 katholieken  (25%)
3 Sumatera : + 694.568 katholieken (17%)
4 Kalimantan : + 482.231 katholieken  (11%)
5 Sulawesi/Ambon  : + 275.259 katholieken   (6%)
6  Man Jaya : + 235.568 katholieken   (6%)

INDONESIA : + 4.162.587 katholieken (100%)

De grootste toename van katholieken in Indonesie in de laatste halve eeuw vond
plaats op de Kleine Soenda-eilanden: voornamelijk op Flores en Timor: bijna 1,5
miljoen katholieken erbij. Meer dan eenderde (35%) van alle nieuwe gelovigen
wonen in dit gebied. In West- en Midden-Indonesie: Sumatra en Borneo komen
er een miljoen katholieken bij (28%). Op Java is er ook een miljoen katholieken
bijgekomen, dat is eenvierde van heel de toename (25%). In heel Oost-Indonesit
op Sulawesi/Ambon en Irian Jaya te zamen komen er bijna een half miljoen
katholieken bij (12%).
Bekijkt men de situatie voor afzonderlijke bisdommen in tabel 14, dan zijn er
grote verschillen te zien. Het aantal katholieken is verhoudingsgewijs het sterkst
gegroeid in het bisdom Sanggau: 285 maal. Grote groepen Daya's, vroeger
animist, werden hier katholiek. Hetzelfde geldt voor de andere bisdommen van
Kalimantan: Ketapang 160 maal, Banjarmasin 146 maal.
Verhoudingsgewijs de kleinste groei is te zien in de drie bisdommen op Flores:
Larantuka driemaal, Ende viermaal en Ruteng zevenmaal. Hier waren voor de
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oorlog verhoudingsgewijs al veel Florinezen katholiek! Het aartsbisdom Jakarta
maakte in de laatste vijftig jaar ook een spectaculaire groei door: tweehonderd-
vierentwintig maal. We komen hier later nog op terug.

Een vergelijking van de situatie van rond 1900 (tabel 2), die van 1940 (tabel 5)
met de gegevens van 1990 (tabel 14) laat duidelijk de verschuiving zien in de
verspreiding van de umat katolik in de archipel tussen 1900-1940-1990.

Tabel 15 Procentuele spreiding van de Indonesische katholieken over de grote
eilanden: 1900-1940-1990.

Eilanden 1900 1940 1990

Sumatra 3,2% 3,4% 15,3%
Java 0,5% 8,5% 22,9%

Kleine Soenda-eilanden 68,0% 71,8% 38,7%
Borneo 1,4% 1,8% 10,6%
Oost-Indonesi828 27,0% 14,5% 12,5%

Hek archipel 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: Berekening op basis van de gegevens van tabellen 2,5 en 14.

De spreiding van de katholieken over de archipel op deze drie tijdstippen 1900-
1940-1990 is duidelijk verschillend. De meeste katholieken wonen op de Kleine
Soenda-eilanden. In 1900 68% en in 1940 zelfs 72%. Maar ondanks de grote
toename daar tot in 1990 (met 1,4 miljoen) wonen in 1990 verhoudingsgewijs nog
39% van alle katholieken daar. Eenzelfde relatieve teruggang is te zien in Oost-
IndonesiB in 1900 27%; in 1940 14,5% en in 1990 12,5%. Een relatieve teruggang
in deze beide gebieden betekent dus een relatieve stijging van het aantal katholie-
ken in andere delen van IndonesiB. De sterkste stijging tekent zich af op Java: in
1900 0,5%, in 1940 8,5% en in 1990 22,9%.
Daarna volgt Sumatra: in 1900 3,2%, in 1940 3,4% en in 1990 15,3%. Dan volgt
Borneo: in 1900 1,4%, in 1940 1,8% en in 1990 10,6%.
De ongelijkmatige groei van de umat katolik in de verschillende gebieden van de
archipel is met bovenstaande gegevens voldoende geillustreerd. De vraag dient

zich aan: wat zijn de redenen van die groei? Een antwoord hierop zal in de
volgende paragrafen gegeven worden.

5.5  De groeifactoren van de umat katolik

De voorgaande paragrafen schetsten enkel een kwantitatief beeld van de groei
van de umat katolik. Die groei was groter dan een normale groei door kinderaan-

28 Onder Oost-Indonesie vallen de gebieden van Celebes, Ambon en Nieuw-Guinea. In 1903 werd
heel dit gebied aan de Missionarissen van het H.Hart (MSCD toevertrouwd.
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was. Er moeten dus andere factoren geweest zijn die de groei bepaald hebben.
De vraag naar de constituerende elementen van die groei v66r 1975 is niet meer
te beantwoorden door gebrek aan voldoende historisch materiaaP. Pas toen de
MAWI in 1980 aan het kerkelijk onderzoekscentrum PPA de opdracht gaf om
voor alle bisdommen een eenvormig vragenformulier te maken, werd het mogelijk
om op nationaal niveau inzicht te krijgen in de verschillende groeifactoren. Sinds
1981 wordt dit eenheidsformulier in alle parochies in heel Indonesie gebruikt om
jaarlijks de gegevens in te vullen.
Daarnaast kreeg PPA de opdracht om in 1981 een nationaal parochie-onderzoek
uit te voeren om allerlei ontwikkelingen na te gaan in de periode 1975-198030.
Enkele conclusies uit dit onderzoek zullen hier besproken worden. Eveneens
zullen enkele gegevens uit de periode 1980-1985 bekeken worden31. Er is dlls
informatie over 1975-1985 vanuit beide onderzoeken.
Alvorens de resultaten hiervan te presenteren, moet eerst iets gezegd worden
over het theoretisch model dat zowel in het onderzoek van 1975-1980, als bij de
nieuwe statistiekformulieren vanaf 1981 gebruikt wordt.
Dit model is ontleend aan de algemene demografie, aangevuld met de kerkelijke
componenten. Evenals elke populatie in zijn kwantitatieve ontwikkeling bepaalde
groeifactoren (geboortecijfer en immigratiecijfer) kent en tevens afnamefactoren
(sterfte en emigratie) zo ook kunnen we kerkelijk bezien het groei- en afname-
proces van een geloofsgemeenschap analoog in een aantal factoren ontleden.
Theoretisch zijn de demografische elementen van de kerkelijke ontwikkeling te
splitsen in de volgende componenten:

29   De 'historische' documenten waaruit een analyse van de groeifactoren van de umat te halen zou
mocten zijn, zijn de kerkelijke statistieken van alle afzonderlijke bisdommen. Deze waren echter
tot 1980 niet eenvormig opgesteld. Een onderlinge vergelijking van de gegevens is daardoor
onmogelijk. Elk bisdom stuurde in het verleden cen eigen vragenformulier aan alle parochies,
waarin informatic werd gevraagd over een aantal algemene zaken als het aantal gedoopten,
catechumenen, doopsels, huwelijken, dispensatics cnz. Daar blcef het meestal bij

30  De periode 1975-1980 is relatief kort, maar leek haalbaar om onderzocht te worden. Het
betekende dat alle respondenten (parochiepastores) in hun kerkelijke administratie de gegevens
van de laatste zes jaar moesten nazoeken. Een geweldige arbeid voor de 786 parochies in de 33
bisdommen. Indien de periode 1970-1980 genomen was, dan bestond het risico dat dit t6 veel
werk zou kosten, waardoor de respons wet eens zeer laag zou kunnen zijn.
De resultaten van dit nationale parochie-onderzoek leverden nu een respons van 79% op, een
zeer hoog cijfer. Zie i¥ojit Paroki Gereja Katolik di selumh Indonesig 1980 (profiel van de
parochies van de katholieke kerk in heel IndonesiE, 1980). PPA oktober 1982, laporan 758,308
p. en 75b, 106 p.

31 Nadat vanaf 1981 de nieuwe kerkelijke statistiekformulieren in heel Indonesie waren ingevoerd
en centraal venverkt, werd het mogelijk om ecn langerc periodc tc obscrveren. Dit gebeurde in
1986, toen de gegevens van 1980-1985 op een rij konden worden gezet. De resultaten van dit
ondemock verschenen in Arah Perkembangan Paroki dan Penonalia Gereja Katotik Indonesia·
1980-1985 (de trend in de ontwikkelingen van parochies en personeel van de Indonesische
katholicke kerk). PPA, laporan 79, november 1987.
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1 De groeifactoren- Doopsels: opname in de kerkgemeenschap van nieuwe lidmaten: zowel
kinderen als volwassenen.

- Aanname: christenen uit andere kerkgemeenschappen die reeds gedoopt
zijn, behoeven niet overgedoopt te worden; zij kunnen als ze katholiek
willen worden aangenomen worden.

-  Immigratie van elders: katholieken verhuizen en in de nieuwe parochie
melden zij zich aan. Nationaal bezien speelt dit proces zich binnen Indone-
sit zelf af en speelt dan geen rol. Op regionaal niveau echter is deze factor
soms erg belangrijk; in bepaalde bisdommen zoals Jakarta en Bogor speelt
deze factor een grote rol.

2 De afnamefactoren- Sterfte: waarbij men in een ontwikkelingsland (in het binnenland) met hoge
kindersterfte rekening moet houden.

- Uittrede: wanneer men om welke reden dan ook zich niet langer katholiek
wenst te noemen, of uitdrukketijk overgaat naar een andere godsdienst,
meestal wegens huwelijk32.

-     Emigratie naar elders: verhuizing vanuit de ene plaats en vestiging naar een
andere parochie of een ander bisdom.

We geven hier een voorbeeld uit de laatste jaarstatistiek van 198933 op nationaal
niveau:

1 Aantal katholieken op 1 januari 1989 4.525.704

2 Toename-factoren
Aantal gedoopten in 1989 + 141.065
Aanname uit andere kerkgemeenschappen +    5.191

Immigranten in 1989 + 81.483

Totale toename gedurende 1989 227.739

3 Afname-factoren:
Gestorvenen in 1989 - 21.099
Emigranten in 1989 - 91.627

Totale afname gedurende 1989 112.726

4 Aantal katholieken op 31 december 1989 4.640.717

32   Wanneer een katholiek officieel volgens de islamitische wetgeving trouwt met een islamiet, dan
wordt hij volgens de islam zelf islamict en kan dus niet langer als katholick beschouwd worclen.
Anders ligt het wanncer cen katholick volgens de katholicke traditic met dispensatie 'gemengd'
huwt met een islamiet, dan kan hij/zij daarmee wel katholick blijven. Dcze 'afnamefactor' wcrd
niet in de jaarstatistieken opgenomen, omdat hij in de praktijk zeer moeilijk traceerbaar is.

33   Zie MAWI, Statistik Tahunan Paroki Gereja Katolik Indonesia, tahun 1989, tabel 1.
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De totale toename bestaat voor 62% uit nieuw gedoopten, voor 2% uit mensen
die uit andere christelijke kerken aangenomen werden en voor 36% uit immigran-
ten van elders.
De afname wordt voor 19% veroorzaakt door mensen die gestorven zijn en voor
81% uit het feit dat er mensen wegtrekken.
Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat bij deze cijfers op nationaal
niveau immigratie en emigratie tegen elkaar weg zouden moeten vallen, omdat
beide factoren zich binnen IndonesB afspelen.
Elk van de groei- en afnamefactoren speelt een eigen rol binnen de ontwikkeling
van elke parochie en elk bisdom. Wanneer men meerjaren-analyses maakt,
worden bepaalde trends pas duidelijk34.

Theoretisch lijkt de analyse van deze componenten voldoende om inzicht te
krijgen in de toename/afname van de umat katolik in een bepaalde parochie, een
bepaald bisdom of nationaal gezien. In de praktijk bleek echter tijdens de
onderzoekingen dat het onhaalbaar is om informatie over de omvang van alle
componenten te verkrijgen. De informanten in dezen, de parochiepastores, zijn
wel genegen om gegevens door te geven over het aantal doopsels van het afgelo-
pen jaar, soms ook over het aantal nieuwe parochianen dat van elders verhuisde
naar binnen de parochie, maar informatie over de andere componenten van
toename en afname is in de meeste gevallen onvolledig.
De factor van 'aanname' vanuit protestantse kerken wordt vaak niet apart
genoteerd en de afnamefactoren van sterfte en uittrede of overgang naar een
andere godsdienst zijn in veel gevallen niet bekend. In het algemeen wordt vanuit
de kampong niet aan de pastorie doorgegeven als een reeds gedoopt kind
gestorven is. Nog moeilijker is het om officieel vast te stellen dat iemand naar
een andere godsdienst is overgegaan. Vaak ook beschouwt men emigratie als een
tijdelijk gegeven en meldt men zich niet officieel af. Kortom, het is teveel
gevraagd van parochiepastores in het binnenland om aantekeningen bij te houden,
waar de mensen niet gewend zijn om zich erg veel van administratieve aanmel-
ding en afmelding aan te trekken.
Welke informatie is dan wel beschikbaar? Uit de twee onderzoekingen over de
periode 1975-1980 en 1980-1985 presenteren we enkele gegevens:
1  Eerst een algemeen groei-overzicht over de periode 1975-1980 voor de zeven

kerkprovincies35.
Het gemiddelde groeicijfer over deze periode van zes jaar voor de hele umat
katolik in Indonesie is 4,1% per jaar. In enkele kerkprovincies ligt dit cijfer
echter beduidend hoger. In Jakarta en West-Java 8,1% en in Kalimantan zelfs
9,2%. Deze groeicijfers zijn beduidend hoger dan die van de hele bevolking
van Indonesie, die tussen 1971-1980 groeide met gemiddeld 2,34%. Het

34 Zie voetnoot 31.
35  Toename van het aantal katholieken in de zeven kcrkprovincies: 1975-1980. Zie PPA, laporan

75a, p. 70.
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groeicijfer van de katholieken in Nusatenggara (Kleine Soenda-eilanden)
benadert dit 'natuurlijke' groeicijfer: gemiddeld 2,6% per jaar. Een nadere
analyse van de verschillende groeifactoren per kerkprovincie zou hier dus
inzicht kunnen verschaffen. Beter nog is het om de groei te lokaliseren per
bisdom.

2  In het trendanalyse rapport over 1980-1985 6 is die ontwikkeling tussen 1980-
1985 per bisdom aangegeven. De nationale kerkelijke groei bedroeg 4,0% (dus
iets minder dan over de periode 1975-1980) maar nu zien we de grote ver-
schillen per bisdom. In het bisdom Sintang is het hoogste groeicijfer per jaar
17,1%, en om in Kalimantan te blijven: Ketapang kende een groei van 9,5%,
Banjarmasin van 9,1%, Pontianak en Sanggau te zamen 8,6% en Samarinda
5,3%. Een nadere analyse bewijst dat deze toename veroorzaakt wordt door
het groot aantal nieuw gedoopten. Hetzelfde kan men stellen van de hoge
groeicijfers in de bisdommen van Irian Jaya: Agats 15,2%, Sorong 7,2%, en
Jayapura 6,5%. Het hoge groeicijfer in Jakarta is niet te verklaren vanuit nieuw

gedoopten. Daar spelen andere factoren een rol, waarover straks meer. De
zeer lage groeicijfers komen met name opnieuw voor in Nusatenggara: op
Timor komt Atambua slechts tot 3,1%, en op Flores: Ruteng 3,1%, Ende 1,9%
en Larantuka 0,7%. Hier blijkt met name de emigratie de grote rol te spelen.
Het reeds bekende verschijnsel dat vele jonge Florinezen van hun eiland
wegtrekken wordt in deze cijfers weerspiegeld.

De informatie die verkregen werd over de afzondelijke componenten van afname
en groei zal nu nader bekeken worden.

1 Als eerste de afnamefactor: sterfte. In het onderzoek over de periode 1975-
1980 bleek (bij een respons van 77% van alle parochies ) dat er 132.847
katholieken in heel Indonesie in deze zes jaar gestorven zouden zijn; gemid-
deld 22.141 per jaar. In 1980 is op de totale katholieke bevolking de sterftefac-
tor 0,5%. Voor de jaren 1980-1985 blijkt uit de jaarstatistieken 8 dat er ge-
middeld 23.288 personen als overleden waren aangemeld. De sterftefactor is
daarmee voor 1985 66k 0,5%. Dit cijfer moet te laag zijn, omdat voor de
periode 1975-1980 60% van de gestorvenen boven de zeven jaar is en 40%
zeven jaar en jonger. Men moet dus aannemen dat de kindersterfte onvoldoen-
de geregistreerd is. In een ontwikkelingsland is juist de kindersterfte het
hoogst!

2 De tweede afnamefactor: de 'uittrede' uit de katholieke geloofsgemeenschap.
Hierover bestaat dus geen officiele administratie in de parochies. In het
algemeen zwijgt men hierover en laat men de mogelijkheid open voor toekom-

36   Toename van de umat katolik gedurende de perio(le 1980-1985, per bisdom. Zic PPA, laporan
79, p. 9, tabel 4.
Het jaar 1980 is zowel in dit rapport als ook in het vorige over 1975-1980 meegerekend.

37   Zie PPA, laporan 75a, p. 203-205.
38   Zie PPA, laporan 79, p. 17.
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stige terugkeer. Wanneer iemand voor de penghulu (hoogste moskee-beambte)
trouwt, wordt hij formeel islamiet. Is de man echter van huis uit katholiek, dan
gebeurt het vaak dat hij na enige tijd alsnog zijn kinderen katholiek laat dopen.
Was de vrouw katholiek, dan ziet men vaak dat zij haar man ook in geloofsza-
ken moet volgen. In hoeverre dit verschijnsel op grote schaal voorkomt, is niet
te zeggen. Massale geloofsafval komt nergens voor in Indonesit. In regionale
kranten wordt soms melding gemaakt van 'spectaculaire' bekeringen tot de
islam van individuele christenen. Bij een enkele protestantse kerk komt het
voor dat bij een gemengd huwelijk de katholieke huwelijkspartner verplicht is
de protestantse geloofsbelijdenis uit te spreken (de zogenaamde sidi). Vaak
wordt dit door de betrokkene slechts als een formaliteit beschouwd en niet als
geloofsovergang. Bij katholiek gesloten gemengde huwelijken mag de partner
zijn eigen overtuiging behouden39.

3 Als laatste afnamefactor is er de emigratie: het verhuizen uit een parochie of
bisdom. Ook hieromtrent is geen betrouwbare informatie te verkrijgen. In het
algemeen meldt men zich niet af als men verhuist, zeker niet in een grote stad,
waar de mobiliteit erg groot kan zijn. Aanmelden doet men gemakkelijker,
omdat men van parochitle faciliteiten gebruik wil maken. Vertrek blijkt
meestal pas na enige tijd. Toch is de factor emigratie in sommige parochies
van grote steden niet te verwaarlozen. Bij een pilot-onderzoek in de parochie
St. Franciscus in Tebet, Zuid-Jakarta, bleek dat het aantal katholieken tussen
1975-1980 toenam met 1158 personen: van 3.616 tot 4.774. Tussen 1975-1980
waren er 2.392 personen uit andere parochies binnengekomen en waren er
ongeveer 400 gezinnen (ongeveer 2.000 personen) uit de parochie weggetrok-
ken. Het precieze aantal bleek niet meer te achterhalen40. Het totale aantal
gezinnen in 1980 was 1.020. Het vertrek van vierhonderd gezinnen uit de
parochie en van vierhonderdtachtig gezinnen die in de parochie kwamen
wonen gedurende zes jaar betekent een zeer grote mobiliteit. Vanuit de
moeizame ervaringen van dit pilot-onderzoek werd besloten in het nationale
onderzoek over de periode 1975-1980 geen vragen in dezen te stellen. In de
nieuwe statistiekformulieren - vanaf 1981 in gebruik - werd echter wel de
factor 'verhuizing' als binnenkomst en als vertrek opgenomen.
De pastores moesten er de eerste jaren nog aan wennen dat men over deze
verschijnselen ook een administratie moest bijhouden. Nationaal gesproken
moeten emigratiecijfers en immigratiecijfers ongeveer even groot zijn. Dit is in
de jaarstatistieken vanaf 1981 tot 1989 nog niet het geval. De enige conclusie

39 Tussen 1975-1980 werden bijna 40.000 'gemengdc huwelijken' gesloten in de katholicke kerk:
28% van alle huwelijken die gesloten werden. Van die gemengdc huwelijken was 36% mixta
religio en 64% disparitas cultus. Mixta religio is een huwelijk tussen een katholiek en een
christen (dus gedoopte) protestant. Disparitas cultus: huwelijk tussen een katholiek en een nict-
christen.
In sommige bisdommen ligt het aantal 'gemengde huwelijken' veel hoger; in de kerkprovincie
Jakarta - West-Java: 46% en op Sumatra zelfs 56%.

40  Zie PPA, laporan 752, p. 111.
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die men aan de gegevens over deze jaren mag verbinden, is dat de omvang van
de verhuizingen jaarlijks toch wel groot is: tussen de 70.000-100.000 katholie-
ken per jaar in heel Indonesie. In de meeste bisdommen gaat het om niet
meer dan 1.000 personen per jaar die opgegeven worden. In enkele bisdom-
men gaat het echter om aanzienlijk meer personen. Voor 1987 werd genoteerd
dat in Ende 15.602 personen emigreerden, in Larantuka 9.025 en in Ruteng
4.720 personen. Dat betekent dat op heel Flores in een jaar tijd bijna 30.000
personen uit hun parochies wegtrokken. Vermoedelijk is de helft daarvan ook
van het eiland weggetrokken, want voor deze drie bisdommen staat aan
immigranten een cijfer van rond de 15.000 personen.
Het is een bekend verschijnsel dat met name de laatste tien jaar tienduizenden
Florinezen wegtrokken om elders een bestaan op te bouwen. Duizenden van
hen zijn zelfs in het buitenland gesignaleerd, in Noord-Kalimantan, waar ze op
plantages gingen werken.
Men moet steeds per bisdom zowel het emigratiecijfer als het immigratiecijfer
tegelijk bekijken. Een voorbeeld uit 198941: voor het aartsbisdom Medan staan
voor 1989 11.659 emigranten genoteerd, tegenover 7.767 immigranten. Voor
Jakarta 17.325 emigranten en 15.648 immigranten. (Het aantal nieuw-gedoop-
ten in Jakarta in hetzelfde jaar was 12.187, een kleiner aantal dus dan de
emigranten en immigranten!)
In West-Kalimantan is het bekend dat veel jonge Chinezen uit de kuststeden
Sambas, Pemangkat, Singkawang en Pontianak wegtrekken naar Jakarta om
daar te studeren of een nieuw leven op te bouwen. Maar zolang men studeert
blijft men ingeschreven in de oude parochie. Dit zelfde verschijnsel doet zich
ook voor bij de Chinese jeugd van het eiland Bangka. Ook op andere plaatsen
is verhuizen een belangrijke factor in de ontwikkeling van een parochie. Op
Noord-Sumatra is het algemeen bekend dat met name de Bataks van het
eiland Samosir op grote schaal wegtrekken naar de Oostkust om daar een
nieuw leven te starten. Maar evenzeer is bekend dat zij zich niet laten uitschrij-
ven uit de parochies, want voor belangrijke zaken als bijvoorbeeld huwelijk
komt men toch terug naar de oorspronkelijke parochie. Het is dan ook niet
denkbeeldig dat een aantal personen hierdoor op twee plaatsen geregistreerd
staat. In het nieuwe gebied aan de Oostkust van Sumatra zullen de 'verhuizers'
wal een eigen 'statie' oprichten en vragen of de pastoor langs komt.
Het enige wel nauwkeurig geregistreerde emigratieverschijnsel van grote
omvang is de grote exodus van Europese katholieken tijdens de jaren vijftig. In
tabel 11 was te zien dat tussen 1950-1960 het aantal Europese katholieken in
heel Indonesie afnam van 85.000 naar 5.000, een uittocht van ongeveer 80.000
katholieken in heel de archipel. Voor bepaalde bisdommen was dat op dat
moment dramatisch. In 1950 telde het bisdom Jakarta 29.379 katholieken.
Hiervan was 86% van Europese oorsprong en slechts 14% Indonesier. In 1960
was de situatie precies omgedraaid. Er waren toen 27.549 katholieken, maar

41   Zie MAwI, Statistik Tahunan Paroki, 1989, tabel 1.
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daarvan waren er nog maar 4.641 van Europese origine (17%) en 22.908
(83%) van Indonesische afkomst. In tien jaar tijd verdwenen er dus 20.000
katholieken uit Jakartae. Hetzelfde, alleen niet zo dramatisch, gebeurde in
Bandung, waar na 1957 het aantal katholieken met 33% afnam door de
uittocht van de Europeanen. In Surabaya bedroeg dit cijfer 8%43 
Samenvattend: over de factor emigratie zijn op nationaal en regionaal niveau
wel jaarlijkse gegevens bekend, maar aan de nauwkeurigheid van die cijfers
moet toch nog getwijfeld worden.

Nu een bespreking van de factoren van toename: immigratie, 'aanname' en
doopsels.
1  Zoals in het geval van de emigratie, zijn er nationaal geen betrouwbare cijfers

over de factor immigratie, de verhuizingen van elders naar een parochie toe.
Plaatselijk is men vaak beter op de hoogte van de vele nieuwkomers die
opgevangen worden in de parochie dan over de vertrekkers. Er zijn uitzonde-
ringen. Het bisdom Bogor groeide in de periode 1976-1978 met 29%44. Die
toename in twee jaar tijd was duidelijk vanwege hele nieuwe woonwijken, die
er toen in enkele parochies gebouwd werden. Katholieken van buiten het
bisdom kwamen daar wonen. Ook de jaarlijkse toename van 7-9% in het
aartsbisdom Jakarta is voor een deel te verklaren uit immigratie. In de jaren
1985-1987 5 waren er gemiddeld 12.610 mensen die binnenkwamen tegenover
gemiddeld 9.605 die wegtrokken. De juiste omvang van deze verschijnselen is
niet vast te stellen. Pastoraal heeft dit verhuizen wel de nodige consequenties.

2  Dan de factor'aanname' van katholieken uit protestantse kerken. Uit het grote
parochie-onderzoek over 1980 bleek dat in heel Indonesie in dat ene jaar 5.605
personen geregistreerd werden, die vanuit protestantse achtergrond katholiek
waren geworden. Negenenvijftig procent van deze groep (3.309 personen)
woonde in Kalimantan en 22% (1.243 personen) in Sumatera. In de andere
kerkprovincies ging het slechts om kleinere aantallen. Het is dus typisch een
lokaal verschijnseli: Uit de kerkelijke statistieken van 1980-1985 blijkt dit
aantal jaarlijks terug te lopen van 5.605 in 1980 tot 3.719 in 19854: Voor 1989
was het cijfer echter weer 5.19148

3 Als laatste, maar wel beslist grootste groeifactor: de toename door doopsels.
De administratie hiervan is kerkelijk gezien vrijwel volledig. Er bestaat immers
de verplichting om alle doopsels in te schrijven in de doopboeken. De cijfers
van het aantal doopsels per jaar in heel Indonesia fluctueren nogal. In 1975

42 Gegevens afkomstig uit het archief van het aartsbisdom Jakarta.
43 Informatie genomen uit Obseivationes Ecctesia Catholica in Indonesia: 1949-1959. Interne

publikatic KWI, 1960, p. 6.
44   Zie PPA laporan 22, p. 45.
45   Zie MAwl, Statistik Tahunan Paroki, 1985, 1986, 1987, KWI, tabel 1.
46   Zie PPA, laporan 75a, p. 161.
47  Zie PPA laporan 79, p. 17.
48   Zie MAWL Statistik Tahunan Paroki, 1989, tabel 1.
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werden er 129.268 personen gedoopt, in 1980 160.136, in 1985 163.229, in 1989
141.065. Men zou een gedetailleerdere studie moeten maken om de oorzaken
van deze fluctuaties in de groei te achterhalen. Er is geen constante stijging of
constante daling.
Interessanter wordt het als men het aantal doopsels relateert aan het totaal
aantal katholieken. Uit het onderzoek over de periode 1975-1980 bleek dat er
in die zes jaar 884.890 personen gedoopt werden. In totaal stierven in dezelfde
periode 132.847 personen. Men mag veronderstellen dat een aantal van
diegenen die gedoopt werden tussen 1975-1980 ook in diezelfde periode
gestorven is. Het totaal aantal katholieken in 1980 was 3,4 miljoen. Van dit
totaal zouden er dus 884.890 (minus degenen onder hen die ondertussen
gestorven waren) pas gedurende de laatste zes jaar gedoopt zijn. Deze groep
vormt daarmee ongeveer 25% van alle katholieken van 1980. Een 'jonge' kerk
duse.
Tijdens het parochieonderzoek over de periode 1975-1980 en in de jaarstatis-
tieken sindsdien werd en wordt gevraagd om een verdeling te maken van de
gedoopten in twee groepen: kinderen (van nul tot zeven jaar) en volwassenen
(ouder dan zeven jaar). Over de periode 1975-1980 was de verdeling: 70% van
alle gedoopten was jonger dan zeven jaar en 30% ouderso. In de jaren tachtig
tekent zich de tendens af dat de groep van hen die op latere leeftijd gedoopt
werden verhoudingsgewijs groter wordt: 36% in 1985 en 38% in 198951

In deze paragraaf werden voor zover mogelijk de verschillende groei- en afname-
factoren van de umat katolik besproken. De belangrijkste groeifactor bleek de
toename door doopsel te zijn. Er werd gewezen op het feit dat 30-38% van alle
dopelingen ouder was dan zeven jaar. Men kan vermoeden dat in een groot
aantal van deze gevallen sprake is van een bewuste keuze voor het katholicisme.
Dat impliceert dat er sprake is van geloofsovergang vanuit een voorafgaande
overtuiging naar het katholicisme. De nu volgende paragraaf gaat daar nader op
in.

5.6  Achtergronden van geloofsovergang

Als kinderen gedoopt worden, is dat een keuze die door hun ouders gemaakt
wordt. Wat zijn de beweegredenen van mensen om op latere leeftijd katholiek te
worden? Een antwoord hierop zou een diepgaander individueel motivatie-onder-
zoek nodig maken. Een dergelijk onderzoek is in Indonesie nooit gehouden. Toch
werd op een indirecte manier informatie hierover verzameld.

49  Zie PPA, laporan 75a, p. 148. In bepaalde bisdommen was de verhouding van het aantal
gedoopten van 1975-1980 op het totaal van het aantal katholieken nog veel hoger. in Sumatra
boven de 30% en in Kalimantan boven de 40%. Met een jonge kerk wordt hier bedoeld. nog

niet lang geleden gedoopt.
50   Zie PPA laporan 75a, p. 151.
51 Zie onder MAwl de respectieve Statistik Tahunan Paroki, 1985 en 1989, tabel 2.
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Zowel in het onderzoek over de periode 1975-1980 als jaarlijks in de parochie-
enquetes tot en met 1986 werd gevraagd om over de volwassen gedoopten in te
vullen wat hun godsdienstige achtergrond was v66r ze gedoopt werden.
In tabel 16 zijn de resultaten van het onderzoek over de periode 1975-1980

weergegeven. Het betreft hier een groep van 260.266 personen, waarover gege-
vens werden verzameld. In deze tabel zullen percentages gegeven worden.
Percentages zijn gemakkelijker te lezen dan de absolute getallen en ze maken een
vergelijking gemakkelijker. De informatie heeft immers betrekking op meer dan
een kwart miljoen personen.
In tabel 16a is de situatie binnen elke kerkprovincie aangegeven. In 16b komt
naar voren hoe de verdeling is van elke godsdienstige groepering over de zeven

kerkprovincies.

Tabel 16a Godsdienstige achtergrond van alle volwassen gedoopten v66r hun
doopsel in elke kerkprovincie gedurende de periode 1975-1980, in
percentages.

Kerk- Godsdienstige overtuiging v66r doopsel

provincie Islam Prot. Hind. Boed. Conf. Anim. And. Totaal

Jakarta/West-Java 24,4 6,6 03 37,1 21,4 0,2 9,7 100%
Midden- en Oost-Java   53,9        1,4        0,2        1,8        9,6        8,4       34,6       100%
Nusatenggara 3,4 6,4 1,0 0,5 2,8 82,2 3,6 100%
Sumatera 13,9 31,7 0,2 9,2 6,5 37,1 1,4 100%
Kalimantan  0,8 1,4 1,8 0,5 2,7 92,2 0,5 100%
Sulawesi/Ambon 5,9 19,9 1,0 7,6 16,7 35,3 13,6 100%

Irian                           2,7         3,3         - 0,1 0,9 86,0 7,0 100%

Totaal 20,6 9,9 0,7 7,6 8,6 43,0 9,6 100%

Tabel 16b Godsdienstige achtergrond van alle volwassen gedoopten v66r hun
doopsel - verdeeld per godsdienstige groepering - gedurende de
periode 1975-1980, in percentages.

Jakarta/West-Java 14,8 8,4 8,6 61,1 31,3 0,1 12,6 12,5
Midden- en Oost-Java   66,9        3,6        6,3        6,2       28,9        5,0 65,4 25,6

Nusatenggara  1,9 7,4 17,2 0,8 3,8 22,0 4,3 11,5
Sumatera 12,8 60,7 5,2 22,8 14,3 16,3         2,7         18,9

Kalimantan  0,8 2,9 51,0 1,3 6,3 41,9         1,1          19,6

Sulawesi/Ambon 2,2 15,6 11,7 7,7 15,0 6,3 10,9           7,7

Irian   0,6 1,4 - 0,1 0,4 8,4 3,0 4,2
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: PPA, laporan 75a, p. 157.
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Uit het bovenste deel van tabel 16 komt als landelijk beeld naar voren dat van de
kwart miljoen volwassen gedoopten in die periode 43% voorheen animist was,
21% islamiet, 10% protestant, 9% confucianist, 7% boeddhist, 0,7% hindoe en de
rest anderszins. Dit landelijk beeld varieert echter binnen iedere kerkprovincie.
Nationaal bezien komt de grootste groep van volwassen nieuw gedoopten dus uit
een animistische achtergrond: 43%. Het animisme wordt in Indonesie niet als
officiale godsdienst erkend, maar als geloofsovertuiging. Wat de andere groepen
betreft kan men formeel stellen dat deze mensen voorheen w61 een officieel
erkende godsdienst hadden: islam, confucianisme, boeddhisme, hindoeisme en
protestantisme.
Voor Indonesische verhoudingen is het zo dat een overtuigd islamiet zelden of
nooit katholiek zal worden en hetzelfde geldt voor de andere geloofsovertuigin-
gen. Als dit toch gebeurt, heeft men in 99% van de gevallen te maken met
zogenaamde statistiek-islamieten of ICI'P-islamS: Hetzelfde geldt voor KTP-
boeddhisten, -confucianisten enz. In die gevallen betekent het slechts een admini-
stratieve notering als zodanig.
De groep anderszins moet geduid worden als een restcategorie. Hieronder vallen
bijvoorbeeld personen waarvan de vader als confucianist genoteerd was en de
moeder als animist. Of een kind wiens ouders als KTP-islamiet bekend stonden.
Beide ouders hebben bijvoorbeeld katholieke scholen doorlopen, de moeder heeft
sympathie voor het christendom, maar de vader heeft meer belangstelling voor de
Kebatinan-beweging2. Als zo'n kind nu op de middelbare school katholiek
wordt, wat was dan zijn voormalige godsdienstige achtergrond?
Ten aanzien van de groep van wie werd opgegeven dat ze voorheen protestants
was, kan worden vermeld dat het hier gaat om protestantse sekten die niet
aangesloten zijn bij de officiale protestantse Raad van Kerken. Leden uit die
officide kerken worden niet overgedoopt, maar aangenomen. Mensen afkomstig
uit protestantse sekten worden onder voorwaarde opnieuw gedoopt.
Dit nationale beeld wordt veel gedetailleerder als de gegevens per kerkprovin-
cie 4 bekeken worden:
-  In Jakarta en West-Java had 58,5% van alle volwassen gedoopten een boed-

dhistisch/confucianistische achtergrond. Dit zijn in feite Chinese jongeren die
zich losmaken van hun godsdienstige voorgeschiedenis. 24,4% van alle gedoop-
ten heeft een islamitische achtergrond en van bijna 10% is niet duidelijk wat
de voorgeschiedenis was.

- In Midden- en Oost-Java heeft bijna 54% van alle gedoopten een islam-
achtergrond en bijna 25% is niet traceerbaar.

52  KIT = afkorting van Kartu Tanda Penduduk (persoonsbewijs). KIP-islam betekent dat op
iemands persoonsbewijs wei staat dat hij islamiet is, maar voor de rest is hij niet praktizerend.

53  De Kebatinan-beweging, ook wei 'Innerlijkheidsstroming' genoemd, is geen officieel erkende
godsdienst. Zij grijpt terug op de voor-islamitische Javaans-Soendanese godsdienstige overtuigin-
gen.

54  Dc gegevens zijn uiteraard ook per bisdom bekend, waardoor een nog genuanceerder beeld
ontstaat. Zie PPA, laporan 75b, p. 53 c.v. Een enkele maal zal hieruit gecitecrd worden.
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-  Op de Kleine Soenda-eilanden heeft 82% een animistische achtergrond.
- Op Sumatra: 37% heeft het animisme als achtergrond, 32% heeft een onbe-

stemde protestantse achtergrond en 14% islam-achtergrond.
- Op Kglimantan komt 92% van alle volwassen gedoopten uit de categorie

animisme.
-  Op Celebes en de Molukken is 35% uit de categorie animisten afkomstig, 20%

heeft een protestantse voorgeschiedenis en 14% is anderszins.
- Op Irian is het ook duidelijk: 86% van de volwassenen stamt uit een animis-

tisch milieu.

Bekijken we de gegevens op een andere manier: hoe de categorieen met eenzelf-
de achtergrond verdeeld zijn over de zeven kerkprovincies (16b). Tevens benutten
we gedetailleerdere informatie per bisdom. Van al diegenen waarover gerappor-
teerd werd dat zij v66r hun doopsel islamiet waren, woont 82% op Java (67% in
Midden- en Oost-Java en 15% in Jakarta). Nog eens 13% woont op Sumatra in
concreto in de transmigrantengebieden in de Lampong. Dit doet ons vermoeden
dat die 95% van alle voormalige islamieten Javanen zijn, van wie bekend is dat
velen statistiek-islamiet zijn. Gezien het commentaar van vele parochiepastores op
de enquEte mag men dit gegeven interpreteren als een overgang vanuit de
Javaanse Kebatinan (die als ICI'P-islam genoteerd staat) naar het katholicisme.
Deze indruk wordt nog versterkt door het gegeven dat 78% van al diegenen wier
voormalige godsdienst niet bekend was 66k op Java aangetroffen wordt.
Diegenen die vanuit protestantse sekten de overgang maakten naar het katholicis-
me wonen voor 61% in Noord-Sumatra, en voor 16% in de Minahassa en
Ambon, traditioneel protestantse gebieden.
Van de categorie die stamt uit het hindoeisme (absoluut gezien maar 1.776
personen) woont meer dan de helft in Zuid-Kalimantan. Dit wijst op de Keharin-
gan-beweging. Een groep Daya's, die hun eigen voorouderlijke levensbeschouwing
als officiBle godsdienst, de Keharingan, erkend wilden hebben, konden dat alleen
als zij onder de Hindoe-godsdienst gerekend wilden worden. Slechts 252 ex-
hindoe's komen voor op Bali.
De voormalige boeddhisten en confucianisten komen voornamelijk voor in
Jakarta en Midden-Java. Het gaat hier vermoedelijk om personen met een
Chinese achtergrond.
Een analyse van de cijfers van de jaarstatistieken van 1985 en 1986 5 levert
nagenoeg hetzelfde beeld op als de informatie over de jaren 1975-1980.

In het voorafgaande is een beeld geschetst hoe van degenen die op latere leeftijd
overgaan naar het katholicisme de religieuze achtergronden per gebied verschil-
lend zijn. We willen nu bij die verschillende categorieun enige kanttekeningen
maken.

55   Zie MAWI, Statistik Tahunan Paroki, 1985 en 1986, tabel 3. In de uitgave over 1987 staan geen
gegevens meer vermeld over 'vrocgerc godsdienstige overtuiging'.
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1 Animisten die katholiek werden. De voormalige animisten in IndonesiB
bevonden zich in heel de archipel. Het is met name deze categorie, op wie de
katholieke missionering zich richtte. Dit waren de heidenen aan wie de blijde
boodschap verkondigd kon en ook mocht worden, voorzover de koloniale
regeringsartikelen 123/177 dit toestonden. In het algemeen waren dit die
bevolkingsgroepen (wonend in het binnenland) die niet geislamiseerd waren.
Hieronder viel een deel van de Bataks in Noord-Sumatra, een deel van de
Niassers, de Mentawai-eilandbewoners voor de Westkust van Sumatra, de
Daya's in Kalimantan, de Toraja's in Celebes en de talloze Papoea-stammen
in Irian.
Maar ook groeperingen met een voorouderreligie, woonachtig op allerlei
kleinere eilandengroepen van de Molukkenarchipel (Keiezen en Tanimbare-
zen), op Flores, Timor en Sumba. Etnologisch behoren al deze groepen tot de
zogenaamde protomaleise groeperingen, de eerste en oudste bewoners van de
archipel. Deze bevolkingsgroepen trokken zich terug of werden teruggedrongen
in het binnenland van deze eilanden. De kusten werden ingenomen door de
deuteromaleise groeperingen. In het geisoleerde binnenland ontwikkelden deze
volkeren hun eigen adatsystemen en levensbeschouwingen. De andere groepen
langs de kust werden in de loop der eeuwen geTslamiseerd. Daar ontwikkelde
zich meestal ook een feodaal systeem van Arabisch beinvloede sultanaten. Het
zijn met name deze sultans geweest die hun macht over het binnenland
begonnen uit te breiden en een feodale afhankelijkheidsrelatie oplegden aan de
inlanders. Hierdoor kreeg de etnische tegenstelling ook een sociaal-economi-
sche 6n godsdienstige dimensie. De Maleise sultans hadden de welvaart in
handen in hun kratons en eisten tributen van de binnenlandse volkeren die zij
overheersten. Deze sultans en de Maleiers waren islamiet. Verzet tegen hen
betekende ook verzet tegen de islam. Vele van deze protomaleise volkeren
hebben zich tevergeefs verzet tegen de economische expansie van de onder-
drukkers, maar behielden hun eigen identiteit via hun religieuze wereld-
beschouwing. De diverse pogingen tot islamisering van het binnenland faalden
dan ook. Iemand die w61 islamiet werd, plaatste zich daarmee buiten zijn eigen
stamverbands6.
In veel gevallen waar de katholieke missie (en ook de protestantse zending)
onder deze niet geislamiseerde volkeren begon te werken, werd zij tevens de
representant van de vooruitgang en de emancipator van deze volkeren. Zowel
in Borneo, Irian, Flores, Timor, Sumba, Sumatra als elders waren de katholie-
ke missionarissen (en ook zendelingen) vaak de enigen die zich inspanden voor
een lotsverbetering van de inlandse bevolking: door middel van scholing,
gezondheidszorg, kampongverbetering enz. Het is begrijpelijk dat op den duur
het katholicisme juist onder deze animisten wortel kon schieten. Andere
godsdiensten hadden nooit een boodschap aan hen gehad.

56 Zie voetnoot 25 van dit hoofdstuk.
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Bovenstaande kanttekeningen hebben betrekking op heel IndonesiB. In elk
gebied was de historische realiteit weer anders. In de Bataklanden bijvoorbeeld
was het zuidelijk gedeelte in de vorige eeuw geislamiseerd: de Angkola- en
Mandailing-Bataks. Daarna kwam de protestantse zending onder de Tobanese-
Bataks te werken. De toelating van de katholieke kerk in 1933 in dit gebied
werd echter door de Bataks zelf bewerkt. Zij eisten dat er 66k katholieken
mochten komen. Overgang tot het katholicisme gebeurde bij de Tobanezen
meestal collectief. De adathoofden maakten hun keuze en de rest van de dan
volgde. Soms werd die overgang ook ingegeven door sentimenten tegenover de
protestantse dominees die sterk tegen de heidense adat fulmineerden, terwijl
de katholieke pastoors iets adat-vriendelijker waren.
Dit collectieve patroon van geloofsovergang is in andere delen van IndonesiB
niet aanwezig. Bij de Daya's verliep de missie voornamelijk via de jongere gene-
ratie. Deze kwam naar de scholen toe en werd katholiek. Pas later werd ook de
oudere generatie overtuigd om katholiek te worden. Deze hield het langst vast
aan de geloofsovertuiging van de voorvaderen. Deovergang vanuit het animisme
heeft dus in al die verschillende gebieden zijn eigen missioneringsgeschiedenis.

2  Islamieten die katholiek werden. Deze groep is in het voorafgaande al enigszins
geografisch gelokaliseerd op Java: met name in Midden- en Oost-Java en onder
de getransmigreerde Javanen in de Lampong. De oorspronkelijke v66r-islamiti-
sche godsdienst van de Javanen is de zogenaamde Agama Jawa-Sunda (de
Javaans-Soendanese godsdienst): een syncretistisch geheel van voorvaderlijke
tradities, hindoeisme en ook boeddhisme. Pas vanaf de Javaanse Middeleeuwen
kwam daar een islamisering overheen. Deze beperkte zich voor een decl tot de
kratons (vorstenhoven), maar drong niet door tot in de desa's. De gewone man
behield zijn eigen geloofsovertuiging gebaseerd op de eeuwenoude tradities van
de voorvaderen. Een aantal van die vaak mystieke tradities verenigde zich in
de zogenaamde Kebatinan (Innerlijkheid)-stromingenn. Jarenlang hebben de
aanhangers ervoor gestreden om hun godsdienst als officieel erkend te krijgenss.

57     Over de Kebatinan-stromingen is van katholieke zijdeveel gepubliceerd. Ecn overzicht van allerlei
artiketen is te vinden in Spektrum, 3,3 (1973), p. 116-260. Een goed bock overwat de Kcbatinan
in het dagelijkse leven van de Javanen betekent is:  Niels Mulder, Kebatinan dan hidup sehan-/tad
Orang Jawa (Kebatinan en het dagelijkse leven van de Javaan). Gramedia, Jakarta 1983. Over
dc 'filosofische' achtergrond vandeze stromingen kan men lezen in: Franz von Magnis,Etika Jawa
datam tantangan (de Javaanse ethiek wordt uitgedaagd). Kanisius, Yogyakarta 1983.

58   De historische strijd van de Kebatinan-groepen om officieel crkend te worden als godsdienstige
groepering naast de andere godsdiensten in Indonesia ging met name tegen de opvatting van het
ministerie van godsdienst. Door dit ministerie werden deze stromingen als 'islam' bestempeld
In 1974 werd deze strijd beslist. De Kebatinan werd niet als officiele godsdienst toegelaten, maar
wel als groepering erkend. Deze grocpering valt voortaan onder het ministeric van cultuur. De
grote angst van islamitische zijde voor een crkenning van de Kebatinan is gclegen in het kit dat
daarmec miljoenen Javanen nict langer als 'islamict' geregistreerd zouden wor(len. Dit kit
illustreert voldoende waarom men juist in Midden-Java over 'statistiek-islamieten' kan spreken,
of KIP-islam (KIP = persoonsbewijs).
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Het is tegen deze eeuwenoude godsdienstige achtergrond dat men de statis-
tiek-islamieten moet plaatsen. De Javaan opteert in zijn hart voor een syncre-
tistische filosofie: zorg dat er een kosmologisch evenwicht bestaat tussen alle
krachtenvelden. Vandaar dat er in de Javaanse samenleving ook een grote
mate van tolerantie aanwezig is; men gunt elkaar de vrijheid om een persoon-
lijke levensinstelling te ontwikkelen, ook in godsdienstig opzicht. Het is dan
ook geen zeldzaam verschijnsel, als men in een Javaanse familie vertegenwoor-
digers van verschillende godsdiensten tegenkomt. Sommige gezinsleden hebben
gekozen voor de islam, anderen zijn protestant of katholiek geworden en weer
anderen leven vanuit een Kebatinan-traditie. En ondanks deze verschillen blijft
men zich 66n familie, 66n gezin voelen. Deze typisch Javaanse mentaliteit die
ruimte schept en toelaat binnen het geheel, zolang er maar geen bedreiging
ontstaat voor dat geheel, is de mogelijke verklaring van de geloofsovergang van
officieel geregistreerde islamieten tot het katholicisme. Echte orthodoxe
islamieten als Atjehers, Minangkabauers, Boeginezen, Makassaren enz. zullen
zelden of nooit die overgang maken.

3 Een laatste groep waar we enige kanttekeningen bij willen plaatsen, is de
groep confucianisten en boeddhisten die katholiek werden. Er is reeds opge-
merkt dat het hier voornamelijk Chinezen betreft. Dit fenomeen doet zich
overal voor waar grotere groepen Totok-Chinezensp leven: West-Kalimantan,
Noord-Sumatra, Jakarta, Bogor, Bandung, Ujungpandang, Manado. De
overgang van met name een jongere generatie van deze Chinezen naar het
katholicisme is een soort van 'integratie-beweging'. Sinds 1965, eigenlijk al
sinis het midden van de jaren vijftig was het onmogelijk om nog rechtstreekse
contacten met China te onderhouden. De jongere generatie begrijpt dat men
een keuze v66r Indonesie moet maken, een keuze die hun ouders als Totoks
nooit gemaakt hadden. De eerste generatie, blijvend op China georienteerd (op
oude leeftijd ging men terug om daar te sterven), had steeds aan de eigen
culturele en levensbeschouwelijke tradities van Confucius of Boeddha vastge-
houden. In de kelentengs of tepekong's (Chinese tempels) vereerde men zijn
voorouders, naast Kon Fu Tse en Boeddha. De jongere generatie ervaart
echter een cultuurconflict nu zij zich losmaakt van China. Zij moeten kiezen
voor de nieuwe tijd en ervaren - vaak mede onder invloed van genoten
katholiek onderwijs - dat hun eigen religieuze vragen niet adequaat beant-
woord worden door een vrij formalistische Chinese tempeldienst. Vanuit deze
conflictsituatie kiezen vele jongeren voor het christendom (protestantse sekten
6n het katholicisme). Die keuze, mits niet te jong gemaakt, wordt door hun
ouders gerespecteerd, maar veelal niet nagevolgd. Dat is de verklaring dat met

59    Totok-Chinezen zijn de zogenaamde volbloed Chinezen, een cerste generatie die rechtstreeks uit
China kwam en daarmee contacten onderhield. Zij leefden volledig in hun eigen cultuurpatroon
en hadden vaak slechts handelsbanden met de Indonesiers. In bepaalde delen van Indonesia
echter leefden Chinezen die at generaties geleden uit China verhuisd waren: de Peranakan-
Chinezen, bijvoorbeeld de Padang-Chinezen, de Java-Chinezen etc. Deze groep leefde niet meer
zo in een cultureel-sociaal isolement en had zich meer in zijn omgeving geintegreerd.
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name in de grote steden veel jonge Chinezen (en vaak meisjes) die gestudeerd
hebben, de overstap maken naar het katholicisme60.
Bovenstaande kanttekeningen bij de achtergronden van geloofsovergang zijn
gebaseerd op persoonlijke observatie en gesprekken in allerlei bisdommen.
Ook al is - theologisch gezien - iedere bekering een genade van Godswege,
dat doet niets af aan het menselijke en dus empirische aspect van het proces
van geloofsovergang.

5.7  Profiel van de nmat katolik Indonesia

Na alle beschouwingen over de groei van de umat katolik en de verschillende
factoren die tot die groei hebben bijgedragen, wordt in deze paragraaf een
sociologisch profiel geschetst van die katholieke geloofsgemeenschap. Verschillen-
de karakteristieken zullen gepresenteerd worden, zoals die naar voren kwamen in
het nationaal gehouden parochie-onderzoek van 198161. Aan alle parochiepasto-
res werden vragen voorgelegd om informatie te verkrijgen over hun parochianen.

Als eerste - en erg fundamentele - karakteristiek van de umat katolik kwam
naar voren het beroep respectievelijk de werk-achtergrond, die men echter niet
al te professioneel westers mag interpreteren.
Uit de antwoorden ontstond het beeld zoals weergegeven in tabel 17.

Tabel 17 Beroep respectievelijk werk-achtergronden van de umat katolik (1980).

Beroep/werk Aantal katholieken Percentage

Landbouw 2.312.230 67,790
Staatsbeambte 208.606 6,1%
Priv6-dienst 182.343 5,3%
Handel 178.302 5,2%
Loonarbeider 171.246 5,0%
Onderwijs 148.326 4,3%
Izger/politie 53.800 1,6%
Visserij 30.722 0,9%
Anden¤ins 129331 3,8%

Totaal 3.415.106 99,9%

Bron: PPA, laporan 758, p. 90.

60   In Jakarta was in 1980 45% van alle katholieken van Chinese afkomst. 58% van alle 'volwassen'
gedoopten tussen 1975-1980 in dit bisdom kwamen voort uit de 'voormalige' groep van confucia-
nisten en boeddhisten. Voor het bisdom Bandung is het percentage over dezelfde periode zelfs
67%.

61     Zic PPA, laporan 758, P ofil Paroki Gereja KatoUk di Seluruh Indonesia, 1980, hoofdstuk 2, p. 59-
112. Dit ondcrzoek is het cnige nationalc onderzoek geweest dat een aantal achtergronden van
de hele katholicke geloofsgemeenschap opleverde.
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Achtenzestig procent van alle katholieke Indonesiers leeft op het platteland in de
landbouw, is petani (landbouwer/boer), wat op zichzelf alle sta(lia van landbouw
kan betekenen: van verzamelaar van bosprodukten of tuinbouw op Irian, tot
droge rijstbouw, ladangcultuur op Borneo en de natte rijstbouw, sawahcultuur op
Java. Kortom, tweederde van alle katholieken leeft in een agrarische situatie. Dit
cijfer is hoger dan het cijfer voor de hele bevolking. Uit de volkstelling van 1980
bleek dat 56% van alle Indonesiers (ouder dan tien jaar) werkzaam was op
agrarisch gebied62. Men mag aan dit agrarisch aspect vermoedelijk de conclusie
verbinden dat de umat voor een groot deel ook de kenmerken zal vertonen van
de traditionele agrarische dorpssamenleving63.
Daarnaast kan men nog zeven andere beroepsgroepen onderscheiden die alle
slechts in beperkte mate voorkomen, van 6% tot 1%. Achtereenvolgens: 6% van
de katholieken is ambtenaar bij de staat, 5% is in prive-dienst, 5% is in de
handel, 5% is loonarbeider, 4% zit in het onderwijs, 1,6% is bij het leger of de
politie, 0,9% is visser en dan is er nog 4% 'anderszins' werkzaam.
Dit nationale beeld van de beroep/werkachtergrond van de katholieken varieert
per bisdom64:
-  In Jakarta en West-Java bestaat de umat katolik (die hier vrijwel uitsluitend in

de grote steden leeft) nagenoeg niet uit landbouwers (slechts 2%). Men treft
de kaI:holieken aan in werkzaamheden in de priv6-sector (29%), handel (19%)
en overheidsdienst (18%).

- In Midden- en Oost-Java: 23% in de landbouw, 15% staatsbeambte, 14%
handel, 13% loonarbeid, 11% particuliere sector en 11% in het onderwijs.
In alle andere delen van Indonesie is de meerderheid van de umat katolik
werkzaam in de agrarische sfeer (van 66% in Sulawesi-Ambon tot 88% op de
Kleine Soenda-eilanden). Andere specifieke beroepssectoren treft men er
nergens in grotere getale aan.

In verband met ons thema Indonesianisasi, en vooral voor wat betreft de incultura-
tie, is deze agrarische achtergrond in zijn verschillende stadia van grote betekenis.
De enige studie op nationaal niveau die deze problematiek behandelt is het boek
Kepribadian Indonesia Modem (De Moderne Indonesische Identiteit) van dr. Jan
Boelaars MSCe. De auteur beschrijft hierin hoe zowel historisch als ook actueel
binnen Indonesie allerlei cultuurlagen voorkomen. Aan elk van die cultuurlagen
is een specifieke wereldbeschouwing en levensinstelling verbonden. Het leven en

62 Zie Penduduk Indonesia, Seri S, nr. 2, Hasit Sensus Penduduk 1980, Biro Pusat Statistilg Jakarta,
tabel 47.9, p. 240.

63  Over de betekenis van de 'desa' als het 'hart' van de Indonesische samenleving, zie: Prof.
Koentjaraningrat, Masjarakat Den: di Indonesia Maga kini (de dog,ssamenleving in het
Indonesie van vandaag), Universitas Indonesia, Djakarta 1964, hoofdstuk 15, p. 346 e.v., over 'de
inhoud van het begrip desa in Indonesit'. Achterin dat boek is een uitvoerige literatuurlijst over
de dorpssamenlevingen van Indonesie. Zie ook: Muskens, 1969, p. 28 e.v.

64  Zie PPA, laporan 75b, p. 39.
65   Dr. J. Boelaars, Kepribadian Indonesia Modem. Gramedia, Jakarta 1984.
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denken van bijvoorbeeld jagers en verzamelaars (op Irian) is zo specifiek dat het
niet vergelijkbaar is met dat van de ladang-bouwers, de sawah-bewerkers of de han-
delende kustbewoners. Elke cultuurlaag heeft ook zijn eigen mentaliteit voortge-
bracht. Deze speelt nog steeds door in het moderne Indonesit. Een echt incultura-
tieproces van het christendom in de verschillende cultuurlagen zal met de specifieke
componenten ervan rekening moeten houden. De moderne Indonesische identiteit
zal juist bestaan uit een vermenging van al deze verschillende componenten, zowel
collectief als individueel. In verkondiging, katechese en liturgie zullen deze leef-
en denkpatronen (in ontwikkeling) steeds voor ogen gehouden moeten worden.

Een andere karakteristiek van de umat katolik waar in het onderzoek naar ge-
vraagd werd, is de sociaal-economische achtergrond van de umat. Het ging hier
om een ruwe schatting, per parochie uitgevoerd door de plaatselijke pastoor.
Hierbij konden geen objectieve criteria aangereikt worden, omdat het oordeel
gerelateerd moest worden aan de plaatselijke context66. De vraag was: hoe
beoordelen de respondenten - in dit geval dus de parochiepastores - binnen de
plaatselijke maatstaven de sociaal-economische situatie van de katholieken binnen
hun parochie? Vier antwoordmogelijkheden werden gegeven: totaal onvoldoende,
onvoldoende, voldoende en goed. De antwoorden op deze vraag leverden het
volgende beeld op voor de zeven kerkprovincies:

Tabel 18 Sociaal-economische omstandigheden van de umat katolik in de zeven

kerkprovincies (1980).

Sociaal-economische omstandigheden

Kerk- Totaal Onvol- Vol- Goed Totaal

provincie onvold. doende doende

Jakarta/West-Java 8,3% 23,4% 51,4% 16,9% 100%
Midden- cn Oost-Java 8,0% 25,2% 52,8% 14,0% 100%
Nusatenggara 20,0% 32,0% 38,5% 9,5% 100%
Sumatera 14,4% 38,2% 39,1% 8,3% 100%
Kalimantan 22,7% 37,8% 32,2% 7,3% 100%
Sulawesi/Ambon 7,2% 24,2% 55,5% 13,0% 100%
Irian 41,8% 34,4% 17,2% 6,6% 100%

Totaal 17,0% 31,3% 41,2% 10,5% 100%

Bron: PPA, laporan 75a, p. 106.

66 Uit voorgaand onderzoek was gebleken dat het bijna onmogelijk is om concrete indicatoren te
ontwikkelen die voor heel Indonesia gelden. Wat in de ene streek als armoedig geldt, bijvoor-
beeld een houten huisje met cementen vloer, is voor een andere streek al een luxe! In het
nationale onderzoek van Dr. A. Baan OFM, Penditian Panggilan Imam (onderzoek naar
priesterroepingen), gehouden in 1974 in opdracht van de MAWI, bleken de opgestelde indicato-
ren 'nationaai' nauwelijks te functioneren.
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Nationaal springt naar voren dat 41,2 % van de umat katolik door de pastores als
sociaal-economisch voldoende gekwalificeerd wordt, en 10,5% als goed. De
keerzijde is dat de resterende 48,3% onder de voldoende-streep zitten, 17%
wordt sociaal-economisch als totaal onvoldoende ingeschaald.
Ook hier is er weer een duidelijk contrast tussen de verschillende delen van
Indonesie; de situatie in Jakarta is gunstiger dan die op Irian Jaya. Wanneer men
een tweedeling maakt: (totaal) onvoldoende En voldoende tot goed, dan ontstaat
het volgende plaatje:
- In drie van de zeven kerkprovincies (de twee op Java 6n Celebes/Ambon) is

tweederde van de katholieken sociaal-economisch gesproken in goeden doen
en eenderde zit onder de grens. In de vier andere kerkprovincies is de meer-
derheid van de katholieken sociaal-economisch onvoldoende tot slecht gesitu-
eerd. In Nusatenggara 52,0%, in Sumatera 52,6%, in Kalimantan 60,5% en in
Irian 76,2%.

Dit zijn duidelijke cijfers. In vele delen van IndonesiB zit de umat katolik in
sociaal-economisch opzicht beneden de 'voldoende'-lijn. Vergelijkingen tussen de
situatie van de umat katolik en de hele bevolking van Indonesie zijn moeilijk te
maken. In een nationaal onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek over
de periode 1976-1981 met betrekking tot de armoedegrens en de gemiddelde
inkomsten van de arme bevolking van Indonesie, werd als conclusie getrokken dat
voor het jaar 1976 geldt dat 40 % beneden de armoedegrens leefde, maar dat in
1981 dit percentage gedaald was tot 27%67.
Voor de zelfstandigwording van de lokale kerken in financieel opzicht bieden
deze cijfers een algemene indicatie voor de ontoereikendheid in dezen in de
verschillende gebieden. Het is van belang op te merken dat het hier niet om een
wetenschappelijke vaststelling van armoede gaat, maar om een beoordeling van
de pastores van de situatie van hun parochianen binnen hun omgeving.

Beide hierboven gepresenteerde karakteristieken van de umat katolik zijn van
belang in verband met het thema van de Indonesianisasi: de uitgroei van de
lokale kerk. De inculturatie-problematiek hangt samen met de werk-, leef- en
denksfeer. De financiale zelfstandigheidsproblematiek houdt verband met de
sociale en vooral economische mogelijkheden in dezen van de umat.

Nog een derde karakteristiek van de umat katolik willen we in dit profiel presen-
teren. Deze hangt misschien nog meer rechtstreeks samen met de problemen van
Indonesianisasi en inculturatie: de etnische achtergrond van de katholieken.
Hierbij dient weI een kanttekening vooraf gemaakt te worden. Binnen de Indone-
sische nationale context wordt politiek gezien geen onderscheid gemaakt tussen

67   Zie Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia: Indikator pemerataan pendapatan,
1976·1981 (aantal en percentage van de arme bevolking van IndonesiE, cen indicatie voor het
gelijktrekken van het inkomstenniveau, 197&1981). Biro Pusat Statistik, Jakarta 1984.
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de verschillende etnische groepen. Iedereen is Indonesisch staatsburger, of hij nu
Javaan is of Florinees of Papoea. In cultureel opzicht erkent men wel dat er
deelculturen zijn met een eigen historische etnische achtergrond. Die achtergron-
den mogen echter geen basis voor discriminatie zijn. De uitsplitsing van de umat
katolik naar etnische achtergrond heeft daarom alleen betekenis in verband met
de inculturatie-problematiek. De etnische groeperingen hebben een verschillende
culturele achtergrond, die ook kerkelijk geintegreerd moet worden.
In tabel 19 wordt die etnische achtergrond van het grootste deel van de katholie-
ken van IndonesiB in kaart gebracht. In het nationale parochie-onderzoek van
1981 werd gevraagd: wat is de etnische afkomst van uw parochianen? De pastores
konden zelf de verschillende groeperingen aangeven. Dat leverde bij de verwer-
king van de gegevens wel enige problemen op. In elke parochie werden - indien
aanwezig - hoofdgroepen aangegeven. Dan bleef er meestal wel een kleine rest-
groep over, die niet nader werd aangeduid. Telt men deze restgroepen van alle
786 parochies echter bij elkaar, dan krijgt men een getal van meer dan 40.000
etnisch niet nader te identificeren personenes.

In totaal waren er in de oorspronkelijke tabel 31 verschillende etnische groeperin-
gen (en de restcategorie) weergegeven in volgorde van grootte. Hier hebben we
die 31 teruggebracht tot 17 categoriean. De twee grote groepen Florinezen 32%
en Javanen 18% vormen samen de helft van de umat katolik Indonesia. De
andere 29 groepen varieren in grootte van 0,01 tot 9,5%.
Uit verdere informatie bleek dat de meeste vertegenwoordigers van een bepaalde
etnische groep ook wonen in hun 'streek van herkomst'; de meeste katholieke
Javanen wonen op Java, de meeste Florinezen wonen op Flores enz. De enige
uitzondering hierop vormt de groep Chinezen, die verspreid is over heel de
archipel.

68 Soms maakte men binnen bepaalde parochies zeer gedetailleerde uitsplitsingen van allerlei
kleine etnische groeperingen die alken ter plaatse voorkwamen, maar landelijk kwantitatief te
verwaarlozen zijn. Voorbeeld: in parochies in Irian krijgt men onderverdelingen als Asmat,
Kaigar, Muyu, Awju, Marind enz. In feite moesten deze verschillende stammen onder de
algemene noemer van 'Papoea' gebracht worden. Nog cen ander probleem was het gegeven dat
soms niet cen etnische benaming werd gebruikt, maar een geografische aanduiding. Voorbeeld:
in Noord-Sumatra zullen de pastores hun parochianen gemakkelijk gespecificeerd kunnen
opgeven: er zijn zoveel Toba-Bataks, zoveel Karonezen, Simalungen-Bataks, Pak-pak of Dairi-
Bataks enz. Maar een pastoor in Midden-Java, die slechts enkele Batak-gezinnen in zijn parochie
heeft, kent al deze onderverdelingen nict en vult in 'Orang Sumatera' (Sumatraan) als 'ctnische
benaming'. Bij zo'n antwoord is niet meer na te gaan hoe het gezin eigenlijk etnisch moest
worden gerubriceerd. Hetzelfde is het geval als men in Noord-Sumatra zou zeggen: dit gezin
komt van een van de Kleine Soenda-eilanden. Daarmee zou het in feite nog altijd ofwel een Flo-
rinees, Timorees of Sumbanees gezin kunnen zijn. Zniets is dan nationaal bezien niet meer te
achterhalen.
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Tabel 19 De etnische achtergronden van de umat katolik (1980).

Etnische Aantal katholieken Percentage

achtergrond

Florinezen 1.085.863 31,8%
Javanen 601A76 17,6%

Timorezen 324.836 9,5%
Bataks 307381 9,0%
Chinezen 248.314 7,3%
Daya's 236.268 6,9%
Papoea's 157.387 4,6%
Minahassers 89.758 2,6%
Niassers 73.847 2,2%
Keitzen/Tanimbarezen 71.281 2,1%
Toradja's 66.688 2,0%
Solorezen 30.090 0,9%
Sumbanezen 29.159 0,9%
MentaweiErs 9.973 0,3%
Ambonczen 7.827 0,2%
Soendanezen 6.701 0,2%
Balinezen 6.242 0,2%
Anderszins... 61.815 1.7%

Totaal 3.415.106 100%

Bron: PPA laporan 754 p. 79.

In appendix 5 wordt een overzicht gegeven van de umat katolik per bisdom,
verdeeld naar etnische achtergrond. Hierbij een korte toelichting. Als we de
situatie per bisdom bezien, valt op dat in sommige bisdommen de umat bijna
exclusief bestaat uit katholieken van eenzelfde etnische achtergrond. In de meeste
bisdommen echter komen katholieken voor van verschillende etnische oorsprong.
Daar is dus etnisch gesproken geen homogeniteit aanwezig, wat pastoraal en
liturgisch gezien een eigen problematiek oplevert. Als men ruwweg een onderver-
deling zou maken van de mate van homogeniteit van de etnische groeperingen
binnen alle bisdommen, ziet men het volgende:
-  in vier bisdommen is 25-49% van 88n etnische groepering;
-  in twaalf bisdommen is 50-74% van 66n etnische groepering;
-  in zeventien bisdommen is 75-99% van tEn etnische groepering.

Deze globale indeling geeft een indicatie dat in meer dan de helft van de 33
bisdommen drievierde of meer van de umat van eenzelfde etnische herkomst is.
Dat is ongetwijfeld een voordeel voor eenvormig inculturatie-beleid met betrek-
king tot de 'eigen' plaatselijke cultuur. Anderzijds zal men steeds rekening
moeten houden met die minderheid die 66k aanwezig is. Deze indeling is slechts
globaal. In feite heeft men binnen elk bisdom toch weer onderverdelingen.
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Enkele voorbeelden van bisdommen die op het eerste gezicht homogeen lijken
zijn:

- Ende waar 99% van de umat uit Florinezen bestaat. Probleem is echter dat
binnen die algemene aanduiding van Florinezen, weer subgroepen bestaan. De
Florinezen in het aartsbisdom Ende bestaan uit de subgroeperingen: mensen
uit het Ngada-gebied, Sikka, Lio en Ende zelf. Deze groepen verschillen
onderling, hebben eigen dialecten en culturele verschillen. Zo simpel ligt het
dus niet met de algemene etnische etiketten.

- Medan bestaat voor 97% uit Bataks. Maar daarbinnen kan men weer een
onderverdeling maken in 77% Tobanezen, 13% Karonezen en 6% Simalungen-
Bataks en 2% Pak-Pak-Batakss. Elk van deze groepen heeft een eigen Batak-
se taal en eigen culturele tradities.

-  Agats: hier bestaat de umat voor 99% uit Papoea's. In feite zijn deze onderver-
deeld in 87% Asmatters, 5% Kaigar, 4% Sawi, 1% Mimika, 1% Muju enz.

Kortom: de 'algemene' etnische indeling geeft een 'algemeen' beeld, maar de
concrete situatie in elke lokale kerk is gecompliceerder.
Ondanks al deze etnische en daarmee verbonden culturele verschillen vormen al
deze katholieken te zamen de Indonesische katholieke kerk. Men kan zich
afvragen in hoeverre hier sprake is van een mythe. Wat betekent hier 'Indone-
sisch' in deze grote culturele verscheidenheid? Met die vraag zijn we terug bij de
kern van onze vraagstelling uit het eerste hoofdstuk: wat is Indonesisch, wat
betekent die 66nheid in verscheidenheid. Dit is geen binnenkerkelijke vraagstel-
ling. In de volgende paragraaf willen we hier nogmaals nader op ingaan. Hier-
boven zijn slechts enkele karakteristieken van de umat katolik beschreven, zoals
die uit een nationaal onderzoek naar voren kwamen.

5.8  De nationale problematiek van de Indonesianisasi

De umat katolik vormt binnen de Indonesische samenleving als geheel geen eigen
aparte groep met speciale etnische en culturele verschillen. De katholieken zijn
een weerspiegeling van het hele Indonesische volk, dat uit meer dan 350 verschil-
lende etnische groeperingen bestaat70. Al deze groepen te zamen vormen het
dne Indonesische volk.
Vanaf 1945 wenst men politiek geen onderscheid meer te maken in etnische
achtergronden: iedereen is Indonesisch staatsburger, gelijk voor de wet71. In de

69 Deze ctnische onderverdeling van de Bataks kwam naar voren tijdens een groot inventarisatie-
onderzoek van alle parochies in het aartsbisdom Medan: Perkembangan Keuskupan Agung
Medan: 1950-1980,(de ontwikkeling van het aartsbisdom Medan, 1950-1980). PPA, laporan 29,
p. 112.

70 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3, voetnoot 65 en 66.
71  Het is echter weI zo dat de 'nationale' wetgeving een eigen plaats heeft ingeruimd voor de

traditionele lokale adatwetgeving van de regio's: met name waar het gaat om adatbepalingen in
verband met grondbezit.
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Pancasila is dit geformuleerd in de derde 'zuil': de vereniging van Indonesift. In
alle officiale interpretaties wordt benadrukt dat het gaat om de eenwording van
Indonesia. Dat deze eenheid niet hetzelfde is als uniformiteit wordt evenzeer
erkend in de formulering eenheid-in-verscheidenheid. De geschiedenis sinds 1945

heeft geleerd dat deze eenwording politiek veel conflicten heeft opgeleverd.
Desalniettemin wil men ideologisch vasthouden aan het ideaal: 66n land, 66n volk,
660 taal. Hierbij doen zich nationaal enkele problemen voor die we in deze

paragraaf nader willen expliciteren.
In veel ontwikkelingslanden is het een bekend verschijnsel dat men wel een eigen
staat heeft gesticht/geproclameerd, maar dat daarmee nog niet automatisch een
natie  werd gecreterd. Het gevoel 66n volk, 66n natie te zijn, is iets dat in de

loop van de tijd moet groeien, middels onderwijs en politieke nationale bewust-

making: nation building. Hoe kijkt men binnen Indonesi8 tegen deze problema-
tiek aan? In haar inaugurale rede in de psychologie aan de Universitas Indonesia

presenteerde prof.dr. Suwarsih Warnaen de resultaten van een onderzoek dat zij
tussen 1973-1977 had uitgevoerd, onder de titel: 'De integratie tot 86n volk en het
patroon van de nationale identiteit in Indonesi 3: Een van de belangrijkste
conclusies van haar onderzoek was dat - alhoewel in de laatste dertig jaar de
leiders van het volk erin geslaagd zijn om een nationaal eenheidsbesef tot stand
te brengen - toch sociaal-psychologisch gezien het gevoel te behoren tot 66n
bepaalde etnische groepering veel sterker bleek te zijn dan het gevoel lid te zijn
van 68n Indonesisch volk. Enerzijds constateert zij - vooral bij de jeugd - dat
men een Balinese dans of Batakse (lans associeert met een nationale Indonesische

cultuuruiting, maar anderzijds onderkent zij een (steeds sterker wordend) gevoel
van etnische onderscheidenheid bij de verschillende groeperingen. Hierbij zijn
drie patronen te onderscheiden:
1  de Javaans-Soendanees-Jakartaanse groep,
2  de Batakse-Molukse-Minahassa groep en
3  de Minangkabause en Makassaarse groep.

Elk van die groepen onderscheidt zichzelf van de twee andere door een aantal

specifieke kenmerken. Dit sociaal-psychologische verschijnsel dat zich vooral in
Jakarta voordoet waar at deze groepen samenkomen, vormt een duidelijke
indicatie dat dt Indonesische mens nog niet bestaat. Het Indonesianisasi-proces

72     In de Ensiktopedipoputer Potitik Pembangunan PancasUa, CLC, Jakarta 1984, deel 3, p. 223-224,

wordt onder het trefwoord 'Nation Building' het volgende opgemerkt:
'Een natie is een volk dat bewust is van zichzelf en zijn eenheid. De factoren die eenheid

scheppen zijn o.a. de taal en de cultuur, de geschiedenis en lotsverbondenheid. Gewoonlijk
willen de lidmaten van die natie ook een nationale staat stichten, welke voor zover mogelijk alle
teden van dat volk omvat. Nation Building is het proces van begelciding van een volk in zijn
zelfbewustzijn om cen moderne rechtsstaat op te bouwen.'

73   Over die inaugurale rede, gehouden op 25 september 1982 te Jakarta, verschenen verschillende

commentaren. Zie Sinar Harapan,  25 sept. 1982, en Kompas, 27 september 1982: 'Rasa kesuku-

bangsaan masih jauh kbih kuat daripada rasa kcbangsaan' (het gevoel tot een bepaalde ctnische
groepering te behoren is veel sterker dan het gevoel tot een volk te behoren).
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van Indonesitrs tot IndonesiBrs kan dan ook niet bestaan in de negering of
ontkenning van de etnische verscheidenheid van afkomst. Het gaat om een vorm
van 'nationaal denken' die aangeleerd moet worden.
Met name op verkiezingstournees ziet men dit 'nationale denken' naar boven
komen. In 1982 herhaalde prof.dr. Emil Salim, minister van milieuvraagstukken,
tijdens elke verkiezingstoespraak: 'Ik ben geen Minangkabauer, ik ben geen
Maleier, ik ben IndonesiBr!74 Het mag niet zo zijn dat iemand die geboren is in
West-Sumatra (de Minangkabau), zich daarom islamiet voelt en daarom op 86n
bepaalde partij stemt. Wij zijn allemaal Indonesiers en kunnen kiezen voor de
partij die het beste onze aspiraties vertegenwoordigt.' In deze politieke context
wordt getracht de streekgebonden etnische, godsdienstige en politieke eigenheid
te doorbreken.
Eenzelfde geluid valt te horen bij president Soeharto in een speech voor de
Pramuka's (padvinders): 'In de Pramuka-beweging wordt onze jongste generatie
opgevoed om een echte eerlijke patriot te worden, een Indonesisch staatsburger,
die enthousiast zijn "Indonesier-zijn" beleeft. Dat betekent dat hij de eenheid en
eenwording nastreeft en dat hij de verschillen in etnische achtergrond, landstreek
of groepering of godsdienst overstijgt ,i Ook hier gaat het dus niet om een
ontkenning van de verscheidenheid, maar om een overstijging ervan via nationaal
eenheidsbesef.
Het gaat hier op de eerste plaats om een binnen-Indonesische problematiek.
Tegenover het buitenland zal men gemakkelijker een gesloten eenheid vormen.
Toen in 1984 naar aanleiding van grensproblemen de minister van buitenlandse
zaken van Papua New Guinea de groep van Papoea's die de grens waren overge-
trokken bestempelde als 'Melanesiers', kwam er in Indonesie een storm van
protest los in de kranten 6, .Papoea's zijn Indonesitrs en g66n MelanesiErs!'
Daarnaast wil Indonesie ook geen onderscheid maken tussen Papoea's en andere
Indonesiers, maar alleen tussen Indonesiers wonend in de provincie Irian en
Indonesiers, wonend in andere provincies van Indonesie.
Los echter van iedere politieke connotatie is er al jarenlang een discussie op
gang: 'Wie is nu de Indonesische mens?' en 'Wat is nu het eigene van het
Indonesische volk?' 'Wat is de nationale Indonesische cultuur?' 'Wat is de
Indonesische identiteit?' Ideologisch was het antwoord geformuleerd in de
Pancasila-visie. Maar wat betekent dit cultureel in de praktijk?
In de toelichting op artikel 32 van de Grondwet van 1945, dat bepaalt dat de
regering de nationale Indonesische cultuur moet bevorderen, wordt gezegd: 'De
nationale cultuur is de vrucht/het resultaat van de beschaving van heel het
Indonesische volk, inhoudende de traditionele en oorspronkelijke cultuurelemen-

74 Zie Sinar Harapan, 22 april 1982: 'Saya bukan orang Minang, atau Melayu, tetapi Indonesia!'

75 Zie Sinar Harapan, 11 maart 1982: 'Pramuka menghayati ke-Indonesia-an tanpa bedakan suku,

golongan, agama'.
76 Zie Sinar Harapan, 16 april 1984: Tanggapan dan unjuk perasaan atas pernyataan pers PNG'

(commentaar en gcvoclens t.a.v. de perspublikaties van Papua New Guinea).
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ten die de hoogtepunten vormen van de streekculturen van heel Indonesi877:
Deze nationale cultuur moet zich ontwikkelen in de richting van vooruitgang in
beschaving en eenheid, waarbij nieuwe elementen van buitenaf niet afgewezen
mogen worden in zover zij de eigen cultuur kunnen bevorderen en verrijken78.

Negatief betekent dit dat men die elementen uit de streekculturen die gten
hoogtepunt vormen, zoals feodaliteit (strijdig met de idealen van de republiek) en
bijvoorbeeld koppensnellerij (strijdig met de menselijke waardigheid) niet als
nationale cultuurwaarden erkent. Positief betekent het dat men naast de binnen-
landse hoogtepunten van cultuur 66k buitenlandse elementen, die de Indonesische
cultuur kunnen versterken (technologie, wetenschap, economie enz.), accepteert
als elementen die in de nationale Indonesische cultuur moeten worden gel[nte-
greerd. Strakke criteria zijn hiervoor echter niet te geven.
Prof. Koentjaraningrat doet een poging tot formulering van de nationale cultuur
in zijn boek 'Cultuur, mentaliteit en opbouw'79. Hij zegt:

'Een nationale cultuur moet ondersteund (erkend) worden door het grootste
deel van de inwoners van een land. Slechts dan kan men zich er mee identifi-
ceren. Daarnaast moeten die cultuurelementen ook een gevoel van trots
veroorzaken, als zijnde collectief bezit van niveau. Bij een "Indonesische"
dansuitvoering is het niet meer van belang of het hier om een oorspronkelijk
Balinese of Javaanse dans gaat. Het kan best zijn dat de danseressen zelf van
Minangkabause of Buginese origine zijn. Een Indonesische film, waarvan de
spelers misschien van oorsprong Menadonees, Bataks of Ambonees zijn, is
Indonesisch als hij een bijdrage van niveau levert aan de "nationale" Indonesi-
sche cultuur. Een Indonesisch chemicus, die een uitvinding doet op internatio-
naal niveau en daarvoor een Nobelprijs krijgt, levert een prestatie die niet
afhankelijk is van het feit dat hij van geboorte misschien een Florinees is. Hij
levert een bijdrage aan de Indonesische samenleving en cultuur.'

Sinds de schrijver Mochtar Lubis in 1977 een geruchtmakende speech hield over
'De Indonesische Mens'80, in 1978 gevolgd door een lezing: 'Het Indonesische
Volk'81, is er een meer open discussie ontstaan over een aantal algemene fenome-

nologische karaktertrekken (positief en negatief) van IndonesiErs. Het ging hierbij
over de verhouding van deelculturen tot de nationale cultuur. Na verloop van

77 Zie Pancasila, Arti dan Pelaksanaan (de Pancasila, zijn betekenis en realisering), CSIS, Jakarta

1979, p. 78 en 79.
78 Zie Bahan Penataran P4 (cursusstof voor de P4-cursussen), Jakarta 1981, p. 82-83.
79 Kebudayaan, Mentalims dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta 1983, 10e druk, p. 107-111:

Apakah Kebudayaan Nasional Indonesia? (Wat is de nationale Indonesische cultuur?)
80   De speech van Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, op 6 april 1977 gehouden in Taman Ismael

Marzuki in Jakarta, werd nadcrhand voorzien van diverse commentaren uitgegeven door de
Yayasan Idayu in Jakarta, 1981, 80 p. Ecn Engelse versie was al ccrder verschenen: We Indone-
sians. South East Asia Paper, nr. 15, 43 p. University of Hawai.

81    Bangsa Indonesia, masa lampau, masa kini dan masa depan (het Indonesische volk, in verieden,
heden en toekomst) werd op 30 januari 1978 uitgesproken, en is uitgegeven door Inti 1dayu

Press, Jakarta 1984.
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jaren werd eindelijk - na de nodige politieke discussies - door het ministerie
van onderwijs en cultuur toestemming verleend voor studieprojecten over deelcul-
turen. Projecten over javanologie, balinologie, sundanologie vormen de voorlopers
van studieprojecten over alle deelculturen82, die onderzocht moeten worden om
niet verloren te gaan en zo een bijdrage leveren aan de nationale cultuur. Het
besef dat de Indonesische nationale cultuur bij uitstek bestaat uit de eenheid-in-
verscheidenheid van alle deelculturen is de garantie dat er geen eenvormigheids-
cultuur zal groeien. Dit proces van verrijking van de nationale cultuur door de
deelculturen is een proces van wederzijdse acculturatie, aanpassing. Het mag niet
zo zijn dat er 66n cultuur dominant wordt binnen het geheel. Het principe van
tolerantie, kenmerk van de Pancasila, zal ook cultureel moeten doorwerken. Een
nationaal groeiproces moet Indonesitrs tot Indonesidrs maken. Dat proces is nog
niet voltooid. Een objectieve tussentijdse evaluatie ervan is moeilijk te geven.
Afhankelijk van een persoonlijke appreciatie kan men de negatieve aspecten
aanwijzen of geneigd zijn positieve elementen te onderkennen. Men kan inconse-
quenties aantonen in de realisering van de Pancasila-idealen, maar men kan ook
de positieve verworvenheden beklemtonens30
Adam Malik, voormalig vice-president, noemde de 'nationale integratie tot tan
volk' een hoofdprobleem voor de Indonesische samenlevings¢,

'Ean-volk worden betekent dat iedere staatsburger zich deel voelt uitmaken
van 660 volk, dat hij zijn verplichtingen heeft en zich verantwoordelijk voelt
voor dat ene volk, dat hij een volwassen trots bezit als volksgenoot. Het
gevoel en het besef 66n volk te zijn bereikt men niet door het uitroepen van
de onafhankelijkheid, maar kan enkel bereikt worden door een langdurig
proces met vele oneffenheden. Vandaag de dag wordt de oriantatie van veel
inwoners van Indonesit nog gekleurd door streekgebondenheid of groeps-
gebondenheid. Slechts een politieke opvoeding kan dit nationaal bewustzijn
cretren:

De openlijke erkenning van de problematiek rond de nationale integratie vormt
de aanzet tot het zoeken naar een oplossing van met name die problemen die als
de SARA-problematiek worden aangeduidw. De umat katolik staat midden in

82 Zie Tempo, 12 mei 1984, p. 14-15.
83     Over de positieve en negatieve aspecten van de nationale opbouw wordt binnen Indonesie volop

gediscussieerd. Kritiek is mogelijk binnen de grenzen van een constructieve opstelling, niet in de
vorm van politieke manifesten.
Zie I. Walujo en K Kleden, Dialog: Indonesia, Kini dan Esok (dialoog Indonesie, vandaag en
morgen). Leppenas, Jakarta 1982. Hierin geven twaalf prominente figuren hun positieve en
negatieve indrukken. Ook de officiele publikaties van het LBH (Lembaga Bantuan Hukum =
Instituut voor Rechtshulp), over de situatie van de mensenrechten, laten de fricties zien tussen
de idealen en de realisering ervan in de praktijk.

84 Zie Sinar Harapan, 12 april 1984: 'Masih banyak soal-soal politik belum selesai, khususnya
integrasi bangsa' (veel politieke problemen zijn nog niet opgelost, speciaal de integratie van ons
volk).

85 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4, voetnoot 90.
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dit nationale integratieproces. Als volwaardig erkend onderdeel van de Indonesi-
sche samenleving hebben katholieken geen emanicipatiestrijd hoeven voeren,
maar wel ervaren ook zij door hun grote verscheidenheid qua samenstelling de
nationale integratieproblematiek. Integratieproblemen moeten steeds tegen een
nationaal referentiekader als context worden bezien. In een lokale context vervalt
men al gauw tot kortzichtige interpretaties.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgen hier enkele voorbeelden van de nationale
problematiek, waar o.a. katholieken bij betrokken zijn. Het gaat dus niet om
specifiek'katholieke' problemen, maar om nationale problemen waar katholieken
66k mee te maken hebben. Die problemen zijn niet binnenkerkelijk, maar hebben
te maken met katholieke Indonesiers die als Indonesiers met nationale integratie-
problemen te maken hebben.
Als eerste voorbeeld zouden we hier het spanningsveld willen signaleren tussen

enerzijds de nationale eenheidsconceptie en anderzijds de regionale rechten van
de verscheidenheid. Waar liggen de grenzen tussen het verplichte opgaan (inte-
gratie) in de nationale opbouw en de lokale historisch culturele, etnische identi-
teit? Het is de problematiek van de etnische minderheden die dreigen te verdwij-
nen. Een kranteartikel over de promotie van M. Coomans naar aanleiding van
zijn proefschrift over de geschiedenis en de toekomst van de Daya-culturen op
Oost-Borneo vat zijn boek samen met: 'Geen toekomst oude stammen op
Borneo86: Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de Daya's zullen uitsterven.
In feite formuleert Coomans de zaken veel genuanceerder:

'Kulturen veranderen en verdwijnen soms, maar de mens is nooit zonder
kultuur. De Dajak verliest zijn kulturele identiteit als Dajak, maar vindt een
nieuwe kultuur als Indonesier. Inkulturatie die gericht staat op de basis blijft
daarbij een noodzaak, omdat het IndonesiEr-zijn toch altijd op verschillende
manieren beleefd zal kunnen worden. De veranderingen, die zich voltrekken
in de Dajak-kulturen zijn veranderingen in de mens zelf. Voor velen zijn die
veranderingen een bron van zorg, spanningen, onzekerheid en desintegratie.
De tweespalt tussen de gebondenheid aan het verleden en het nog niet bij
machte zijn zich te orienteren op de toekomst, plaatst de Dajak nu als het
ware in een niemandsland. Een terugkeer naar het verleden is niet meer
mogelijk, terwijl de modernisering voor alsnog onbereikbaar is87,

De Daya's waar Coomans over spreekt zijn grotendeels katholiek, maar de
problematiek waarover hij spreekt is niet specifiek katholiek, het is een nationaal
integratieprobleem. Hetzelfde kan gezegd worden over de situatie waarin een
aantal Papoea-stammen verkeren. Speciaal de Asmat-groep en de Marind in
Zuid-Irian Jaya worden vaak aangehaald. Evenals de Indianen in Zuid-Amerika
dreigen ook zij te verdwijnen. De Marind-gnimgroep aanvankelijk letterlijk door

86   Zie 'Geen toekomst oude stammen op Borneo' in de GeMerlander, 12 december 1980. Artikel
over de promotie van dr. M. Coomans aan de Katholieke Universiteit Nijmegen over het thema

Evangelisatie en Kultuurverandering.
87   Zie M. Coomans, 1980, o.c., p. 284.
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het massaal voorkomen van venerische ziekten en de morele depressieperiode
daarna 8. De Asmatters meer door de confrontatie met de economische groot-
machten die hun oude leefpatroon kapot dreigen te makenm. In deze beide
gevallen van de Daya's en de Papoea's gaat het om 'de culturele rechten in het
groeiproces van de natie als geheelw: Als die culturele rechten geschonden
worden, omdat mensenrechten overtreden worden, kan men terecht stellen dat in
naam van de Indonesianisasi onrecht geschiedt. Wanneer het er echter om gaat
dat in een eerlijke confrontatie tussen traditie en modemisering een deelcultuur
zijn eigen identiteit historisch niet blijkt te kunnen handhaven in een moderne
samenleving, kan dat evenzeer een tragedie zijn, maar dan is dat een tragedie die
historisch onontkoombaar is. Het is met name deze dubbele tragiek die optreedt
rond de transmigratie-problemen in de buitengewesten. De Indonesische trans-
migratie raakt hierdoor in de ogen van buitenstaanders vaak in diskrediet": 'De
voorgenomen Indonesianisering van volkeren en stammen met een eigen identiteit
is cultuurverlies, als dit neerkomt op gelijkschakeling in een gejavaniseerde en
geislamiseerde maatschappij.' Het is echter een grote vraag of men dit proces van
nationale integratie als gelijkschakeling kan beoordelen. Regionaal bezien wordt
het vaak zo geinterpreteerd, maar vanuit een nationale invalshoek liggen de zaken
genuanceerder.
Als tweede voorbeeld van een spanningsveld tussen de nationale eenheidsconcep-
tie en een specifieke minderheidsgroep in Indonesie kan de Chinezen-problema-
tiek gelden. Deze problematiek wordt in Indonesie vaak aangeduid met de term
'pembauran' (letterlijk: vermenging, maar algemeen: het opgaan in een grotere
eenheid). Over deze problematiek is reeds veel geschreven binnen en buiten
Indonesi892. De kern van de problematiek van de Chinezen ligt in het historische
feit dat zij ook in de koloniale tijd al als 'vreemde oosterlingen' gezien werden,

88   Zie J.RL.M. Cornelissen, Pater en Papoea, p. 3-46.
89   Zie Aret drama van de Asmat-papoea's. In Indoc 4. INDOC, Lciden december 1982.
90  Zie T. Mulya Lubis, Hak-hak kultural dalam proses pertumbuhan Bangsa, in Prisma, nr. 10

(oktober 1983), p. 4243.
91    Zie C.S.I.J. Lagerberg, 'Indonesische transmigratie in discrediet', in: Intemationate Spectator, 41-

12 (december 1987), P· 626-631.
92 Enkele belangrijke studies over de Chinezen in Indonesia zijn:

Skinner, William, 'The Chinese Minority'. In MeVey, Indonesia, p. 97-117. New Haven 1963.
Verbeek, J., De Chinezen in Indonesii, met een probleemstelling voor West Bomeo. Scnptie

Theologische Faculteit, Tilburg 1969.
Adriaenscn, H., De Chinezen in Indonesit. ScIiptie Theologische Faculteit, Tilburg 1970.
Soebijanta, Het Chinezenprobleem in Indonesia. Dissertatie, Leuven 1974.
Siahaan, H., Gotongan Tionghoa di Kalbar (de Chinezen van West-Kalimantan). Leknas, Jakarta

1974.

Wiriadinata, Het probleem van de integratie van de Chinezen via de Kerk, in: Peninjau, IV, 2
(1977), geciteerd in Wereld en Zending, 8, 1 (1979), p. 81 e.v.

Tan, Mdy, Golongan Emis Tionghoa di Indonesia: matu masalah pembinaan kesatuan bangsa
(de etnische groep Chinezen in Indonesit: een problecm om de eenheid van het volk te be-
geleiden). Obor-Gramedia, Jakarta 1981.
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onderscheiden van de inlanders. Zowel door hun specifieke sociaal-economische
positie, maar vooral door het handhaven van hun geheel eigen culturele tradities

vormden zij een groep op zichzelf binnen de koloniale samenteving. Globaal

gesproken kon men twee groepen onderscheiden: de 'totok'-Chinezen (de eerste-

generatie Chinezen, die zelf uit China waren geemigreerd en daarheen ook terug
wilden om er begraven te worden) en de 'peranakan'-Chinezen (zij die als kind
in Indonesie geboren zijn). De eerste groep, voornamelijk wonend in West-
Borneo, Noord-Sumatra en de Riau-archipel, handhaafde vrijwel volledig haar
Chinese cultuurpatroon. De tweede groep, vaak aangeduid als de Padang-Chine-
zen of de Java-Chinezen, waren vaak in vele opzichten geassimileerd met de
bevolking ter plaatse.
Na de onafhankelijkheid stelde zich de kwestie in hoeverre de Chinezen ook
Indonesisch staatsburger waren/konden worden. De formeel juridische formule-
ring om Indonesisch staatsburger te worden was: 'inlands van afstamming te zijn'
(ius sanguinis) of 'inlands van geboorte te zijn' (ius solis). In dit laatste geval

moest men zijn trouw en aanhankelijkheid betuigen aan land en vaderlandw.
Door allerlei omstandigheden (o.a. doordat China als moederland de diaspora-
Chinezen als eigen staatsburgers bleef erkennen) werd een groot deel van de
(ook in Indonesie geboren) Chinezen geen Indonesisch staatsburger.
Dat schiep een groot probleem: 4 bleven 'buitenlanders', maar werden wel
geconfronteerd met allerlei opgelegde integratie-maatregelen. Zelfs diegenen die
wel Indonesisch staatsburger geworden waren, werden vaak toch bestempeld als
WNI 'keturunan asing' (staatsburgers, maar van vreemde afkomst). In perioden
van crisis was het vaak de groep Chinezen die als het zwarte schaap werd
aangewezen. Zij werden het mikpunt van progromachtige acties, als er sociaal-
economische rellen uitbraken.
Ook al vormden zij een minderheid in IndonesiB - drie A vier miljoen mensen in
de jaren tachtig - juist van de Chinezen werd een grotere integratie verwacht
dan van andere minderheidsgroepen in de archipel. Hun eigen scholen moesten

gesloten worden. Op scholen mocht niet meer dan 30% van alle leerlingen van
Chinese origine zijn. Er werd verwacht dat zij een Indonesische naam zouden
aannemen94, Sterker nog: er werd gesuggereerd door de toenmalige minister van

godsdienstzaken Alamsjah dat een Chinees het beste integreerde in de Indonesi-
sche samenleving als hij islamiet werdgs. Of: een goede manier van integratie is

93    Zie dr. B.P. Paulus, Kewatganegaraan Rl, didnjau dari UUD 1945, k/utsusnya kewaiganegaraan
peranakan Tionghoa (over het Indonesisch staatsburgerschap, bezien vanuit de grondwet van
1945, speciaal over het staatsburgerschap van de Peranakan-Chinezen). Pradnya Paramita,

Jakarta 1983, p. 49.
94  Er bestaat een speciaal tijdschrift dat de integratie van de Chinezen binnen de Indonesische

samenteving wil bevorderen: Pembauran (integratie), uitgegeven door de BAKOM (Badan
Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa = communicatie-orgaan voor de beleving van de
eenheid van het volk).

95 Zie Pembauran, nr. 33 (1982), p. 12.
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het trouwen van Chinezen met niet-Chinezent Kortom, van Chinezen werd een
grotere loyaliteit tot integratie verwacht dan van andere etnische groeperingen
binnen de archipel. Begin jaren tachtig kregen de Chinezen massaal de gelegen-

I heid om alsnog Indonesisch staatsburger te worden, als zij die kans vroeger
gemist hadden. Sindsdien is een openlijke discriminatie niet meer zo voelbaar. De
nationale integratieproblematiek van met name deze groepering is daarmee
echter nog niet voltooid. Ook in dit voorbeeld van de 'Chinezen-problematiek'
gaat het om een nationaal probleem, en niet over een specifiek 'katholiek'
probleem, ook al zijn veel Chinezen katholiek geworden.
De Indonesianisasi van de umat katolik in zijn verschillende geledingen moet dus
bezien worden tegen de achtergrond van de nationale problematiek in dezen,
maar katholieken kunnen binnen hun eigen kring alles er aan doen om die
nationale integratie van alle volkeren en groeperingen binnen de archipel te
helpen bevorderen.

96 Zie Kompas, 28 april 1984: 'Pembauran tidak sekedar ganti nama atau tambah rambut palsu'

(Pembauran is niet zomaar een kwestie van naamsverandering of een pruik opzetten).
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6  Indonesianisasi van priesters en religieuzen

6.1 Van missionarissen tot rohaniwan en rohaniwati

Parallel met de ontwikkeling van missie naar zelfstandige Indonesische kerk is het
proces verlopen van Indonesianisasi van priesters en religieuzen. In zekere zin
nochtans, want de parallel gaat chronologisch niet helemaal op. De kerk werd
vanuit haar missionaire fase eerst een zelfstandige kerk en pas daarna een
Indonesische kerk, maar de religieuze ordes en congregaties (en de meeste

priesters waren daar lid van) werden niet eerst zelfstandig en daarna Indonesisch
maar omgekeerd. De zelfstandigwording van de ordes en congregaties in de vorm
van eigen provincies en regio's is in zekere zin een eindfase, een afronding van
het proces van Indonesianisasi.
De opbouw en de uitbouw van een eigen Indonesische groep van priesters en
religieuzen - een moeizaam groeiproces - is het thema van dit hoofdstuk. Dit
transitieproces heeft de titel meegekregen: de overgang van het stadium van
buitenlandse missionarissen naar de fase van rohaniwan en rohaniwati. Beide
termen: missionaris en rohaniwan en rohaniwati verdienen enige toelichting.
In het gewone spraakgebruik werd (wordt) onder missionaris verstaan: iemand
die 'naar de missie gestuurd is', iemand met een missionaire opdracht, een
zending. In 99% van de gevallen betrof het dan iemand die lid was van een orde
of congregatie en die door zijn/haar oversten naar het 'eigen missiegebied' werd
gestuurd. Was zo iemand priester, dan kwam hij rechtstreeks of indirect in de
zielzorg terecht; was hij broeder of zuster, dan kreeg hij/zij een taak in een van
de werkzaamheden die de orde of congregatie op zich had genomen: onderwijs,
ziekenzorg of ondersteuning van de zielzorg van de priesters. In het gebruik van
het woord 'missionaris' is binnen Indonesit echter een evolutie te bespeuren sin(is
het einde van de missie-fase en de opkomst van een zelfstandige kerk. Hoe in
deze fase de buitenlandse missionarissen te zien: kerkelijke gastarbeiders,
buitenlandse assistentent? In een gesprek met president Soeharto werd meege-
deeld dat de Indonesianisasi van de buitenlandse missionarissen voorspoedig

1   De term 'kerkelijke gastarbeiders' is meer van Nederlandse origine dan dat hij in Indonesia als

zodanig gebruikt wordt.
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verloopt2. Is het wel terecht hen nog langer missionarissen te noemen, als zij
Indonesisch staatsburger geworden zijn?
De terminologie wordt nog confuser als men binnen de Indonesische kerk ervoor
pleit dat juist de Indonesische religieuzen mder missionaris moeten worden in
eigen land. Zij mogen niet meer gebonden zijn aan hun eigen geboortestreek en
moeten zelf in andere delen van Indonesit (of zelfs in het buitenland) missionaris
worden. Er is dus duidelijk een verschuiving in betekenis en inhoud te onderken-
nen in het gebruik van de term 'missionaris'. Populair gesproken behoudt deze
term echter zijn oorspronkelijke betekenis: iemand die uit het buitenland geko-
men is met de opdracht (missie) om te werken aan de opbouw en uitbouw van de
katholieke kerk in dit land. Daarbij wordt niet gelet op het feit of hij/zij al dan
niet Indonesisch staatsburger geworden is.
De Indonesische term voor 'priesters en religieuzen te zamen' is 'rohaniwan en
rohaniwati', respectievelijk mannelijke en vrouwelijke 'geestelijken'3, een term die
het 'geheel van niet-leken' in de kerk omvat. Deze Indonesische term behelst dus
iedereen (man en vrouw) die de facto onderscheiden is van de gewone leek, hetzij
door wijding of door religieuze geloften. Hierbij worden 66k diegenen ingesloten
die in opleiding daartoe zijn door studie of levenskeuze.
Deze Indonesische termen 'rohaniwan en rohaniwati' (priesters, broeders, zusters
en kandidaat-priesters) karakteriseren door hun brede begripsinhoud de Indonesi-
sche religieuze denkwereld. De rohaniwan en rohaniwati zijn diegenen die zich
door hun keuze/roeping/wijding hebben toegewijd aan de wereld van het sacrale
en daarmee onderscheiden zijn van de wereld van het profane. Hiermee wordt
tevens geillustreerd, dat westerse begrippen niet klakkeloos in het Indonesisch te
vertalen4 zijn en dat bij onderzoek rekening moet worden gehouden met het
gegeven dat Indonesiers een andere inhoud geven aan deze begrippen:

2 Zie Kompas, 21 augustus 1981: 'Pertemuan Presiden Soeharto dengan Kardinal Darmojuwono'

(ontmoeting van president Soeharto met kardinaal Darmojuwono). In deze ontmoeting wordt
meegedeeld dat de 'Indonesianisasi' van buitenlandse missionarissen voorspoedig verloopt.

3    Het Indonesische woord rohaniwan (vrouwelijk: rohaniwati) betekent volgens Poe,wadanninta (de
Indonesische Van Date): iemand die het wereldse achter zich heeft gelaten en behoort tot de
wereld van het 'geestelijke'. Met deze algemene term bedoelt men zowel priesters als religieuzen.
Het Nederlandse woord 'geestelijke' refereert aan iemand die door een kerkelijke wijding tot de
kerk behoort, bijvoorbeeld priesters. Maar 'religieuzen' zijn niet ipso facto 'geestelijken'. We
gebruiken hier daarom de algemene Indonesische terminologie rohaniwan-rohaniwati, omdat
daarmee tegelijkertijd de groep van priesters (diocesane/seculiere En rcguliere priesters) alsook
de mannelijke en vrouwelijke religieuzen worden aangeduid.

4   Het pat hierbij niet enkel om cen taalkundig probleem, maar evenzeer om cen ondcrzockstech
nisch problecm. Zowel bij de oudcrc kcrkelijke statisticken van Indonesie als bij recent onderzoek
blijkt tclkcns opnieuw dat men zeer duidelijk moct bepalen welke 'definities' er gebruikt werden/
worden, wic bijvoorbeeld als'Indonesische' religieuzen werden ofworden aangemerkt. Bij navraag
bleek diverse malen dat sommige ordes/congregaties bij het invullen van de officiele statistieken
66k hun novicen/postulanten (d.wi. hun kandidaten in opkiding) meerekenden onder de term
'rohaniwan-rohaniwati', terwijl andere hen niet meetelden als lid van hun religieus instituut.

5 Ook met de formulering 'missionaris' werd in het verleden nogal eens 'statistisch' slordig
omgesprongen. Een missionaris die al Indonesisch staatsburger was geworden, werd niet meer
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In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de kwantitatieve groei
van het aantal Indonesische rohaniwan-rohaniwati. Daarbij komen de groeifacto-
ren van deze groep aan bod, evenals de afnamefactoren van de groep van
buitenlandse missionarissen. Zonder te willen discrimineren tussen de groep van
priesters 6n niet-priesters (fraters, broeders en zusters), zal in dit hoofdstuk meer
aandacht besteed worden aan de problematiek rond het Indonesianisasi-proces
van de priesters. Binnen de Indonesische samenleving staat deze groep meer in
de schijnwerpers dan de groep niet-priesterst Tijdens het politiek-kerkelijke
debat van 1979 over de positie van de buitenlandse missionarissen werd speciaal
het feit belicht dat 43% van alle priesters op dat moment van Indonesische
origine was, terwijl de groep broeders voor 60% en de groep zusters voor 78%
uit IndonesiBrs bestonden!

6.2  De aanwas van Indonesische priesters en seminaristen

De Indonesische kerk bestaat formeel ruim 450 jaar (in 1984 herdacht). Toch
kwam de vorming van eigen geestelijkheid eerst 75 jaar geleden op gang. Rond
1850 schreef de toenmalige apostolische prefect mgr. Vrancken aan zijn voorgan-
ger: 'Wij hebben inlandse clerus nodig'7, maar men mag aannemen dat deze
uitspraak m66r ingegeven werd door het feit dat hij op dat moment geen missio-
narissen uit het moederland kon loskrijgen, dan uit de positieve idee van 'eigen
kerkvorming'. Toen hij in 1859 de Jezureten als 'hulptroepen' kreeg, werd over de
opleiding van inlandse clerus niet meer gesproken. In die jaren was heel de missie
trouwens meer zielzorg overzee voor Europese katholieken dan dat er aan echte
missionering gedacht werd.
De situatie veranderde toen vanuit Rome een duidelijke koers werd aangegeven
in de reeds geciteerde apostolische brief 'Maximum Illud' uit 1919. Deze drong
aan op de vorming en organisatie van inlandse geestelijkheids. Hiermee was een
duidelijke opdracht geformuleerd. In hoofdstuk 3 werd aangegeven hoe er v66r
de Tweede Wereldoorlog aan deze Indonesische basis gewerkt werd. De eerste
priesterwijdingen binnen Indonesit vonden plaats in 1926 op Java en in 1941 op

onder de groep van 'buitenlanders', gerekend in sommigc statistieken. Al gaat het hier dan nict
om een groot aantal, toch ligt hier de oorzaak van de verschillen in de kerkclijke statisticken, uit
verschillende bronnen over dezelfde onderzocksjaren. Jaarlijks keert dit probleem 66k nu nog
terug bij het invullen van de jaarstatistieken. Als men informecrt via de bisdommen naar het
aantal rohaniwan-rohaniwati in het diocees, krijgt men een ander getal dan de opgave die
verstrekt wordt via de afzonderlijke ordes/congregaties in het betreffende bisdom. Deze laatste
rekenen vaak ook hun kandidaten mee, en het bisdom niet. Het is dus vrijwel onmogelijk om
juiste getallen te verkrijgen over de kerkelijke situatie in Indonesie!

6  Binnen de Indonesische samenleving - misschien mede onder invloed van het feodalisme -
wordt aan de persoon van de priester (de Romo-figuur op Java) gemakkelijk meer 'geestelijk'
gezag toegekend dan aan de andere 'geestelijken': de broeders en zusters.

7 Zie Sejarah, 1974, deel 2, p. 43.

8   Zie hoofdstuk 3, paragraaf 2, voetnoot 10.
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Floresg. Sindsdien is het aantal Indonesische priesters enorm toegenomen. In
tabel 20 wordt een overzicht gepresenteerd van de toename van het aantal
priesters (Indonesiers en buitenlanders) vanaf het begin van deze eeuw tot 1990.

Tabel 20 Toename van het aantal priesters in IndonesiB: 1900-1990.

Jaar Indonesiers Buitenlanders Totaal

1900      -    46 100%    46 100%
1910      -    60 100%    60 100%
1920      -    93 100%    93 100%
1930 3 1% 269 99% 272 100%
1940 16 3% 554 97% 570 100%
1950                               75 10% 668 90% 743 100%
1960 151 14% 918 86% 1.069 100%
1970 400 27% 1.062 73% 1.462 100%
1980 760 46% 907 54% 1.667 100%
1989 1.180 64% 663 36% 1.843 100%

199010 1.535 81% 370 19% 1.905 100%

Bron: Informatic voor deze tabel is afkomstig uit dc volgendc bronnen:
1900-1930: Jaarboek 1936, Missie Bureau, Batavia, 1936, p. 25. Voor 1930 is een uitsplitsing

gemaakt van de Indonesiers op basis van informatie van de archivaris van de
JezuTeten.

1940: Jaarboek 1940, o.c. p. 260.

1950-1960: LPPS, laporan 1, tabel 40.
1970: Overgenomen uit de statistiek van de Apostolische Nuntiatuur in Djakarta,

december 1969.
1980: Zie PPA, laporan 32, p. 11. Deze cijfers zijn van medio 1980. De cijfers van heel

1980 zijn gepubliceerd in PPA, laporan 74, p. 13. Het verschil is: Mei 1980: 760
Indonesische priesters, en eind 1980: 776 Indonesische priesters. Omdat in dit
hoofdstuk vaker de cijfers van laporan 32 worden gebruikt, geven we hier de
situatie van medio 1980.

1989: Statistik Tahunan Personatig Gereja Katolik Indonesia, tahun 1988, Jakarta, no-

vember 1989. KWI, lampiran p. 1.
1990: Zie hiervoor voetnoot 10.

9 Zie Sedjarah, 1971, p. 66 en 114.
10 De gegevens over 1990 zijn ontleend aan Statistik Tahunan Personalia, 1989, tabel 1. (De cijfers

hebben betrekking op de situatie van 31 december 1989, ofwel 1 januari 1990.) In dit jaar werd
voor het eerst g66n uitsplitsing gemaakt in IndonesiErs en buitenlanders, maar in WNI (Indo-
nesisch staatsburger) en WNA (niet-Indonesisch staatsburger). Zie inleiding Statistik Tahunan,
1989, p. i. Als gcvolg hiervan zijo de gegevens van 1990 nict vergelijkbaar met die van de jaren
ervoor. daarom staan ze onder cen scheidingslijn. Dc gcgcvens van 1989 zijn w61 vergelijkbaar met
de voorafgaande jaren. Vandaar dat ze aan deze tabel zijn toegevocgd.
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Commentaar bij tabel 20:
In deze peIiode van negentig jaar neemt het aantal priesters in IndonesiB toe van
46 tot 1905. Voor de oorlog, tot 1940 was de toename bijna uitsluitend te danken
aan de toename van buitenlandse missionarissen. Na de oorlog ziet men een
toename van zowel Indonesische priesters als buitenlandse priesters tot in 1970.
Daarna neemt het aantal buitenlandse priesters af en groeit de groep Indonesi-
sche priesters.
De groep Indonesische priesters is in 1940 nog zeer gering in omvang: 16. Pas
tussen 1960 en 1970 zijn de duidelijke resultaten van de nieuwe priesteropleidin-
gen in Indonesi8 zelf zichtbaar: in 1960 zijn er 151 Indonesische priesters en in
1970 al 400. In de volgende tien jaar verdubbelt dit aantal bijna tot 760 en in de
laatste tien jaar komen er dan nog eens meer dan 400 Indonesische priesters bij.
De toename van het aantal Indonesische priesters op het totaal aantal priesters
wordt het beste geillustreerd aan de hand van de percentages achter de eerste
kolom. In 1940 vormden de Indonesische priesters: 3% van het totaal, in 1950
10%, in 1960 14%, in 1970 27%, in 1980 46% en in 1989 64%. Pas midden in de
jaren tachtig, na vijftig jaar is meer dan de helft van alle priesters van Indonesi-
sche origine en voor 1990 kan men zeggen dat twee derde van Indonesische
origine isll. Het Indonesianisasi-proces van de priesters verloopt dus langzaam.
Over de groep van 370 buitenlandse priesters van 1990 kan nog gezegd worden
dat 185 van hen bezig zijn met het proces tot naturalisatie12.

Wanneer men bekijkt hoe het aantal Indonesische priesters in de loop van de
jaren toenam in de verschillende gebieden, ontstaat het volgende beeld.

Uit tabel 21 blijkt duidelijk hoezeer Java en Flores vanaf het begin van de jaren
veertig tot 1960 vrijwel exclusief de eigenlandse priesters leverden. Pas in de jaren
zeventig komen er steeds meer Indonesische priesters in alle gebieden voor, een
tendens die zich in de jaren tachtig doorzet. Het Indonesianisasi-proces van de
priesters verliep dus niet gelijktijdig in alle delen van Indonesie.
Verhoudingsgewijs bevinden de meeste Indonesische priesters anno 1989 zich nog
steeds op Java en Flores, respectievelijk 40% en 29%. Op Sumatra 10%, op
Kalimantan 8%, op Sulawesi/Ambon 10% en op Irian 3%. Deze cijfers geven al
een algemene indicatie van het feit dat de Indonesische priesters niet gelijkmatig
over alle delen van de archipel verdeeld zijn.

11    Omdat het cijfer voor 1990: 1335 priesters, oftewel 81%, betrekking heeft op alle priesters die
WNI zijn (zie voetnoot 10), mag dit percentage hier niet gebruikt wor(len in de vergelijking met
de voorgaande jaren. In de jaarstatistiek voor 1989 werd over de groep van 663 priesters van
buitenlandse origine opgegeven dat 269 van hen WNI waren. Dit getal geeft ons een indicatie
om te zeggen dat van de 1335 priesters van 1990 zo'n 250 van buitenlandsc origine zullen zijn.

12   Zie Statistik Tahunan Penonatia, 1989, tabel 5. Indien deze groep inderdaad WNI zou worden,
slinkt de groep 'buitenlanders' ineens  met de helft !
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Tabel 21 Toename van het aantal Indonesische priesters op de verschillende
eilanden: 1940-198913.

Eilanden 1940 1950 1960 1970 1980 1989

Java                       14          46          85 234 329 473

Nusatenggara                  -             13            50              96 225 342

Sumatera                                1                   2                   1                   24                  64                 115
Kalimantan                             1                   9                   3                   14                  40                  98
Sulawesi/Ambon              -              5              5              24              60            117
Irian                                       -                  -                  -                    8                   15                  35
Restcategorie14              _           -            7            -            27            -
Totaal                                   16                 75 151 400 760 1.180

Bron: Deze gegevens zijn een samentrekking van de informatie uit de verschillende jaren zoals
vermeld bij tabel 20.

Wanneer men deze gegevens over de procentuele verdeling van het aantal
Indonesische priesters over de verschillende eilanden vergelijkt met de procentue-
le verdeling van de umat katolik over de verschillende eilanden, krijgt men anno
1990 het volgende beeld:

Tabel 22 Procentuele verdeling van de umat katolik en van de Indonesische
priesters over de eilanden, 1989.

Eiland Percentage Percentage
unlat Indonesische

katolik priesters

Sumatera 15% 10%
Java 23% 40%
Nusatenggara 39% 29%
Kalimantan 11% 8%
Sulawesi/Ambon + IrianJaya 12% 13%

Totaal 100% 100%

Bron: Gegevens uit tabel 15 en 21.

Het beeld is duidelijk: de verdeling van Indonesische priesters over de verschillen-
de gebieden is anders dan de verdeling van de umat over deze gebieden. Op Java
waar 23% van alle katholieken van de archipel woont, is wel 40% van alle

13    De gegevens over 1990 zijn niet bruikbaar, omdat over dat jaar alleen informatie ter beschikking
is over priesters die Indonesisch staatsburger zijn.

14 Deze restgroep in 1960 bestond uit enkele legeraalmoezeniers. In 1980 was dit een groep
priesters die in het buitenland studeerde.
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Indonesische priesters te vinden, terwijl in Nusatenggara (Kleine Soenda-eilan-
den), waar 39% van alle katholieken woont, slechts 29% van alle Indonesische
priesters aanwezig is. Deze ongelijkmatige verdeling van Indonesische priesters
over de verschillende gebieden is een probleem waarover in paragraaf 7 van dit
hoofdstuk verder gesproken wordt.

In het voorafgaande zijn slechts de netto-cijfers van het aantal priesters in een
bepaald jaar vermeld. Zoals bij de umat katolik groei- en afnamefactoren werden
geanalyseerd, zo zullen ook hier de groei- en afnamefactoren van het aantal
priesters in Indonesie nader bekeken worden.

De groep priesters in Indonesie nam toe door twee factoren:
1 Priesterwijdingen van met name Indonesische kandidaten.
2 Nieuwe missionarissen die het land in konden komen omdat ze een visum

hadden gekregen, of in de laatste tien-vijftien jaar terugkerende priesters die
in het buitenland gestudeerd hebben.

De groep priesters nam af door drie factoren:
1 Ambtsverlatingen (zowel van missionarissen als van IndonesiErs).
2   Repatriering (van buitenlandse missionarissen) of priesters die voor studie naar

het buitenland gestuurd worden.
3 Sterfgevallen (zowel missionarissen als IndonesiErs).

In tabel 23 is een overzicht gemaakt van de verschillende toename- en afnamefac-
toren van het aantal priesters in Indonesie, gedurende de laatste twintig jaar.

Het meest opvallende in tabel 23 is dat de netto-toename van het aantal priesters
in deze twintig jaar 495 personen bedroeg. De toename was + 1.535 en de
afname -  1.040. De verschillende groei- en afnamefactoren speelden een grote rol:
- De toename van 1.535 priesters in de laatste 20 jaar bestond voor 75% uit

nieuwe priesters die gewijd werden en voor 25% uit nieuwe missionarissen en
Indonesische priesters die in het buitenland gestudeerd hebben.

-  De afname van 1.040 priesters bestond voor 59% uit repatritrende missionaris-
sen en Indonesische priesters die naar het buitenland gestuurd werden, voor
24% uit sterfgevallen en voor 17% uit ambtsverlatingen.

Omdat het aantal nieuwe visa voor buitenlandse missionarissen in de laatste jaren
zeer sterk is verminderd, zal de groeifactor priesterwijdingen verhoudingsgewijs
in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Men kan anderzijds verwach-
ten dat de factor repatriEring ook in de toekomst een rol blijft spelen, zolang er
nog buitenlandse missionarissen in Indonesie werkzaam zijn. Dit roept vanzelf de
vraag op: hoe staat het met de groei van het aantal priesterkandidaten in Indone-
Sie?
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Tabel 23 De groei- en afnamefactoren van het aantal priesters in IndonesiB:
1969-1989.

Situatic eind 1969. aantal priesters 1.426

PriesteIwijdingen: 1970-1980 + 502
1980-1985 + 352 + 1.148

1986-1989 + 294

Nieuwe visa/ 1970-1980 + 283

terugkeer uit 1980-1985 + 37 +  387
buitenland: 1986-1989 +  67

+ 1335

Ambtsverlatingen: 1970-1980 - 121

1980-1985 - 40 -   183

1986-1989 - 22

RepatriBring/ 1970-1980 - 278

vertrek naar 1980-1985 - 183 -   611

buitenland: 1986-1989 - 150

Sterfgevallen: 1970-1980 - 145

1980-1985 - 54 -  246
1986-1989 -  47

- 1.040

Situatie eind 1989: aantal priesters 1.92115

Bron: Dcze tabel bevat een combinatic van gegevens uit verschillende rapporten van PPA: De data
van 1969-1980 komen uit laporan 68, p. 176; de gegevens van 1980-1985 uit laporan 79, p. 43.
De cijfers over 1986-1989 zijn genomen uit de Statisuk Tahunan Personatia, 1986,1987,1988,
1989, telkens tabel 7. De cijfers van het jaar 1980 zijn tweemaal meegenomen. Het bleek niet
mogelijk deze gegevens uit twee rapporten (1969-1980 en 1980-1985) achteraf uit te splitsen.

In hoofdstuk 2 en 3 is reeds vermeld dat al v66r de Tweede Wereldoorlog enkele
klein- en groot-seminaries in Indonesie waren opgericht. Pas in de jaren vijftig en
zestig werden in de meeste bisdommen van Indonesid mogelijkheden geschapen
om kandidaten voor het priesterschap een verdere vorming te geven. Na de klein-
seminaries werden toen regionaal 66k groot-seminaries opgericht, meestal nog
om kandidaten voor de eigen orde of congregatie op te leiden. Wat deze semina-
ries uiteindelijk opleverden, kan men zien aan de getallen van de Indonesische
priesters, zoals weergegeven in tabel 21. Aan dit uiteindelijke resultaat - na

15 Het aantal priesters eind 1989 wordt hier 1.921 genoemd, terwijl in tabel 20 het getal 1.905 is
vermeld voor 31 december 1989. De oorzaak van dit verschil moet gezocht worden in de
dubbeltelling van gegevens in het jaar 1980.
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meestal  13-15 jaar opleiding - ging een grote investering vooraf tijdens de
periode van het klein- en groot-seminarie.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de toename van het aantal
klein- en groot-seminaristen vanaf 1940-1990.

Tabel 24 Toename van het aantal klein- en groot-seminaristen tussen 1940-1990.

Jaar Klein-seminaristen Groot-seminaristen Totaal

1940 254                          80                         334

1950 489                          73                         562

1960 1382 314 1.896

1970 2A02 388 2.790

1980 1704 959 3.663

1990 2.767 2.443 5.210

Bronnen:  1940: zie appendix 4.
1950: zie LPPS, laporan 1, tabel 47.
1960: zie LPPS, laporan 1, tabel 41
1970: zie Statistics Apostolic Nuntiature, dec.1969
1980: zie PPA, laporan 22, p. 97.
1990: zie Statistik Tahunan Paroki, 1989, tabel 11, situatie 31 december 1989 voor de klein-

seminaristen en Statistik Tahunan Personatia, 1989, tabel lA, voor de groot-semina-
risten.

Het aantal klein-seminaristen in 1940 was 254. Dit aantal is in 1980 bijna elfmaal
zo groot: 2.704. Daarna lijkt het aantal bijna constant te blijven: 2.767 in 1990.
Deze teruggang is slechts schijnbaar. In het begin van de jaren tachtig hebben
diverse klein-seminaries hun opleiding veranderd. Men neemt dan geen kandida-
ten meer aan na de Lagere School (SD), maar men neemt pas kandidaten aan die
reeds de Lagere Middelbare School (SMP) af hebben: een verschil van drie jaar!
Vandaar dat men de getallen niet meer kan vergelijken.
Wat de kandidaten op de groot-seminaries betreft, daarin is in 50 jaar tijds een
moeizame ontwikkeling te zien. De grote getallen klein-seminaristen resulteren
stee(is in kleine getallen groot-seminaristen. In 1940 waren er tachtig groot-
seminaristen. In 1970 is het aantal 388 en daarna is er een snellere toename: in
1980 zijn er al 959 en dit aantal is in de laatste tien jaar meer dan tweeenhalf
maal zo groot geworden: een stijging van 155%.
Over de achtergronden van de toename van het aantal seminaristen zijn wel enige
verdere gegevens bekend. In de jaren zeventig zijn er door een groep onderzoe-
kers16, onder leiding van dr. A. Baan OFM enkele grote nationale onderzoekin-

16 Deze Panitia Panggilan Imam (onderzoeksgroep voor priesterroepingen) heeft onderzoekingen
verricht op alle klein- en groot-seminaries in Indonesie. De onderzoeksresultaten verschenen in
de serie Panggilan Imam di Indonesia. Suatu eksplorasi sosiologis. TENee delen. Kelompok
Sosioreligius, Jakarta 1976. (Zie onder A. Baan OFM.)
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gen gedaan om het roepingenvraagstuk in IndonesiB te analyseren. De belang-
rijkste conclusies daarvan waren:
-  van de groot-seminaristen van de lichtingen 1953-1964 werd 56,2% ook gewijd,

en van de groep van 1965-1970 49%17;
-  de groep klein-seminaristen die hun studie vervolgt op een groot-seminarie is

nog geringer: over de hele onderzoeksperiode is slechts 14,6% van alle klein-
seminaristen doorgegaan op een groot-seminariel:

Deze cijfers illustreren de enorme investering die gedaan werd tussen 1950-1970
om kandidaten voor het priesterschap een opleiding te geven. Ook al waren er
veel seminaristen die uiteindelijk toch geen priester werden, zij verkregen wel
door de degelijke opleiding en vorming die ze gekregen hadden betere kansen in
de maatschappij.
Alhoewel alle klein-seminaries formeel diocesaan waren, gingen de alumni de
facto meestal toch naar de groot-seminaries van de ordes of congregaties. De
opleidingen voor de diocesane clerus maakten nationaal gezien pas een late start.
In de volgende paragraaf zal hierop verder worden ingegaan.

Samenvattend kan men zeggen dat de toename van de eigenlandse clerus in
Indonesie een langzame en moeepme ontwikkelingsgang geweest is. Tijdens de
lagere en hogere opleidingen waren er enorm veel drop-outs. Pas na 1970 is er
sprake van een grotere toename op de groot-seminaries. De grootste aanwas
echter vindt plaats tussen 1980-1990. Wat kan de reden hiervan zijn? Is hier
sprake van een reactie op de crisis van 1979, waarna men besloot tot intensivering
van het aantal roepingen: de versnelling van de Indonesianisasi?" Men kan
aannemen dat dit zeker een rol gespeeld heeft. Het is nog te vroeg om deze
laatste groei definitief te evalueren, maar het heeft er alle schijn van dat inder-
daad de crisis van 1979 een 'blessing in disguise' heeft opgeleverd: een zeer snelle
toename van het aantal groot-seminaristen in de jaren tachtig! Maar misschien
zijn er nog andere redenen: de verandering van status van de groot-seminaries in
theologische faculteiten, waardoor de opleiding professioneler werd 6n de
opvallende toename van het aantal kandidaten voor diocesane clerus. Op deze
beide gegevens gaan we in de volgende paragraaf dieper in.

6.3  Seculiere en reguliere priesters en seminaries

Het normale patroon in de zielzorg in West-Europa was dat de parochies be-
diend werden door seculiere of diocesane priesters. De reguliere priesters (lid van
een orde of congregatie) waren slechts 'assistentie-paters', hulptroepen die
insprongen om te assisteren. Alhoewel dit beeld sinds de jaren vijftig aan het

17 Zie Spektrum, 9,2 (1979), p. 93
18 Zie PanggUan Imam di Indonesia. Bagian I, Seminari-Seminari menengah, p. 20.
19 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 5.
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veranderen ism, kan men toch stellen dat normaal gesproken de parochiele
zielzorg in een diocees door de diocesane clerus wordt verricht. De reguliere
priesters hadden taken overeenkomstig de inspiratie van hun stichters: speciale
takken van zielzorg in Europa 6f de missionaire opdracht buiten Europa. Velen
van hen werden als missionarissen uitgezonden naar het missiegebied dat aan de
orde of congregatie was toevertrouwd. Daardoor is er in Indonesie een heel ander
patroon van priesters-in-de-zielzorg ontstaan. Het waren en zijn op de meeste
plaatsen regulieren die de pastorale taken in de parochies vervullen. De diocesane
geestelijken, zo ze er al zijn, vormen in de meeste diocesen een minderheid. Dit
heeft zijn historische achtergrond en zijn implicaties tot op de dag van vandaag.
Beide aspecten worden in deze paragraaf verder toegelicht.

Tabel 25 Toename van het aantal Indonesische seculiere en reguliere priesters:
1940-1989.

Jaar Diocesane Regulicre Totaal

Priesters Priesters Priesters

1940 1 16%    15 94%    16 100%
1950    32 43%    43 57%    75 100%
1960                               49 32% 102 68% 151 100%
1970 115 29% 285 71% 400 100%
1980 229 30% 531 70% 760 100%
1989 441 31% 739 62% 1.180 100%

Bron: De gegevens uit deze tabel zijn afkomstig uit:
1940: Jaarboek 1940, p. 327 en p. 260.
1950: Statistiek van 1 januari 1950, Missic Bureau Djakarta.
1960: Ovcrzichtsstatistick Archief KWI, Jakarta.
1970: Statistics Apostolic Nuntiature, december 1969.
1980: PPA, laporan 32, p. 16.
1989: Smtistik Tahunan Persona/ia, 1988, KWI, 1989.
Situatie per 31 december 1988. In de statistiek van 1990 is deze uitsplitsing niet meer
mogelijk, omdat het totaal aantal Indonesische priesters vervangen is door WNI's.

In deze vijftig jaar loopt het aantal reguliere priesters op van 15 tot 739 en het
aantal seculiere priesters van 1 tot 441.
Verhoudingsgewijs blijft het aantal diocesane priesters tussen 1960-1980 constant,
rond de 30% en het aantal reguliere priesters 70%. Pas in de jaren tachtig komen
er verhoudingsgewijs meer seculiere priesters bij.
De historische achtergrond is duidelijk. Het zijn de ordes en congregaties geweest
die India gemissioneerd hebben. Kandidaten voor het priesterschap werden door

20  Zie Th. Janssen OFM Cap., De Patel· op de pastorie. Dissertatie. Serie Bronnen en Studies nr.
4. KDC, Nijmegen 1976.
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deze ordes of congregaties meesta121 in hun eigen gelederen opgenomen. An-
dersom was het ook zo dat de kandidaten in de meeste delen van Indonesk ook
zelf vrijwel uitsluitend reguliere priesters kenden. Een keuze om priester te willen
worden, betekende vrijwel automatisch ook dat iemand lid wilde worden van de
orde of congregatie in het gebied waar men woonde.
Tijdens een gesprek met een aantal (ex)bisschoppen van Indonesie werd deze
situatie als volgt toegelicht22: 'De meeste ordes en congregaties die in Indonesit
voor de oorlog werkten, wilden dat de opleiding van de inheemse clerus in
handen bleef van de eigen orde of congregatie. Het argument hiervoor was
tweeledig:
a allereerst van de kant van de kandidaat. De a.s. priesterstudent kent meestal

alleen de situatie in zijn eigen omgeving. Hij ziet de concrete pastoors (missio-
narissen) werken en functioneren en wordt door dit voorbeeld aangetrokken.
Zo'n jonge student kon in de praktijk niet kiezen uit verschillende ordes of
congregaties, of uit de diocesane clerus, want die was er gewoonweg niet. Hun
ideaal ontleenden de jonge Indonesische kandidaten aan de priesters uit hun
omgeving.

b  Daarnaast was er de overweging vanuit de leiding van de bisdommen En ordes
en congregaties ter plaatse dat er een dubbel probleem zou ontstaan, indien
men ook zou starten met de opleiding voor diocesane geestelijken. Men
voorzag dat er conflicten te verwachten zouden zijn tussen de groep van
buitenlandse missionarissen en de Indonesische priesters, vanuit de culturele
tegenstelling tussen Oost en West. Indien men binnen een bisdom 66k nog
twee soorten van priesters zou opleiden, reguliere priesters en diocesane
priesters, dan zou dat een extra probleem opleveren. Men wilde de priester-
kandidaten ook binnen de eigen orde of congregatie beschermen tegen de
problemen rond het celibaat en de familiedruk, waar diocesane priesters
gemakkelijker mee te maken zouden kunnen hebben.'

Deze bewuste keuze van vele bisschoppen in Indonesie stond lijnrecht tegenover
de richtlijnen van Rome, die voor de oorlog al urgeerde dat in de wereldkerk
'inlandse clerus' in de zin van diocesane clerus zou worden gevormdn. Afrika
werd daarbij het grote voorbeeld. Rome vroeg steeds aan de ordinarissen in
Indonesit (tot in 1975 toe), waarom men geen kansen schiep voor de groep van
de diocesane clerus. Het zal ter beoordeling van de geschiedenis zijn in hoeverre

21   In 1922 waren de Jezukten op Java met een eigen groot-seminarie gestart in Yogjakarta, maar
in 1936 opende de bisschop mgr. Willekens in Muntilan 66k een opkiding voor diocesane clerus.
Hetzelfde gebeurde op Flores: de Missionarisssen van het Goddelijk Woord (SVD) begonnen
in 1933 met een eigen groot-seminarie in Ledalero, maar in 1935 werd 66k de mogelijkheid
geschapen om diocesaan priester te worden. Deze beide diocesane groot-seminaries waren
tientallen jaren lang de enige plaatsen in heel IndonesiE waar opleiding tot diocesane clerus

geschiedde.
22 Zie hoofdstuk 4, voetnoot 4. Interview met (ex-)bisschoppen. Strijdhoef, Udenhout 1983.
23 Zie hoofdstuk 3, voetnoot 120. Informatie uit interview met mgr. T. van Valenberg OFM Cap.,

1983.
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dit bewuste beleid van de meeste ordinarissen in Indonesie heilzaam geweest is
voor de eerste periode van de zelfstandig-wording van de kerk.
Nadat men voor de oorlog op Flores en Java gestart was met de opleiding voor
eigen diocesane geestelijkheid, volgden na de oorlog ook enkele andere gebieden.
In het gebied van Makassar (nu Ujungpandang) maakten de paters Scheutisten
de keuze dat Indonesische priester-kandidaten g66n lid konden worden van hun
congregatie. Zij moesten allen diocesaan priester worden. Pas in 1980 verander-
den zij dit beleid en nemen sindsdien ook kandidaten op in de eigen groep. Deze
'nieuwe Indonesische missionarissen van Scheut' wordt voorgehouden dat ze juist
als missionaris buiten IndonesiB werkzaam zullen zijn'4. Hetzelfde geschiedde in
het bisdom Padang. De Italiaanse groep Xaverianen liet Indonesische priester-
kandidaten steeds diocesaan geestelijke worden, tot zij in 1984 dit beleid loslieten
en ook kandidaten voor de eigen congregatie aannamen. Ook in Sintang en
Pangkalpinang koos men voor de opleiding van kandidaten tot seculiere clerus. In
alle andere bisdommen echter koos men primair voor reguliere clerus. Kandida-
ten die op het eigen groot-seminarie van de orde of congregatie werden afgewe-
zen, werden door de bisschop dan nog wel eens naar een opleiding voor dioce-
sane clerus elders in Indonesie gestuurd. Deze 'negatieve' keuze heeft lange tijd
niet positief gewerkt op het image van de diocesane geestelijken in de meeste
bisdommen.
Deze situatie veranderde mede door het feit dat het 'ius commissionis' in 1969
werd afgeschaft en de bisschoppen in feite de vrijheid kregen om in hun eigen
gebied ook andere priesters aan te trekken of te laten vormen25. Anderzijds
begonnen ook de diverse ordes en congregaties zich te bezinnen op hun eigen
situatie. Waren de buitenlandse leden als missionarissen naar Indonesit gekomen,
de Indonesische leden van de eigen groep waren vaak de facto priesters-in-de-
zielzorg, alsof ze diocesane clerus waren. In de vernieuwingskapittels internatio-
naal en nationaal begon men zich te bezinnen op de eigen specifieke opdracht
van de missionerende orde of congregatie en de implicaties daarvan voor de
Indonesische leden. Moest men de 'gewone' zielzorg niet overlaten aan diocesane
clerus en zelf nieuwe taken opzoeken? Het verzet tegen de mogelijkheid dat
diocesane priester-kandidaten werden gevormd, ebde daarmee weg. In de jaren
zeventig, maar vooral in de jaren tachtig ziet men in alle bisdommen het aantal
kandidaten voor diocesane clerus sneller toenemen.

24   De Scheutisten adverteren voortdurend in het blad Hidup: 'Wil je de wereldkerk dienen, vocg

jc dan bij ons. Als jc lid wordt van de CICM dan kun je missionaris worden in dc Filippijnen,
Zairc, Japan, Taiwan, Hongkong, Europa, Brazilie, Nigeria, Haiti, Guatemala, Zambia, Kame-
roen, Mexico, Senegal, Dominicaanse Republiek en Verenigde Staten.' Zie bijvoorbeeld Hidup,
6 november 1988, p. 50.

25 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.
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Tabel 26 Toename van het aantal kandidaten voor seculiere en reguliere pries-
ters: 1970-1990.

Jaar Kandidaat Kandidaat Totaal

seculiere reguliere aantal

priesters priesters seminaristen

1970 12A 32% 262 68% 386 100%
1980 384 38% 614 62% 998 100%
1990 1.014 42% lA29 58% 2.443 100%

Bron: De gegevens voor deze tabel zijn genomen uit de volgen de bronnen:
1970 : Statistics Apostolic Nuntiature: december 1969.
1980 : PPA, laporan 79, p. 37
1990 : Statistik Tahunan Personalia, 1989, tabel 1.

In 1970 is de verhouding tussen de diocesane en reguliere priester-kandidaten op
de groot-seminaries nog 32%-68%; in 1980 wordt dit 38%-62% en in 1990 is het
42%-58%. De groot-seminaristen die diocesaan priester willen worden, zijn in
Indonesie dus duidelijk in opmars.
De absolute cijfers uit deze tabel kan men ook nog anders samenvatten. Tussen
1970-1980 groeide het aantal diocesane kandidaten met 210% en tussen 1980-1990
met 164%. In dezelfde periode nam het aantal kandidaten voor reguliere priesters
toe met respectievelijk 134% en 133%, een duidelijk verschil in groeisnelheid.
Een verklaring voor deze snellere toename van kandidaten voor de diocesane
clerus is mogelijk te vinden in het feit dat het negatieve beeld van diocesane
priesters als 'tweede' keuze is weggevallen. Mogelijk hangt het ook samen met
het feit van de verhoogde status van de opleidingen.

In de loop van de jaren zeventig en begin jaren tachtig trad er een ingrijpende
verandering op in de status van alle groot-seminaries. Waren zij aanvankelijk
binnenkerkelijke opleidingen, waarvan de bisdommen respectievelijk ordes of
congregaties het curriculum, de duur en de afstudeereisen vaststelden, langzaam-
aan werd steeds duidelijker dat het meer verantwoord zou zijn om de groot-
seminaries aan te laten sluiten bij de officiale regeringseisen voor opleidingen op
universitair niveau. Daarvoor waren twee belangrijke argumenten:
1 De drop-outs van de groot-seminaries (rond de 50%) hadden geen enkel

officieel erkend diploma op zak en konden geen verdere studie-carridre meer
maken.

2  Zou het voor de maatschappelijke status van de priesters 66k niet van belang
zijn dat ze een officieel door de staat erkende opleiding volgden, zodat ze
binnen de Indonesische samenleving als priesters gelijkwaardig waren aan
andere afgestudeerde academici?

De discussie over de geldigheid van beide argumenten wordt met veel pro's en
contra's gevoerd. Uiteindelijk resulteerde dit proces van meningsvorming vroeger
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of later toch in de transformatie van alle kerkelijke groot-seminaries in officieel
erkende STFs of STFI"s26. Men zocht voor deze erkenning aansluiting bij
bestaande katholieke of regeringsuniversiteiten in de eigen regio. De regerings-
eisen qua kwaliteit van de docenten, aantallen studenten en het curriculum als
zodanig leverden in de praktijk uiteindelijk nooit problemen op. De 'oude' groot-
seminaries waren kennelijk van voldoende niveau geweest wat betreft de oplei-
dingseisen voor een academisch niveau.
Tegelijkertijd met dit proces van verandering van status van de opleidingen vond
er een proces van concentratie plaats. De oude groot-seminaries bleven niet
exclusief opleidingen voor eigen orde, congregatie of bisdom, maar men ging veel
intensiever samenwerken. Zowel diverse bisdommen als ook verschillende ordes
en congregaties gingen samenwerken binncn dezelfde nieuwe STF of STFT. Het
exclusieve karakter van de eigen interne opleiding werd daardoor doorbroken.
De ontwikkelingen van de groot-seminaries (Seminari Tinggi) tot de STF's en
STFI"s in de jaren zeventig en tachtig, kan men illustreren aan de hand van het
'adresboek' van de Indonesische kerk, het Buku Pemnjuk, uitgegeven door de
afdeling DOKPEN (Documentatie en Voorlichting) van de MAWI. De situatie
anno 1970 was als volgt: van de 12 aparte instituten waren er 11 klassieke groot-
seminaries en slechts 66n was STF: de Hogeschool voor Filosofie Driyarkara in
Jakarta, vanaf 196927.

26    SIF of SFET = Sekolah Tinggi Filsafat (SIF) of Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (SI'FID:
Hogere School voor Filosofie of Hogere School voor Filosofie en Theologie.

27   Volgens het Buku Petunjuk waren er in 1970 de volgende opkidingen:
In 1970 waren er nog 12 aparte groot-seminarie-opleidingen:
1   Groot-scminarie in Bandung van de Kruisheren.
2    Groot-seminarie  (filosofic) in Tjitjurug van de Franciscanen. Voor de theologische vorming

sloten de Franciscanen aan bij de opleiding in Yogyakarta.
3 Theologische Katholieke Academic in Djajapura (interdiocesane opleiding van de bisdom-

men van Irian).
4    SIT'Driyarkara in Jakarta, sinds 1969. De eerste SI'F-opleiding in Indonesia, in 1969 gestart

door OFM en SJ.
5   Groot-seminarie St. Paulus in Ledalero, Flores voor de SVD.
6    Groot-seminarie St. Petrus in Ritapiret, Flores voor alle diocesen van Nusa Tenggara Timur

(NIT).
7   Groot-seminarie in Malang voor de Karmelieten.
8 Groot-seminaric in Pincleng, Noord-Celebes, voor de Missionarissen van het H.Hart

(MSC).
9 Groot-seminarie, afdeling Filosofie, in Parapat, Noord-Sumatra, voor alle Kapucijnen van

Sumatra en Kalimantan.
10 Groot-seminarie, afdeling Theologie, in Pematang Siantar, Noord-Sumatra, voor alle

Kapucijnen en de theologanten van de Karmelieten.
11    Groot-seminarie in Kentungan, Midden-Java. Opkiding voor alle diocesane kandidaten van

de bisdommen Semarang, Jakarta, Purwokerto, Patembang, Tanjung Karang, Makassar,
Bogor, Bandung, Sibolga. Daarnaast volgden hier ook de kandidaten van diverse ordes/con-
gregaties hun opleiding: Missionarissen van de H.Familie (MSID, Franciscanen, Priesters
van het H.Hart (SCI) en Jezuieten.

12.  Groot-seminarie in Kediri, Oost-Java, voor de kandidaten van de Lazaristen (CM).
Bron: Buku Pemnjuk, 1970. Decl 1, p. 499 e,v.
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In 1977 zijn de eerste veranderingen al merkbaar: er zijn nog 11 aparte opleidin-
gen, maar vier daarvan dragen al de naam STF of STFIS ook al zijn ze nog
niet als zodanig wettelijk erkend. Opmerketijk is ook dat met name in Midden-
Java in Kentungan een grotere concentratie heeft plaats gevonden van diocesane
kandidaten van 13 bisdommen uit heel Indonesie.
De samenwerking breidt zich de volgende jaren verder uit en tevens streeft men
naar academische erkenning door verdere integratie in een bestaande en erkende
universitaire opleiding. In 1985 is dat proces bijna voltooid. Er zijn dan nog maar
acht opleidingen in heel Indonesie, waarvan zeven ree(is de status van STF of
STFT hebben.
De situatie eind december 1985 was als volge:
1  STF Driyarkara in Jakarta: 71 studenten, bestaande uit diocesane kandidaten,

fraters Jezuieten, Franciscanen en Salesianen van Don Bosco. Hun theologi-
sche opleiding volgen deze kandidaten meestal verder in Yogyakarta.

2 Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan (Filosofische Faculteit van
de Katholieke Parahyangan Universiteit): 73 studenten, bestaande uit diocesane
kandidaten van de bisdommen Bandung en Bogor, en de fraters van de paters
van de H.Harten (SSCC), Kruisheren (OSC) en Montfortanen (SMM).

28   Volgens het Buku Petunjuk 1977 zijn er de volgende opleidingen:
1  SI'F Driyarkara in Jakarta, van Franciscanen en Jezuieten.
2 Groot-seminarie in Bandung, van Kruisheren en diocesane kandidaten van Bogor en

Bandung.
3 Groot-seminarie St. Paulus in Kentungan, Midden-Java, waar de eerstc vorming van

kandidaten van Missionarisscn van de H.Familie (MSF), Franciscanen (OFM), Priesters van
het H.Hart (SCJ) cn Jezuieten (SJ) plaatsvindt. Hun verdere vorming volgden zij bij de
volgende opleiding.

4    Instituut voor Filosofie en Theologie te Kentungan, waar de (verdere) opleiding plaatsvindt
van de kandidaat diocesane priesters van de bisdommen Atambua, Denpasar, Jakarta,
Ketapang, Malang, Medan, Padang, Purwokerto, Sekadau, Semarang, Sumba, Surabaya en
Ujung Pandang. Daarnaast volgen de scholastieken van de Franciscanen (OFM), Jezuieten
(SJ), Missionarissen v.d. H.Familie (MSF), Priesters van het H.Hart (SCI), Trappisten
(OCSO) en Oblaten van Maria (OMI) hier hun opkiding.

5 SIFI' Widyasasana in Malang, ten samengaan van de groot-seminaries van de Lazaristen
(CM), Karmelieten (0. Carm.) en de Discipuli Domini (CDD) en de diocesane kandidaten
van verschillende bisdommen.

6  Groot-seminarie in Parapat, Noord-Sumatra, afdeling Filosofie voor de Kapucijnen.
7   Groot-Seminarie in Pematang Siantar, Noord-Sumatra, afd. Theologie voor de Kapucijnen.
8 Groot-Seminarie in Pineleng, Noord-Sulawesi, voor de Missionarissen van het H.Hart

(MSC).
9   SITK: Hoge School voor Katholicke Theologic in Abepura, voor de diocesane kandidaten

van de bisdommen van Irian Jaya.
10 Groot-Seminarie St.Paulus in Ledalero, Flores voor de Missionarissen van het Goddelijk

Woord (SVD).
11 Groot-Seminarie St.Petrus in Ritapiret, Flores voor de kandidaat diocesane priesters van

alle bisdommen van NIT.
Bron: Buku Pemnjuk 1977, onder de afdeling Karya Pendidikan (Onderwijsinstellingen) bij de
diverse bisdommen.

29  Zie PPA, laporan 79, p. 32 c.v.
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3 Fakultas Filsafat Teologi en Fakultas Teologi 'Wedabhakti' te Kentungan,
Midden-Java, met 345 studenten. Hieronder zijn diocesane kandidaten van
verschillende bisdommen van Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi en de
fraters van de Priesters van het H.Hart (SCJ), Missionarissen van de H.Familie
(MSF), Franciscanen (OFM), Oblaten van Maria (OMI), Redemptoristen
(CSSR) en Jezuieten (SJ).

4 STFI' Widya Sasana te Malang, Oost-Java, met 211 studenten. Daaronder
kandidaten van verschillende bisdommen, en fraters van de Lazaristen (CM),
Karmelieten (0.Carm), Passionisten, Missionarissen van het Goddelijk Woord
(SVD) en Discipuli Domini (CDD).

5  STF Seminari Pineleng, Noord-Sulawesi, met 166 studenten: diocesane kandi-
daten van de bisdommen Manado en Ambon en de fraters van de Missionaris-
sen van het H.Hart (MSC) uit allerlei delen van IndonesiB.

6 STFK Ledalero te Maumere op Flores met 585 studenten: kandidaten voor de
bisdommen van Nusa Tenggara en enkele kandidaten voor de bisdommen
Ambon en Samarinda. De anderen zijn fraters van de Missionarissen van het
Goddelijk Woord (SVD).

7 STFT Fajar Timur in Abepura, Irian Jaya met 38 studenten: kandidaten voor
de bisdommen van Irian Jaya, fraters van de Kruisheren (OSC) van Agats en
fraters Franciscanen van Irian en Flores.

8 De groot-seminarie-opleidingen in Parapat en Pematang Siantar in Noord-
Sumatra, die in de overgangsfase zitten om samen te gaan in 66n nieuwe STFT
St.Yohannes in Pematang Siantar. Over deze beide seminaries verspreid zijn
er eind augustus 1985 109 studenten, kandidaten voor alle zes bisdommen van
Sumatra en fraters van de Kapucijnen en Conventuelen.

Wanneer medio 1986 beide vroegere seminaries van Parapat en Pematang Siantar
samengaan in de nieuwe STFT St.Yohannes te Sinaksak, Pematang Siantar zijn
alle oude groot-seminaries in Indonesit officieel Hogescholen voor Filosofie of
Hogescholen voor Filosofie en Theologie geworden. In 16 jaar tijds - de eerste
STF (Driyarkara te Jakarta) startte in 1969 - is daarmee heel het transformatie-
proces van de oude opleidingen in de nieuwe opleidingen voltooid.
Dit proces bracht zowel intern als extern grote veranderingen mee op korte
termijn. Ter illustratie het voorbeeld van de STFI' St.Yohannes te Pematang
Siantar, Noord-Sumatra. Pas in 1956 besloot men in het aartsbisdom Medan dat
men met een eigen groot-seminarie moest beginnen, het eerste op heel Suma-
traso. Dit groot-seminarie groeide uit tot een opleiding voor alle kandidaat-

30    In 1956 begon men met drie kandidaten te Pematang Siantar een groot-seminarie. Niet duidelijk
was of dit een opkiding voor diocesane clerus moest worden of een opleiding voor Kapucijnen.
Binnen korte tijd werd besloten dat het een Kapucijnen-opleiding moest worden en verhuisde
men naar Parapat. Let wel: 1956. Op Java waren de Jezu'leten reeds in 1922 gestart en op Flores
de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD) in 1933 met hun groot-seminaries. Dit
verschil van mecr dan 30 jaar is typerend voor het verschil in kcrkclijkc ontwikkcling in de
verschillende dclen van Indonesit.
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Kapucijnen van de regio Medan, Sibolga en Pontianak. Kandidaten voor dioce-
sane priesters uit deze bisdommen en andere bisdommen van Sumatra volgden
hun studies op Java. Medio 1981 kregen de bisdommen van Sumatra te horen dat

I hun diocesane kandidaten niet langer op de groot-seminaries van Java konden
worden gevormd. Die raakten overvol met eigen kandidaten. Er volgde onderling
overleg tussen de zes bisdommen van Sumatra en de Kapucijnen. Besloten werd
tot een gemeenschappelijke opleiding, beginnend in Parapat in het jaar 1982.
Twee jaar later deden ook de Conventuelen mee. Het aantal kandidaten nam in
enkele jaren enorm toe. Tegelijkertijd deed zich de ontwikkeling voor dat de
katholieke leken in het aartsbisdom Medan een lange droom in vervulling zagen
gaan: de oprichting van een eigen katholieke universiteit. In 1984 werd deze
Universitas Katolik St.Thomas officieel te Medan opgericht. Het lag dlls voor de
hand dat de bestaande groot-seminaries te Parapat en Pematang Siantar als
onderdeel van die nieuwe universiteit zouden gaan functioneren. In 1985 werd
begonnen met de bouw van een nieuwe campus voor de STFT St.Yohannes in
Sinaksak te Pematang Siantar en medio 1986 ging deze Hogeschool voor Filosofie
en Theologie, onderdeel van de Katholieke Universiteit St.Thomas te Medal
officieel van start. Het aantal studenten groeide stormachtig van 109 studenten
eind 1985, 171 in 1987-1988 tot 213 in 1990-1991 1. C)ok de verhouding tussen
diocesane en reguliere priesterstudenten veranderde snel. In 1981 waren alle
studenten nog fraters in opleiding tot Kapucijn. In 1985 was 36% van alle
studenten kandidaat diocesaan priester en in 1990-1991 was meer dan de helft
van alle studerenden al in opleiding voor diocesane clerus. Dit bracht niet alleen
een grote mentale verandering mee, elke groep moest zich gaan bezinnen op zijn
eigen specifieke kenmerken als diocesaan of regulier priester, maar de professio-
nalisering van de opleiding als theologische faculteit veroorzaakte tevens een heel
andere studiesfeer.
Het hierboven vermelde voorbeeld van de nieuwe situatie in Noord-Sumatra geldt
variis modis ook voor de andere nieuwe priesteropleidingen. De discussie over
enerzijds de academische normen die gesteld worden en anderzijds het 'ideale
priesterbeeld' voor de praktijk is voorlopig nog niet afgelopen32. Het is begrijpe-
lijk dat er door allerlei pastores in de praktijk vraagtekens gesteld werden/wor-
den bij deze nieuwe 'ideale' priesteropleidingen33.

31  Informatic uit Gedenkboek STFT, S. Yohanes, 1986, Laporan Tahunan (jaaroverzkht) SIFT St.
Yohannes 1987-1988, november 1988 en mondelinge informatie over het jaar 1990-1991.

32 Ter voorbereiding op de Synode in Rome van 30 september tot 28 oktober 1990 over het thema
'De opleiding van de priesters' brengt mgr. Anton Pain Ratu, bisschop van Atambua, cen aantal
originele gedachten naar voren. 'Farmer-priests are model for Indonesian Church', zegt hij in
een interview met Asia Focus, 21 juli 1990, p. 8. De kern van zijn betoog komt hierop neer
omdat de grote meerderheid van de Indonesische katholieken boeren zijn, zullen de seminaris-
ten meer in die rurale problematiek betrokken moeten raken. De huidige opleidingen 'exculture-
ren' de seminaristen van hun rurale achtergronden. Ze worden te goed opgeleid, te modern en
te intellectueel Straks kunnen ze nict meer als gewone dorpspastoor fungeren!

33  Zie Georg Kirchberger, Neue Dienste und Gemeindestrukturen in der katholischen Kirche
Indonesiens. Steyler Verlag, 1986. In dit bock geeft de autcur een overzicht van hct kerkelijk
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De Hogeschool voor Filosofie en Theologie in Abepura op Irian Jaya heeft een
heel eigen geschiedenis achter de rug. In 1967 besloten de bisschoppen van Irian
dat men voor de jonge kerk in dit nieuwe deel van Indonesid voorlopig geen
echte priesteropleiding kon starten. Men achtte het niet denkbaar dat op korte
termijn veel Papoea's celibatair priester zouden kunnen worden. In 1970 dienden
de bisschoppen van Indonesk op instigatie van de bisschoppen van Irian dan ook
het verzoek in om gehuwden tot priester te mogen wijden. Ook al werd dit
verzoek afgewezen, in Abepura ging men toch verder met de voorbereiding en
vorming van 'petugas-petugas gerejani' (kerkeljke bedienaren). De opleiding was
helemaal afgestemd op de kerksituatie van Irian: men moest eigen inheemse
pastores hebben die in de afgelegen parochies hun gelovigen konden bedienen.
Deze kerkelijke functionarissen zouden van hun bisschop een kerkelijke opdracht
krijgen. Ook in 1980 werd het verzoek om gehuwden met een theologische
opleiding tot priester te mogen wijden door Rome afgewezen. Tegen die achter-
grond besloot men in de jaren tachtig dat men in Abepura naast de vorming van
lekenpastores ook uitdrukkelijker moest proberen om een opleiding voor onge-
huwde priesters te realiseren34.

Op al deze bovengenoemde opleidingen probeert men IndonesiErs tot priesters
te vormen, aangepast aan de eigen Indonesische regionale context. Daarbij krijgt
men ook steeds meer pastorale aandacht voor de betekenis van de lokale cultu-
ren. Dat gebeurt enerzijds door colleges in culturele antropologie en de pastorale
consequenties daarvan, anderzijds door de vorming van studiegroepen of zelfs
studiecentra waar men de plaatselijke culturen wil bestuderen35. Het algemene

denken binnen Indonesia over nieuwe vormen van pastorale diensten en parochiestructuren.
De discussie over wat men voor 'pastores voor de toekomst' nodig heeft, speelt zich niet alleen
af op allerlei symposia op STFI's of Workshops in de verschillende diocesen, maar o.a. ook in
de landelijke tijdschriften Umat Baru, Rohani en Hidup. Men zou hieromtrent een aparte studie
kunnen maken.

34   Over de situatie van de opleiding in Abepura binnen de context van de lokale kerk van Irian
Jaya zijn veel studies geschreven. Enkete belangrijke artikelen zijn:
-  'Peranan para petugas pastoril dalam Gereja di Irian Jaya' (de rol van de pastorale werkers

in de kerk van Irian Jaya). T<fa lea, nr. 180 (november 1977), p. 23 e.v.
- 'Mcmbangun Gcreja Irian' (de opbouw van de kerk van Irian). Simposium, 3-8 juli 1979, op

de SITK Abepura.
-  'Kurikulum SITK dalam Konteksnya' (het curriculum van de SITK in zijn context). Work-

shop 5-14 augustus 1982, Abepura.
- 'Laporan Kunjungan di Irian Jaya, serta di SITK Abepura' (verslag van een bezoek aan Irian

Jaya en de SITK Abepura). Door Th. Helsloot SJ, secretaris van de Bisschoppelijke Commis-
sie voor de Seminaries. 2 juli-13 september 1982.

- Georg Kirchberger SVD, 'Pelayanan Gerejani di Keuskupan Jayapura, Irian Jaya' (de kerkelij-
ke dienst in het bisdom Jayapura). Sen Buku Pastoralia VII/3/1982, Ledalero, p. 49 e.v.

- Tenaga Kegerejaan SIFr Fajar Timur' (kerketijke functionarissen van de SIFY Fajar
Timur). Door Nico Syukur Dister OFM, decaan van de SIFI' te Abepura, 2 mei 1985.

35   Aan de SI'F Driyarkara werd een studiecentrum met de naam 'Pribumi' (eigenlands) opgericht
als voortzetting van de studiccollectie van pater Bakker SJ. Op Flores werd in 1986 te Ledalcro
een Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan gesticht onder de naam Candraditya, waarin de
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thema van de Indonesianicasi krijgt hierin op bijzondere wijze gestalte. 'Het
geloof moet zich incarneren in de plaatselijke cultuur' is het motto; dus ook in
de priesteropleidingen.

6.4  De toename van het aantal Indonesische broeders en zusters

In de voorafgaande paragrafen is uitvoerig aandacht besteed aan het langzame
proces van toename van het aantal Indonesische priesters. In deze paragraaf zal
een beknopt overzicht gegeven worden van de getalsmatige ontwikkeling van het
aantal Indonesische broeders en zusters in dezelfde periode tussen 1940-1990.
Ook hier gaat het om een totaalindruk, zonder dat wordt ingegaan op specifieke
ontwikkelingen van bepaalde ordes of congregaties of van ontwikkelingen in een
bepaalde regio37.
Ten aanzien van de broeders moet een opmerking vooraf worden gemaakt. Men
kent broeders die lid zijn van een orde of congregatie waarin ook priester-
religieuzen zijn (gemengde congregaties) en daarnaast zijn er specifieke 'broeder-
congregaties', bestaande uit alleen maar broeders38. Beide soorten broeders
werden in de statistieken niet afzonderlijk aangegeven, zodat het historisch haast
niet meer te achterhalen is hoe de ontwikkeling voor beide categorieen is verlo-
penp.

Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD) de regionale culturen verder willen bestuderen.
Zie Hidup, 13 november 1988, p. 10.

36 'Iman harus menjelma dalam Kebudayaan setempat.' Zie Hidup, 13 november 1988, p. 6 e.v.
37   De ontwikkelingen van afzonderlijke ordes/congregaties is te lezen in de volgende studies:

-    Ordo-ordo dan Kongregasi-kongregasi di Indonesia: 1958-1968. LPPS, laporan 3. Djakarta 1970.
Dit rapport is in een Nederlandse vertaling samengevat in ho Mundi I/ita nr. 35, 1971:
Inheemse en buitenlandse religieuzen in IndonesiE.

-   Beberapa faktor perkembangan jumlah Rohaniwan-Rohaniwati Gereja Katolik Indonesia:  1970-
1980 (verschillende ontwikkelingsfactoren van het aantal religieuzen in de Indonesische kerk:
1970-1980). PPA, laporan 68. Jakarta 1981.

-   In ieder Buku petunjuk (adresboek, dat om de vier jaar wordt uitgegeven door 'let Kantoor
van de MAWI/KWI)is een volledige naamlijst opgenomen van alle leden van alle ordes/con-
gregaties in Indonesit.

38   Om de zaken niet onnodig gecompliceerd te maken, worden in de jaarstatistieken in Indonesi8
die broeders die in het dagelijkse leven 'frater' genoemd worden (Fraters van Tilburg, Fraters
van Utrecht) 66k onder de term 'broeders' geclassificeerd. De term 'fraters' wordt in Indonesit
in het algemeen gebruikt voor 'seminaristen' op de groot-seminaries, zowel diocesane als
reguliere kandidaten.

39 Een kwantitatieve analyse van de groei van het aantal broeders uit de gemengde ordes/congre-
gaties en van de broeders uit de broedercongregaties zou alleen mogelijk zijn via een bestude-
ring van de archieven per orde/congregatie. De naamlijsten in de verschillende jaarboeken
bieden onvoldoende houvast, omdat ze te onregelmatig verschenen zijn. Ook het rapport uit
1970, LPPS, nr. 3. maakt dit onderscheid niet. In het rapport van PPA, laporan 68, over de
periodc 1970-1980, is dit onderscheid wel gemaakt, maar de verdere jaarstatisticken bieden geen
houvast voor nadcre analyse.
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Tabel Z7 Toename van het aantal broeders in Indonesit, 1940-1990.

Jaar IndonesiErs Buitenlanders Totaal

1940 46 9% 474 91% 520 100%
1950 64 14% 397 86% 461 100%
1960 143 24% 457 76% 600 100%
1970 372 51% 358 49% 730 100%
1980 503 66% 255 34% 758 100%
1989 740 84% 140 16% 880 100%

199040 861 92%                              75 8% 936 100%

Bron: De gegevens uit deze tabel zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
1940: Jaarboek 1940, p. 260.
1950: LPPS, nr. 1, tabel 42
1960: LPPS, nr. 1, tabel 42.
1970: Stadstics Apostolic Nuntiature, december  1969.
1980: PPA, laporan 32, p. 51-52.
1989: Statistik Tahunan Personatia, 1988, tabel 1.
1990: Statistik Tahunan Personalia, 1989, tabel 1.

Toelichting bij tabel 27:
- Het eerste wat bij bestudering van deze tabel opvalt, is dat het totaal aantal

broeders in deze periode van vijftig jaar nog niet verdubbelt: van 520 in 1940
tot 936 in 1990. Tussen 1970-1980 is er slechts een toename met 28 personen.

- De toename wordt ook hier weer beinvloed door de ontwikkelingen binnen
beide categorieen: de buitenlandse broeders en de Indonesische broeders.

- Het hoogste aantal buitenlandse broeders telt men in 1940: 474. Na de oorlog
is dit aantal nooit meer gehaald. Na een naoorlogse opleving ziet men hun
aantal vanaf 1960 verminderen.

- De categorie Indonesiers groeit verhoudingsgewijs langzaam; in 1960 vormen
ze een kwart van het totaal. In 1970 vormen ze de helft, 51%. Daarna zet de
groei door tot 84% in 1989. Het cijfer over 1990,92% heeft betrekking op al
diegenen die WNI (Indonesisch staatsburger) zijn en mag dus niet met de
voorafgaande cijfers vergeleken worden.

De eerste broedercongregatie, de Broeders van Aloysius van Oudenbosch, kwam
al in 1862 in Indid. Alle andere congregaties begonnen pas vanaf 19204: In
totaal waren er voor de oorlog zeven broeder-, frater-congregaties werkzaam,
bijna alle van Nederlandse origine. Na de oorlog kwam daar nog de groep van de
Broeders van Zeven Smarten van Voorhout bij, in 1948. Deze laatste groep is als
groep midden jaren tachtig in Indonesie opgeheven.

40 Zie voetnoot 10 van dit hoofdstuk.
41    Zie het overzicht van alle broedercongreplies en hun jaar van aanvang in Nederlands-Indit in

appendix 2.
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Het is opvallend hoe moeizaam deze broedercongregaties in de loop van de
jaren Indonesische kandidaten erbij kregen. De idee om ook eigenlandse
kandidaten op te nemen, groeide in dezelfde periode dat ook de klein- en groot-
seminaries ontstonden. In 1923 startten de Broeders van Maastricht als eersten
met een eigen opleiding4: De meeste congregaties begonnen echter pas in de
jaren vijftig eigen noviciaten te openen. Er kwamen echter weinig kandidaten.
Het vergt een aparte studie per congregatie om de juiste achtergronden hiervan
te analyseren.
Misschien dat men als een algemene hypothese zou kunnen formuleren dat het
ideaal van 'broeder worden' met name binnen een samenleving met feodale
achtergronden te weinig status oplevert in vergelijking met priester worden. Als
men de studiecapaciteiten heeft, kan men beter priester worden dan broeder.
Misschien hebben de werkzaamheden van de congregaties een rol gespeeld. Over
het algemeen waren de broeders werkzaam in het onderwijs en hadden excellente
scholen. Konden Indonesische broeders met hun binnenlandse opleidingen de
zeer gespecialiseerde buitenlandse broeders vervangen in hun schooltaken, alleen
omdat zij broeder/frater waren geworden? En in de andere taken van arbeid: de
asrama's (internaten), de ziekenzorg middels poliklinieken, opvang van wees-
kinderen en later ook specifiekere taken in (agrarisch en technisch) ontwikke-
lingswerk? In deze niet specifiek 'religieuze' taken hebben Indonesische broeders
te maken met de concurrentie van leken, die op deze terreinen even vakkundig
of nog meer vakkundig kunnen zijn. Kortom, het is moeilijk om in zijn algemeen-
heid aan te geven, waarom het ideaal van 'broeder zijn' zo weinig aantrekkings-
kracht had/heeft binnen de Indonesische kerk.
Hetzelfde kan gezegd worden van de broeders uit de gemengde congregaties. Zij
waren vanuit het thuisland uitgezonden om te zorgen voor de ondersteuning van
de arbeid van de priestermissionarissen. Meestal waren het vakbroeders, uitge-
zonden om de kerken, pastorieen etc. te bouwen of te zorgen voor bronnen van
inkomsten middels landbouw of veeteelt. Vaak verrichtten zij  ook het huishoude-
lijk werk op de pastorieen en naderhand op de seminaries. Ook dit 'ideaal' is
voor Indonesische kandidaten nog steeds weinig attractief. Het betekent dat men
'in de ogen van het kerkvolk' binnen een mannengemeenschap van religieuzen,
ook al is die internationaal georienteerd, duidelijk een tweede plaats inneemt
achter de priesters. Ook hier een feodale achtergrond?
In de loop van de Indonesische kerkgeschiedenis is er tweemaal geprobeerd een
puur Indonesische congregatie van de grond te krijgen. In 1929 werd in Yogya-
karta de congregatie van de Broeders van het Apostolisch Leven opgericht. In
1964 is deze groep echter weer opgeheven4: De tweede groep werd in 1958 op

42 Zie Sedjarah, 1971, p. 118.
43 Deze broedercongregatie, Bruder Hidup Apostolik (Broeders van het Apostolische Leven), werd

in 1929 te Yogyakarta door pater F. Strater SJ opgericht, met als doelstelling dat de leden als
katechist in het binnentand werkzaam zouden zijn. In 1938 werden zij als dioccsane congregatie
erkend door Rome. Door allerlei factoren kwam de groep echter niet tot verdere ontplooiing.
In het jaarboek van 1941 wordt de groep voor het eerst vermeld: zes leden, allen werkzaam in
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Zuid-Sulawesi opgericht, onder de bescherming van de Missionarissen van Scheut
(die toen 66k geen eigen priester-kandidaten opnamen): de Tarekat Frater
Hamba-Hamba Kristus (De Broederschap van de Dienaren van Christus). In
1990 telde deze congregatie 26 leden.

Wanneer men de toename bekijkt van het aantal Indonesische broeders in de
verschillende delen van Indonesie, ziet men ook grote verschillen.

Tabel 28 Toename van het aantal Indonesische broeders op de verschillende
eilanden, 1940-1989.

Eilanden 1940 1950 1960 1970 1980 1989

Java                     38         53 101 189 245 363

Nusatenggara                  -              6             22             83 102 137

Sumatera                                1                   1                 11                  29                  43                  92
Kalimantan                            -                  -                  -                  20                  33                  41
Sulawesi/Ambon               7              4              9             44              73              88
Irian                                      -                  -                  -                    7                    6                   19
Restcategorie                  -             -             -              -               1               -
Totaal                                  46                 64 143 372 503 740

Bron: zie informatie bij tabel 27.

Van een gelijkmatige toename van Indonesische broeders in alle delen van de
archipel is geen sprake. Voor de oorlog waren er 38 Indonesische broeders op
Java, zeven in de regio Sulawesi/Ambon en 66n op Sumatra. Pas in de jaren
zeventig komen er Indonesische broeders voor in alle delen van Indonesie. In
1970, 1980 en 1989 is te zien dat rond de 50% van alle Indonesische broeders
voorkomt op Java en rond de 20% in Nusa Tenggara. Een zeer ongelijkmatige
spreiding dus over de archipel.

Bijna tegengesteld aan de moeizame ontwikkeling van het aantal eigenlandse
broeders is de geweldige groei van het aantal Indonesische zusters te noemen.
Eerst een algemeen overzicht waarin de toename van het aantal Indonesische en
de afname van het aantal buitenlandse zusters te zien is.

Muntilan. In 1962 waren er acht leden, allen werkzaam in Ambarawa. In 1964, toen er nog maar
vier leden waren, werd de congregatie ontbonden. Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 884.

212



Tabel 29 Toename van het aantal zusters in Indonesie, 1940-1990.

Jaar Indonesiers Buitenlanders Totaal

1940 164 9% 1.677 91% 1.841 100%
1950 336 19% 1.436 81% 1.772 100%
1960 891 35% 1.680 65% 2371 100%
1970 2.064 59% 1.445 41% 3309 100%
1980 3.571 83% 735 17% 4.306 100%
1989 5.072 93% 373 7% 5.445 100%

199044 5.492 96% 200 4% 5.692 100%

Bron: De gegcvens stammcn uit dc volgende bronnen:
1940: Jaarboek 1940, p. 260.
1950: LPPS, nr. 1, tabel 44.
1960: LPPS, nr. 1. tabel 44.
1910: Statistics Apostolic Nuntiature, december 1969.
1980: PPA laporan 32, p. 16.
1989: Statistik Tahunan PersonaUa, 1988, tabel 1.
1990: Statistik Tahunan Peisonalia, 1989, tabel 1.

Toelichting:
- In 1940 telde men in totaal al 1.841 zusters van 37 verschillende ordes of

congregaties . Tussen 1940 en 1990 kwamen er 3.851 bij (de broeders namen
met 300 toe in dezelfde periode).

- Wat de categorie buitenlandse zusters betreft: tussen 1940 en 1950 neemt die
categorie met bijna 250 af, maar in 1960 is hetzelfde aantal van voor de oorlog
bereikt. Daarna loopt de categorie buitenlanders sterk terug; tussen 1970 en
1980 wordt zij gehalveerd en sinds 1980 is zij opnieuw bijna de helft kleiner
geworden.

- De categorie Indonesische zusters, in 1940 nog maar 9% van het totaal, vormt
in 1960 al eenderde van de totale groep. Daarna wordt deze categorie elk
volgend decennium verhoudingsgewijs ongeveer 25% groter. In 1970 59% van
het totaal en in 1989 93%. Het cijfer voor 1990 heeft betrekking op al diegenen
die WNI (Indonesisch staatsburger) zijn en kan daarom niet met de vooraf-
gaande jaren worden vergeleken.

Nog voordat de Jezuieten als eerste groep van mannelijke religieuzen in 1859 hun
arbeid in Nederlands Oost-Indie begonnen, waren de Zusters Ursulinen al in
1856 met hun missie-arbeid begonnen. Diverse andere zustercongregaties volgden
hun voorbeeld al in de vorige eeuw. De meeste zusters waren werkzaam in het
onderwijs voor meisjes, hadden daarnaast meestal weeshuizen en asrama's

44 Zie voetnoot 10 van dit hoofdstuk.
45 Zie appendix 2, waarin een overzicht van alle ordes/congregaties en het jaar van begin van hun

werkzaamheden in Nederlands-India.
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(internaten) of waren werkzaam in de ziekenzorg. Het is niet verwonderlijk dat
uit die asrama-kringen de eerste kandidaten naar voren kwamen die 66k zuster
wilden worden. In 1923 openden de Zusters Franciscanessen van Heythuizen
(Semarang) hun noviciaat, spoedig gevolgd door de Zusters van Carolus Borro-

meus (CB), de Ursulinen (OSU) en Zusters van Jezus, Maria en Josef (JMJ). Als
gevolg hiervan waren er in 1940 al 164 Indonesische zusters.
Waren v66r de oorlog nagenoeg alle ordes en congregaties van zusters van
Nederlandse origine - uitgezonderd de 'Duitse' congregatie van de Dienaressen
van de H.Geest (S.Sp.S) - na de oorlog kwamen er ook (meestal kleinere)
groepen uit andere landen: Zusters van de Goode Herder (Amerika), Zusters
Franciscanessen van Reute (Duitsland), Zusters van St.Paul van Chartres (Philip-
pijnen), Zusters Carmelitessen (Italit), Zusters Clarissen (uit Mexico en uit
Duitsland), Zusters Passionistinnen (Italie) en heel kleine groepjes uit Amerika,
Frankrijk, Italie en Japan.
De eerste grote toename van Indonesische zusters vindt plaats in de jaren zestig
van 891 zusters in 1960 tot 2.064 in 1970. De reden is duidelijk: in deze periode
begonnen alle congregaties die daar nog niet mee begonnen waren eigen novicia-
ten te openen. Vanuit Nederland had men immers geen nieuwe zusters meer te
verwachten46. De afname van de buitenlandse zusters begint in dezelfde periode
van de jaren zestig en zet snel door in de jaren zeventig, zoals bij de broedercon-

gregaties. Het grote verschil is echter dat de repatrierende zusters vertrekken in
de wetenschap dat veel Indonesische zusters hun werk overnemen. De broeders

kunnen dat dan nog niet zeggen.
Waardoor werden duizenden Indonesische meisjes aangetrokken om zuster te
worden? Zou het mede te maken kunnen hebben met diezelfde feodale achter-

grond waarbinnen de positie van de vrouw minder betekenis heeft dan die van de
man? Zou een meisje dat zuster werd maatschappelijk gezien meer ontwikke-

lingskansen hebben dan wanneer ze in de kampong achterbleef? Ook hier
- zoals bij de broeders - kan men slechts hypotheses formuleren zonder dat
men de diepere (ook religieuze) motieven kan peilen.
Ook in het geval van de zusters werden er verschillende eigenlandse congregaties
gesticht, waarvan de meesten nog steeds bestaan en groeienm:
-  In 1927 werd in Ambon de Congregatie van Maria Mediatrix gesticht (TMM).

Deze groep telde in 1990 97 leden, verspreid over heel Oost-Indonesit.
-  In 1935 werd op Midden-Flores in Jopu de Congregatie van de Zusters van de

Navolging van Jezus (CIJ) opgericht. In 1990 telde deze groep 218 leden,
verspreid over geheel Flores.

-  In 1938 werd in Midden-Java de Congregatie van de Dienaressen van Christus

(Abdi Dalem Sang Kristus) gevormd. In 1990 hadden zij 130 leden, verspreid
over zeven bisdommen op Java, Bali, Pangkalpinang en Jayapura.

46   Over de gespannen situatie eind jaren vijftig toen er geen nieuwe visa meer werden verstrekt
aan Nederlanders: zie hoofdstuk 3, paragraaf 6.

47   Zie KWI, Buku Petunjuk. Obor, Jakarta 1989.
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- In 1951 begon men in Atambua (West-Timor) met een eigen congregatie:
Zusters Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria. In 1961 werd deze
groep echter opgenomen in de Congregatie van de Dienaressen van de
H.Geest (S.Spls.,48.

- In 1958 ontstond in Oost-Flores een nieuwe congregatie, de Dochters van
Maria Koningin van de Rozenkrans (Reinha Rosari). Deze groep telde in 1990
130 leden, voornamelijk werkend op Flores en Timor.

-  In 1960 werd in Pangkalpinang de Congregatie van de Kleine Zusters van de
H.Familie (Suster-Suster Dina Keluarga Suci) gesticht. In 1990 waren er 16
leden.

De toename van het aantal Indonesische zusters in de diverse gebieden van
IndonesB gedurende de laatste vijftig jaar is weergegeven in tabel 30.

Tabel 30 Toename  van het aantal Indonesische zusters  op de verschillende
eilanden, 1940-1989.

Eilanden 1940 1950 1960 1970 1980 1989

Java                       94 189 418 944 1.715 2.452

Nusatenggara Timur          9            32 108 324 540 698
Sumatera                        3             17 154 424 641 1.023

Kalimantan                     9             15             26              98 177 344
Sulawesi/Ambon             49            83 168 243 384 450

Irian                             -             -             17              31              57            105
Restcategorie                  -             -             _               -              57

Totaal 164 336 891 2.064 3.571 5.072

Bron: zie bronnen in tabel 29. (De restgroep in 1980 was een groep die deels in het buitentand
studeerde, of niet aangegeven had waar men woonde.)

Opnieuw is duidelijk dat ook de relatieve verdeling van het aantal Indonesische
zusters over de verschillende eilanden variBert. In 1940 en 1950 woonde rond de
57% van alle Indonesische zusters op Java, vanaf 1960-1989 is dit percentage
vrijwel constant 47%-48%. De Indonesische zusters op Flores blijven vanaf 1960
vrijwel constant rond 15% van het totaal. Beide bovenstaande gegevens zijn zeer
opmerkelijk, wanneer men ze combineert met de verspreiding van het aantal
katholieken over de archipe14: Enerzijds kan men stellen dat in de laatste
decennia het percentage katholieken op Flores en Timor op het totaal van alle
katholieken van boven de 50% terugliep naar 40%. Anderzijds constateert men

48     Zie Ortrud  Stegmaier SSPS, Die missionarische Einsatz  der  Schwestem  auf die Inseln Flores  und
Timor. Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, nr. 15, p. 68-73. Steyter Verlag, St.
Augustin 1974.

49 Zie tabel 15.
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dat het percentage Indonesische zusters op het totaal van alle Indonesische
zusters aldaar in al die jaren constant laag blijft, te weten rond de 15%. Vanwaar

dat verschil in het percentage katholieken (40%) en het percentage zusters

(15%): 25% minder?
Het omgekeerde is juist te zien op Java. Enerzijds neemt het percentage katholie-
ken aldaar op het totaal aantal katholieken verhoudingsgewijs de laatste decennia
toe van 9% naar 23%, maar anderzijds blijft het percentage Indonesische zusters
op het totaal van Indonesische zusters aldaar gelijk rond de 4796. Het verschil
tussen het percentage katholieken (23%) en het percentage zusters (47%) is hier
24%. Verhoudingsgewijs komen er dus constant veel meer Indonesische zusters

voor op Java dan op Flores en Timor. Zou het komen, omdat er veel meer
verschillende ordes en congregaties op Java werkzaam waren? Of is er een
verschil tussen Javanen en Florinezen in hun appreciatie van het religieuze leven
voor vrouwen?
Van de andere gebieden laat Sumatra een relatief snelle toename zien van de
Indonesische zusters. In 1950 vormden zij 5% van het totaal en in 1989 20% van
alle Indonesische zusters. In Kalimantan vormen de Indonesische zusters in 1950
5% van het geheel en in 1989 7%. In Sulawesi/Ambon is het omgekeerd. In 1950
vormen de Indonesische zusters aldaar 25% van het geheel en in 1989 9%. De
groep in Irian is 2% in 1989.

Ter afsluiting van deze paragraaf volgt een vergelijking van het Indonesianisasi-

proces van de besproken categorieen priesters, broeders en zusters over de
periode 1940-1989. In tabel 31 is dit overzicht in percentages weergegeven. Elk
percentage drukt uit hoe groot de categorie Indonesiers was ten opzichte van het

geheel.

Tabel 31 Samenvatting  van het proces van Indonesianisasi  van de priesters,
broeders en zusters, 1940-1989.

Jaar Priesters Broeders Zusters

1940 3% 9% 9%
1950 10% 14% 19%

1960 14% 24% 35%

1970 27% 51% 59%

1980 46% 66% 83%
1989 64% 84% 93%

Bron: Samengesteld uit de gegevens van tabel 20,27 en 29.

Er is inzake het proces van Indonesianisasi een duidelijk verschil in ontwikke-
lingstempo te zien tussen de drie categorieen. Van 1940-1989 neemt het percen-
tage Indonesische priesters toe van 3% tot 64%, dat van de Indonesische broe-
ders van 9% tot 84% en dat van de Indonesische zusters van 9% tot 93%.
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Midden in de jaren zestig bestond de helft van alle zusters al uit Indonesiers, voor
de broeders was de helft bereikt rond 1970 en voor de priesters werd dit punt in
de jaren tachtig bereikt. Het is duidelijk dat het Indonesianisasi-proces van de
priesters het traagst is verlopen en ook nog lang niet is voltooid: pas 64% in 1989.
De 'planning van de versnelling van de Indonesianisasi van 1979'50 is dlls kenne-
lijk een proces dat met te forceren valt. De vele groot-seminaristen in de jaren
tachtig zouden proportioneel het aantal Indonesische priesters in de jaren
negentig wel eens sneller kunnen doen toenemen, mede omdat de repatriering
van priester-missionarissen zal doorgaan en visa voor nieuwe missionarissen niet
te verwachten zijn.

6.5  Profiel van Indonesische rohaniwan en rohaniwati

Zoals van de umat katolik een profiel geschetst kon worden, zo ook is er infor-
matie over de categorie rohaniwan-rohaniwati als geheel. Eind 1979 besloot de
MAWI tot een inventarisatie-onderzoek onder alle religieuzen in alle bisdommen.
Er werd gekozen voor een individuele schriftelijke enqutte in het voorjaar van
1980. Het duurde vele maanden voordat uit alle uithoeken van het land de
gegevens binnen waren, maar de respons was uitzonderlijk hoog: 99,9%. Enkele
resultaten zullen in deze paragraaf gepresenteerd worden51. Het aantal respon-
denten was 7.668 personen.
Alhoewel de gegevens stammen uit 1980 - de jaarstatistiek voor 1990 vermeldt
10.976 rohaniwan en rohaniwati voor heel Indonesits2 - zijn dit toch de meest
recente gegevens over de groep als geheeP.
Eerst zullen enkele karakteristieken van de Indonesische religieuzen gegeven
worden; daarna volgt informatie over de groep missionarissen.
Allereerst werd aan alle rohaniwan en rohaniwati gevraagd waar ze geboren
waren. De verkregen informatie werd vervolgens gecomprimeerd tot de geboorte-
provincie. In de nu volgende tabel staan de 27 provincies van Indonesie met het
aantal religieuzen, anno 1980, dat er geboren is.

50 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 5.
51    Zie Rohaniwan dan Rohaniwati Gereja Katotik Indonesia:  basil sensus gerejani 1980 (de religitu-

zen van de Indonesische katholieke kerk: uitslag van de kerkelijke census van 1980). PPA,
laporan 32, 188 B

52 Zie Statistik Tahunan Personalia, 1989. KWI, 1990, tabel 1.
53   In de jaarstatistieken is alleen informatie beschikbaar over het aantal religieuzen, hun leeftijd,

religieuze status en hoofdtaak. Deze gegevens worden via de hoofdbesturen verstrekt. In het
nationale onderzoek van 1980 kreeg ieder persoonlijk een vragenlijst toegestuurd. Daardoor
konden veel mecr persoonsgegevens verkregen worden. Een dergelijke nationale census is echter
te kostbaar en te tijdrovend om jaarlijks te herhalen.
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Tabel 32 Rohaniwan en rohaniwati volgens geboorteprovincie, anno 1980.

Geboorteprovincie Aantal Percentage

1 Midden-Java 1.312 22,7%

2  Oostelijke Soenda-eilanden 1.2A6 21,6%
3 Yogyakarta 843 14,6%

4 Noord-Sumatra 512 8,9%

5 Oost-Java 434 13%
6 Molukken 264 4,6%

7 Noord-Celebes 264 4,6%

8 West-Borneo 230 4,0%

9 Zuid-Cekbes 109 1,9%

10 West-Java 107 1.8%

11 Bali                                68           1,2%
12 Jakarta                                    57             1,0%
13 Zuid-Sumatra                             55            1,0%
14 Oost-Timor                              51            0,9%
15 West-Sumatra                              49            0,8%
16  Irian Jaya                                                                  45                         0,8%
17 Lampong

0,4%
35                           0,6%

18 Oost-Borneo                             23
19 Zuidoost-Celebes 21 OA%
20 Atjeh                                       10             0,2%
21 Midden-Celebes                          9           0,1%
22 Midden-Borneo                            8            0,1%
23 Jambi                                       6             0,1%
24 Zuid-Borneo                              5            0,08%
25 Riau                                5           0,08%
26 Westclijke Soenda-eilanden                                          2                       0,03%
27 Bengkoelen                               1            0,01%
Totaal 5.771 100%

Bron: PPA, laporan 32, p. 64.

Was vanuit de tabellen 21, 28 en 30 reeds bekend waar de religieuzen wonen op
de verschillende eilanden, nu is er informatie over hun plaats van afkomst.

Opnieuw springt Java naar voren. Bijna 48% van alle Indonesische religieuzen is
daar geboren: 22,7% in de provincie Midden-Java, 14,6% in Yogyakarta, 7,5% in
Oost-Java, 1,8% in West-Java en 1% in Jakarta. Midden-Java en Yogyakarta te
zamen hebben meer dan een derde van alle religieuzen van Indonesia voortge-
bracht, anno 1980. Daarna volgen de Kleine Soenda-eilanden (Flores en Timor)
met 22,5%, Sumatra met 11,6%, en wel 8,9% uit de provincie Noord-Sumatra, uit
Zuid-Sumatra 1% en uit West-Sumatra 0,8%. Celebes volgt met 7%, namehjk
4,6% uit Noord-Celebes en 1,9% uit Zuid-Celebes. Op heel Borneo werd 4,6%
van alle religieuzen geboren, 4% in de provincie West-Kalimantan. Daarna volgen
de Molukken met 4,6%, Bali met 1,2% en Irian met 0,8%. Samenvattend kunnen
we nu voor alle religieuzen de conclusie herhalen die vermeld werd bij de
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geografische spreiding van de vrouwelijke religieuzens': alhoewel het christen-
dom op Flores en Timor ouder is dan op Java en het aantal katholieken in die
regio bijna eens zo groot, toch komt anno 1980 bijna de helft van alle Indonesi-
sche religieuzen uit Java.

In de volgende tabel wordt informatie gegeven op nationaal niveau over de
etnische achtergrond van alle rohaniwan-rohaniwati.

Tabel 33 Rohaniwan en rohaniwati volgens etnische achtergronden, anno 1980.

Etnische
achtergrond Aantal Percentage

Javanen 2.390 42,1%
Florinezen 989 17,4%
Chinezen 459 8,1%
Bataks 449 1,9%
Minahassers 258 4,6%
Timorezen 236 4,2%
Daya's 191 3,4%
Kciezen 136 2,4%
Tanimbarezen 119 2,1%
Toraja's 85 1,5%
Niassers                                                                        62                         1,1%
Balinezen                                                                      62                         1,1%
'Indonesitrs'                                                                   58                         1,0%
Indo's/Eurasians                                                         40                       0,7%
Papoea's                                                                       34                         0,6%
Ambonezen                                                                    22                         0,4%
Soendanezen                                                                  19                         0,3%
Sumbanezen                                                                   18                         0,3%
Anderszins                                                                     48                         0,8%
Totaal 5.675 100%

Bron: PPA, laporan 32, p. 68.

In dit overzicht van de rohaniwan en rohaniwati naar etnische groepering blijkt
42% Javaans te zijn, 17,4% Florinees en 4,2% Timorees. Daarna springt bijzon-
der in het oog dat 8,1% van alle religieuzen Chinees van origine is. Voor het
overige komen er religieuzen voort uit alle etnische groeperingen waaruit de umat
katolik bestaat. Opvallend is dat slechts een klein groepje zich 'IndonesiEr'
noemde!

54 Zie opmerkingen naar aanleiding van tabel 30, in paragraaf 6A.
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Na de voorgaande karakteristieken over afkomst qua geboorte en etnische

groepering volgt nog een andere karakteristiek van de Indonesische groep van
rohaniwan en rohaniwati: hun gemiddelde leeftijd. We presenteren de gegevens
over 1981 en 1989 om te zien of er nog verschuivingen zijn opgetreden in deze
periode.

Tabel 34 Gemiddelde leeftijd van de Indonesische rohaniwan en rohaniwati in
1981 en 1989.

Rohaniwan en Gemiddelde Gemiddelde
rohaniwati leeftijd 1981 keftijd 1989

Priesters 41,0 jaar 41,9 jaar
Fraters 24,6 jaar 24,5 jaar
Broeders 35,2 jaar 34,6 jaar
Zusters 37,8 jaar 38,2 jaar

Totaal 35,8 jaar 35,0 jaar

Bron: Statistik Tahunan Personatia, 1981, tabel 11, en Statistik Tahunan Personatia, 1988, tabel 11.

In 1981 waren de Indonesische religieuzen gemiddeld 35,8 jaar en in 1989 35,0
jaar. Er is dus nagenoeg geen verschil tussen deze twee peiljaren. Conclusie: de
Indonesische religieuzen zijn nog jong, zeker in contrast met de categorie van
buitenlandse missionarissen. De gemiddelde leeftijd van deze laatste categorie
was in 1981 54,2 jaar en in 1989 57,7 jaar.
In deze paragraaf werden enkele karakteristieken van de Indonesische rohaniwan
en rohaniwati naar voren gebracht.
Vooral via hen zal het voortschrijdende proces van Indonesianisasi moeten

plaatsvinden. Deze Indonesische groep, etnisch heel gevarieerd, is een relatief
jonge groep mensen. Zij hebben dlls nog een hele toekomst voor zich.
In de volgende paragraaf komt de groep buitenlandse missionarissen speciaal in
beeld.

6.6  Profiel van de buitenlandse missionarissen en de kwestie van
hun naturalisatie

In het voorafgaande is reeds uitvoerig gesproken over de crisisachtige sfeer die in
1979 ontstond rond de buitenlandse missionarissen65. De kwestie was toen:
zouden missionarissen met een tijdelijke verblijfsvergunning misschien binnen een

jaar het land moeten verlaten, omdat die vergunning niet langer verlengd zou
worden?

55 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 5.
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Bij de gesprekken van de MAWI met de hoogste regeringsinstanties kwam een
aantal zaken duidelijk OP tafel:
- Het zou voor de Indonesische katholieke kerk op dat moment hoogst onge-

wenst zijn, als zoveel buitenlandse missionarissen op korte termijn het land
zouden moeten verlaten.

- Men hoopte dat de procedure tot naturalisatie weer op gang zou worden
gebracht, waardoor buitenlandse missionarissen Indonesisch staatsburger
zouden kunnen worden. Sinds het einde van de jaren vijftig waren verzoeken
tot naturalisatie haast niet meer behandeld en was de procedure zelf onduide-
lijk geworden.

Na de suggestie van hogerhand dat een oplossing van de problematiek mogelijk
was via de weg van de naturalisatie-aanvragen deed de MAWI in haar vergade-
ring van 1979 een oproep dat zoveel mogelijk missionarissen een dergelijke
aanvraag zouden indienen. Daarmee zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat
missionarissen enerzijds loyaal wilden zijn tegenover Indonesit als land en staat,
anderzijds zou door die procedure de continuYteit van de buitenlandse hulp
gegarandeerd kunnen worden.
Aan deze oproep van de MAWI was wel een interne discussie voorafgegaan
tussen de bisschoppen onderling. Wat zijn de pro's en wat zijn de contra's van
een dergelijke stap? Wat betekent het eigenlijk om missionaris te zijn? In de
eerste periode vertrok men inderdaad als missionaris-voor-het-leven naar een
bepaald missiegebied. Men verwachtte dan ook 'onder de palmen' te zullen
sterven. Daarin was in de loop van de tijd verandering gekomen. Een missionaris
ging zich zelf hoe langer meer zien als een 'tijdelijke hulpkracht' die missionaire
assistentie verleende aan de lokale kerk, zolang die kerk dat nodig had of nodig
achtte.

'Een oproep om Indonesisch staatsburger te worden lijkt ecclesiologisch en
missiologisch in strijd met de huidige visie van tijdelijke assistentie. Een
bestissing om niet Indonesisch staatsburger te worden mag daarom niet
uitgelegd worden als chauvinisme of gebrek aan loyaliteit aan de opbouw van
de Indonesische lokale kerk56:

In deze visie is een missionaris per definitie iemand die van buiten komt en
normaal gesproken ook weer repatrieert.
Andere vragen waren: zou door een grootscheepse naturalisatie met juist het
Indonesianisasi-proces vertraagd kunnen worden? Zou juist de identiteit van de
Indonesische kerk door de groep genaturaliseerde buitenlanders niet vervaagd
kunnen worden? Bovendien, wat zijn de praktische consequenties van een
dergelijke stap. Hoe zou de toekomstige financiale situatie van deze ex-missiona-

56   Juist op deze ecclesiologische en missiologische aspecten werd gewezen in een brief van twee
leden van de MAWI, mgr. Reichenbach (Pangkalpinang) en mgr. Coomans (Samarinda),
geschreven te Jakarta op 11 november 1979.
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rissen zijn, mede gezien hun gezondheid? Missionarissen van Nederlandse origine
zouden door naturalisatie hun toekomstige AOW-inkomsten verliezen57. Ameri-
kaanse missionarissen zouden na naturalisatie niet eens meer kunnen repa-
triaren 8. Was de Indonesische kerk zelf bereid 6n in staat at deze ex-buitenlan-
ders op te vangen in ziekte59 en ouderdom? Kortom, de eenvoudige oproep dat
zoveel mogelijk buitenlandse missionarissen hun eigen nationaliteit zouden
opgeven omwille van de continuiteit van het werk, bleek meer haken en ogen te
hebben dan men aanvankelijk vermoedde.

Er was ook een ander aspect aan deze kwestie. Indien de buitenlandse missiona-
rissen Indonesie zouden moeten verlaten, dan zouden er op vele plaatsen gaten
vallen, met name in die bisdommen waar nog weinig Indonesische rohaniwan en
rohaniwati woonden en werkten. Zouden Indonesische religieuzen bereid zijn om
gaten elders op te vullen? Er zou een grotere gelijkmatige spreiding van alle
Indonesische krachten nodig zijn over heel de Indonesische kerk in alle gebieds-
delen. Maar was men daartoe in staat en bereid? Kortom, er waren de nodige
vragen en onzekerheden over de antwoorden van zowel de buitenlandse groep als
ook van de Indonesische groep met betrekking tot de toekomst.
Een antwoord op die vragen werd gezocht door middel van de nationale kerke-
lijke census, die in 1980 onder alle rohaniwan en rohaniwati gehouden werd. In
deze paragraaf zal een aantal resultaten van die enquBte worden weergegeven,
juist met betrekking tot de categorie van de buitenlandse missionarissen. Waar
kwamen zij vandaan? Hoeveel van hen waren al Indonesisch staatsburger? Wat
was het soort verblijfsvergunning dat de niet genaturaliseerde buitenlandse
missionarissen hadden? Hoe lang werkten zij al in IndonesiB? Hoevelen waren
bereid om een aanvraag tot naturalisatie in te dienen? Met de antwoorden op
deze vragen ontstaat een profielschets van de groep buitenlandse missionarissen,
anno 198060. De antwoorden met betrekking tot de bereidheid van de categorie

57   Over de AOW-consequenties in geval van naturalisatie gaf het Centraal Missie Commissariaat
in Den Haag informatie in haar blad ComMuniCatie, november 1979, p. 10-12.

58  De sfeer in de USA. is zodanig, dat Amerikaanse staatsburgers die hun staatsburgerschap
opgeven haast niet meer kunnen repatrieren. Zij kunnen helemaal achterin de rij gaan staan,
achter alle bootvluchtelingen of andere asielzoekers, voordat hun aanviaag door de immigratie-
autoriteiten behandeld zal worden. Het opgeven van de Amerikaanse nationaliteit wordt bijna
als een belediging beschouwd.

59     In dit verband is informatie over het bisdom Agats relevant. In 1957 kwamen daar Amerikaanse
Kruisheren om dit gebied als 'hun missie' over te nemen van de Missionarissen van het H.Hart
(MSC) die in dit deel van Nieuw-Guinea werkten. Tussen 1957 en 1984 zijn er in totaal 34
Amerikanen in dit gebied werkzaam geweest. In 1990 waren er nog negen personen over.
Diegenen die gerepatrieerd waren, moesten bijna allemaal terug omdat ze het psychisch of fysiek
niet konden bolwerken in dit moerasgebied in het binnenland van Irian Jaya. Stel dat deze
mensen Indonesisch staatsburger gewor(len waren, waar hadden ze dan terechtgekund?

60  Zic Rollaniwan dan Rohaniwati Gereja Katolik Indonesia: hasil sensus gerejani 1980 Cdc
religieuzen van de Indoncsische katholicke kerk: uitslag van de kerkelijke census van 1980).
PPA, laporan 32, 188 p.

222



IndonesiErs om elders ingezet te worden, komen in de volgende paragraaf aan
bod.

Tabel 35 Buitenlandse missionarissen naar land van herkomst, anno 1980.

Geboorteland Aantal Percentage

Nederland 1.159 61,7%
WestDuitsland 218 11,6%
Italit 134 7,1%
Amerika                                                                              62                           3,3%
Filippijnen                                                                     49                         2,6%
Polen 39 2,1%
Beliie                                                                           29                         13%
Zwitserland 29 1,5%
Frankrijk                                                                       23                         1,2%
Oostenrijk                                                                     22                         1,2%
Spanje                                                                          14                         0,7%
China                                                                                  11                           0,6%
Australit 10 0,5%
Andere landen 80                           4,3%
Totaal 1.879 100,0%

Bron: PPA, laporan 32, p. 59.

90,9% van alle buitenlandse missionarissen, anno 1980, was van Europese origine
en daarbij springt onmiddellijk naar voren dat 61,7% van het totaal van Neder-
landse afkomst was. Daarnaast waren er nog twee andere nationaliteiten sterk
vertegenwoordigd: 11,6% kwam uit West-Duitsland en 7,1% uit Italie. De
resterende 20% van alle buitenlandse missionarissen kwam uit 28 verschillende
landen62,

Een van de vragen die men zich tijdens de crisis van 1979 stelde was: hoelang
werken die buitenlandse missionarissen al in IndonesiB? Na zoveel jaren kun je
ze toch zomaar niet ineens de wacht aanzeggen. In de enquete werd daarnaar
gevraagd.

61   De tachtig missionarissen uit andere landen waren allen kleinere groepjes van minder dan tien
personen. Zij kwamen uit: Ierland, Canada, Portugal, Tsjechoslowakije, Engeland, Mexico,
Brazilit, Japan, Oost-Duitsland, Hongarije, India, Samoa, Maleisit, Madagaskar, Joegoslavie,
Malta, Argentinie en Egypte.

62   De overgang van het vrijwel exclusieve Nederlandse missionarissen-tijdperk van voor de oorlog
naar een meer internationaal samengestelde groep van missionarissen binnen de ordes/congre-
gaties in de jaren vijftig en zestig is beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 6.
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Tabel 36 Verblijfsduur buitenlandse missionarissen in Indonesit, anno 1980.

Jaar van binnen- Verblijfsduur Missionarissen
komst Indonesit in IndonesiE Aantal Percentage

1976-1980 0 -   4 jaar 123 6J%
1971-1975 5 -   9 jaar 212 11,6%
1966-1970 10 -  14 jaar 285        15,6%
1961-1965 15 -  19 jaar 228 12A%
1956-1960 20 -  2A jaar 129 7,1%
1951-1955 25 -  29 jaar 236        12,9%

1946-1950 30 -  34 jaar 335 18,3%
1941-1945 35 -  39 jaar                                      -            -

1936-1940 40 -  44 jaar 141 7J%
1931-1935 45 -  49 jaar                                      83          43%

1926-1930 50 -  54 jaar                                      27          13%

1921-1915 55 -  59 jaar                                      23           1,2%
1902-1920 60 -  78 jaar 8         0,4%
Totaal 1.830 100,0%

Bron: PPA, laporan 32, p. 100.

Van de 1.899 buitenlanders vulden 69 hun 'jaar van aankomst' in IndonesiB niet
in. Van de resterende 1.830 missionarissen was 15,4% reeds voor de Tweede
Wereldoorlog gekomen; deze 282 personen werkten dus ree(is mdtr dan veertig
jaar in de archipel. De andere 84,6% kwam na 1945 het land binnen en wel
50,7% v66r 1965. Dat betekent dat bijna twee derde van alle buitenlandse
missionarissen, anno 1980, al meer dan 15 jaar werkzaam was in Indonesit.
Vanuit de resultaten van diezelfde enqutte was bekend dat de gemiddelde leeftijd
van de buitenlandse missionarissen 54,9 jaar was.
Al deze gegevens werden verzameld om meer inzicht te krijgen in de categorie
van buitenlandse missionarissen, waarvan een aantal mogetijk het land zou
moeten verlaten. Hoe groot zou die groep kunnen zijn? Dat was op de eerste
plaats afhankelijk van hun staatsburgerschap. Hoevelen waren WNI (Indonesisch
staatsburger)? En vervolgens diegenen die geen Indonesisch staatsburger waren
geworden: welk soort verblijfsvergunning hadden zij: SKIC KIM of KIM-Se?

63   Er bestonden/bestaan drie verschillende soorten van verblijfsvergunning
-  SKK: Surat Keterangan Kependudukan (bewijs van inwonerschap), een permanente verblijfs-

vergunning die men in de jaren vijftig en zestig, meestal na cen verblijf van vijftien jaar,
verkreeg. Op basis van dit document had men een *aste' verblijfsvergunning die nict elk jaar
meer verlengd hoefde te warden.

-  KIM: Kartu Izin Masuk: cen mecrjaren-geldende verblijfsvergunning die verstrekt wordt aan
diegenen die een aanvraag hebben ingediend tot naturalisatie.

- KIM-S: Kartu Izin Masuk Sementara: tijdelijke verblijfsvergunning, die elk jaar opnicuw
verlengd moet worden.
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Tabel 37 Buitenlandse missionarissen naar staatsburgerschap en verblijfsvergun-
ning, anno 1980.

Missionarissen Indonesisch Niet-Indonesisch staatsburger Totaal
staatsburger Soort verblijfsvergunning

WNI SKK KIM KIM-S

Seculiere priesters             1                   2                  2                  7                   12
Reguliere priesters 156 151 215 383 905

Brocdcrs                              59                       40                       53                      76                        228
Zusters 215 157 116 246 734

Totaal 431 350 386 712 1.879

Bron: PPA, laporan 74, p. 14.

Van de 1879 missionarissen van buitenlandse origine waren 431 personen in 1980
WNI: 23%. Dat betekende dat 77% geen Indonesisch staatsburger was. Voor de
verschillende categorieen lag dat telkens anders was. Van de seculiere priesters
was slechts 66n persoon WNI. Van de reguliere priesters was 17% WNI, van de
broeders 26% en van de zusters 29%.
Diegenen die een SKK- of KIM-verblijfsvergunning hadden zaten niet zo direct
op de wip; het was juist de groep met een KIM-S-status wiens verblij fsvergunning
niet meer verlengd zou kunnen worden. Voor de verschillende categorieen lagen
de getallen als volgt: 58% van de seculiere priesters, 42% van de reguliere
priesters, 33% van de broeders en 34% van de zusters hadden een KIM-S
vergunning.
Er werd een uitweg geboden: laten de missionarissen die zich echt willen blijven
inzetten dan ook maar Indonesisch staatsburger worden. Als er problemen zijn
over de procedure van naturalisatie, el dat bekeken en geregeld worden. In de
jaren vijftig waren vele missionarissen zonder veel problemen genaturaliseerd,
maar in de jaren daarna bleek het administratief haast een onmogelijke zaak 4.
Hoe was de situatie anno 1980? Hoeveel missionarissen waren bereid om op de
oproep van de MAWI in te gaan?

64  Het is achteraf niet meer te reconstrueren hoeveel missionarissen in het begin van de jaren
vijftig het Indonesische staatsburgerschap verkregen. W61 is bekend dat van diegenen die in 1980
in IndonesiE werkzaam waren honderden al 25 jaar tevoren een aanvraag hadden ingediend,
maar dat hun dossiers verloren waren.
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Tabel 38 Bereidheid van buitenlandse missionarissen om het Indonesische staats-
burgerschap aan te vragen, 1980.

Missionarissen Bereidheid tot naturalisatic-aanvmag
Ja Nee Totaal

Seculiere priesters 4 67% 2 33% 6 100%
Reguliere priesters 418 60% 283 40% 701 100%
Fraters 3 100%    - -    3 100%
Broeders                        98        58%                              71 42% 169 100%
Zusters 194 38% 321 62% 515 100%

Totaal 717 51% 677 49% 1.394 100%

Bron: PPA, laporan 32, p. 129.

Van de 1.394 buitenlandse missionarissen bleek 51% bereid om het Indonesisch
staatsburgerschap aan te vragen en 49% niet. De antwoorden verschillen voor de
onderscheiden categorieen van missionarissen. Van de priester-religieuzen zegt
60% ja, van de broeders 58% en van de zusters 38%.
Is er iets meer te zeggen over de categorie die niet bereid was om een proces van
naturalisatie te starten, nl. 49%? Bij de verdere uitwerking van het materiaal van
de enquete bleek heel duidelijk een samenhang tussen de factor leeftijd en het al
dan niet bereid zijn. Naarmate men ouder is, is men minder genegen om nog
Indonesisch staatsburger te worden. Boven de leeftijd van zestig jaar is de
bereidheid veel kleiner dan daaronder . Uit nadere analyse bleek dat er ook
een zeker verband bestond tussen het al dan niet bereid zijn en het land van her-
komst. Van de groep van Nederlandse origine was 51% niet bereid, van de
Westduitsers 49%, van de Italianen 20%, maar van de Amerikanen 81%. Dat was
de stand van zaken medio 1980.
In datzelfde jaar werd de aanvraagprocedure om naturalisatie vereenvoudigd en
de vereisten om in aanmerking te komen werden duidelijk geformuleerd. De
aanvraag zelf vraagt een lange voorbereiding en ook de afwerking ervan duurt
meestal jaren. Op nationaal niveau is niet bekend hoeveel honderden missionaris-
sen die procedure gestart hebben vanaf 1980. Men moet namelijk op lokaal
niveau beginnen en uiteindelijk op nationaal niveau bij het ministerie van justitie
het volledige dossier indienen. Daarna is een aanbeveling vereist van het ministe-
rie van godsdienst. Het afgeven van die aanbeveling waar het bureau van de
MAWI over wordt gernformeerd, is de enige indicatie waaruit men weet hoeveel
zaken in behandeling zijn. In aansluiting daarop moeten ter plaatse weer procedu-
rele wijzigingen in de verblijfsvergimning worden verkregen: van de KIM-S-status
verkrijgt men de KIM-status. Pas daarna kan verder gegaan worden met de
aanvraag. Het is dus een langdurige procedure, die op elk niveau lokaal, regionaal
en nationaal vertragingen kan ondervinden. Midden jaren tachtig moest, voordat

65 Deze informatie is te vinden in PPA laporan 32, p. 131 en 144.
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de verblijfsvergunning kon worden afgegeven, eerst nog een werkvergunning
verkregen worden.
In de jaarstatistieken van 1981-1989 wordt opgegeven hoeveel buitenlandse
missionarissen bezig zijn met het regelen van hun naturalisatie. In de volgende
tabel zijn die gegevens op een rij gezet.

Tabel 39 Aantal missionarissen, bezig met het regelen van een aanvraag tot
naturalisatie, 1981-1989.

Jaar Priesters Broeders Zusters Totaal

1981 317                  77 134 528

1982 268                   58 114 440

1983 214                   42                    89                   345

1984 155                   34                    54                   243

1985 145                  33                   53                  231

1986 188                  36                   65                  289

1987 165                   29                    70                   264

1988 146                  27                   83                  256

1989 185                   36                    88                   309

Bron: Statistik Tahunan Personalia, 1981-1989, tabel 5.

Het is erg moeilijk om na te gaan hoeveel van de missionarissen die tussen 1980
en 1989 een aanvraag hebben ingediend in feite ook Indonesisch staatsburger
geworden zijn. Men ziet wel dat het totaal aantal aanvragen van 1981 (528
personen) in 1985 teruggelopen is tot 231. Maar daaraan mag men niet de
conclusie verbinden dat in deze periode dus 297 missionarissen Indonesisch
staatsburger geworden zijn. Een aantal indieners is ondertussen overleden of
gerepatrieerd.
In 1986 insisteerde de MAWI opnieuw om alsnog een aanvraag in te dienen. Van
diegenen die aanvankelijk niet bereid waren, heeft een aantal dat toen ook
gedaan. Men ziet de stijging in 1986.

Medio 1988 verschenen er in IndonesiB opnieuw geruchten in de pers dat de
tijdelijke verblijfsvergunningen (KIM-S) voor buitenlanders die al langer dan tien
jaar in het land waren en die geen aanvrage tot naturalisatie hadden ingediend,
niet langer verlengd zouden worden 6. Tijdens de Bisschoppenconferentie van

66     In Asia Focus, 17 september 1988, p. 4. verscheen de volgende informatie, die een duidelijk zicht
geeft op de achtergronden van nieuwe maatregelen:
'Indonesia to reduce number offoreign missioners. The Indonesian government is formulating a
new policy that will reduce the number of foreign missioners and encourage local people to
serve as missioners within the country. The policy is still being discussed by the Education and
Culture Ministry, The Religious Affairs Ministry and the National Intelligence Coordinating
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november 1988 gaf het KWI de volgende informatie uit: er zijn nog 267 buiten-
landse missionarissen die een KIM-S-status hebben. Van hen zijn er zestig die
korter dan tien jaar in het land verblijven en dus niet onder eventuele maatrege-
len vallen. Van de 207 missionarissen die wel onder die procedure zouden kunnen
vallen, hebben 52 personen een 'laatste' verlenging gekregen en 155 personen
zouden in aanmerking kunnen komen voor langere verlenging.
Eind november 1988 verschenen er in de Nederlandse persm berichten dat
Indonesit zijn grens zou sluiten voor nieuwe missionarissen en ook dat missiona-
rissen die langer dan tien jaar in het land zijn nog een jaar de tijd zouden krijgen
om hun werkzaamheden af te ronden. In de Indonesische pers stond het anders
en genuanceerder . Het hoofd van het Biro Hukum en Humas (afdeling rechts-
zaken en voorlichting) van het ministerie van godsdienst, Djamil Latief SH,
meldde aan de media dat allttn nog nieuwe visa verstrekt worden aan buitenland-
se missionarissen die deskundigen zijn op theologisch terrein. Alleen zij die een
bijdrage kunnen leveren aan de kadervorming van Indonesische rohaniwan en
rohaniwati op universitair niveau kunnen een nieuw visum krijgen. Vervolgens
zullen die buitenlandse missionarissen die al meer dan tien jaar in Indonesit
werken nog een verlenging van hun verblijfsvergunning krijgen voor een jaar,
zodat zij in die periode kunnen overwegen of zij ook in de toekomst hun diensten
aan Indonesie willen aanbieden. Als dat het geval mocht zijn, kunnen de des-
betreffenden Indonesisch staatsburger worden via het proces van naturalisatie. De
minister van godsdienstzaken Munawir Sjadzali signaleert het verschijnsel dat er
de laatste jaren steeds meer buitenlanders op een bezoekersvisum het land
binnen komen en dan godsdienstige propaganda gaan bedrijven. Deze mensen
zullen hard worden aangepakt en het land worden uitgezet. Hij haalt dan als
voorbeeld aan dat zojuist vier inwoners van Bangladesh met een bezoekersvisum,
die islamitische propaganda bedreven, het land waren uitgezet. De regering wenst
dat alle religieuze propaganda door buitenlanders gebeurt met medeweten en
toestemming van het ministerie van godsdienst.
In 1989 en 1990 werden de verblijfsvergunningen van een aantal buitenlandse
missionarissen, die wel aan de voorwaarden voldeden maar geen aanvraag tot
naturalisatie hadden ingediend, niet langer verlengd. Zij vertrokken. Wanneer
men overweegt dat de Indonesische regering vanaf 1979 bijna tien jaar met de

Body, said Sudomo, the Coordinating Minister for Political and Security Affairs. "Like foreign
investors, the number of foreign missionaries who work in the country will be reduced and
replaced by local missioners", the coordinating minister said Aug. 31, following a meeting of
officals in charge of political and security matters (...) According to Sudomo, the forthcoming
Indonesianization of missioners does not mean the government is encouraging xenophobia (fear
of foreigners), but the nation is attempting to exert its authority and sovereignity (...) According
to Sudomo, the extended stay of foreign missioners in different parts of the country could
generate the negative result of local people having more respect for foreigners than for local
authorities.'

67   Zending niet onder de indruk van Indonesische ingreep. Fouw, 29 november 1988. Indonesit
sluit grens voor nieuwe missionarissen. De Voltkrant, 29 november 1988.

68 Zie Suara Indonesia Baru (SIB), 26 en 27 november 1988.
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afkondiging van nieuwe maatregelen gewacht heeft, kan men alleen maar stellen
dat er sprake is van grote soepelheid ten aanzien van de buitenlandse missionaris-
sen. De in 1979 gevoerde discussie waarin men stelde dat in 1984 de meeste
buitenlanders door Indonesiers zouden moeten zijn vervangen, is niet gevolgd
door harde repercussies, toen bleek dat het proces van Indonesianisasi binnen de
katholieke kerk systematisch werd aangepakt.
De situatie van de 1.298 missionarissen van buitenlandse origine, met betrekking
tot hun staatsburgerschap was anno 1990 als volgt :
- 653 missionarissen waren WNI: 50,3%
- 645 missionarissen waren WNA: 49,7%

De status van de verblijfsvergunning van de 645 missionarissen die geen Indone-
sisch staatsburger waren, is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 40 De status van de verblijfsvergunning , anno 1990, van de missionarissen
die nog WNA waren.

Status Bezig WNI Geen aanvraag Totaal

verblijfsvergunning te worden om WNI te wor(len

SKK 36 17,6% 169 82,4% 205 100%
KIM 196 89,1% 24 10,9% 220 100%
KIM-S 77 35,0% 143 65,0% 220 100%

Totaal 309 47,9% 336 52,1% 645 100%

Bron: Statistik Tahunan Penonalia, 1989, tabel 4 en 5.

Uit bovenstaande informatie wordt de situatie duidelijk; van de 645 buitenlandse
missionarissen is 47,9% bezig Indonesisch staatsburger te worden. Van de
categorie met een SKK (permanente verblijfsvergtinning) is 82,4% niet van plan
om een aanvraag in te dienen. Zij mogen immers permanent in het land blijven.
Van de mensen met een status KIM is 89% bezig met de procedure tot naturali-
satie. Van diegenen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, heeft slechts
35% een aanvraag ingediend. De anderen (143 personen) lopen een mogelijk
risico dat hun verblijfsvergunning (als ze al tien jaar in het land zouden zijn) niet
langer meer verlengd zou kunnen worden. Op het totaal van 1.290 missionarissen
van buitenlandse origine, anno 1990, is dat 11%.

69 Zie MAWI/Kwl, Statistik Tahunan Personalia, 1989, tabel la.
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6.7 Gelijkmatiger sprei(ling van rohaniwan en rohaniwati

De discussie in 1979 rond de aanwezigheid van de buitenlandse missionarissen
heeft echter ook een ander thema ter tafel gebracht. Men ging zich op nationaal
niveau realiseren dat de Indonesische kaderkrachten1 binnen de katholieke kerk
erg ongelijk verdeeld waren over de verschillende gebieden. Enerzijds betekende
dit dat, indien een aantal buitenlanders het land zou moeten verlaten, er in
verschillende bisdommen grote leemtes zouden kunnen vallen doordat er onvol-
doende Indonesische krachten aanwezig waren. Anderzijds betekende het gebrek
aan Indonesische krachten ter plaatse 66k een vertraging in het proces van
Indonesianisasi van de lokale kerk. Om hiervoor een oplossing te vinden, werd
het begrip 'pemerataan' (gelijkmatiger sprei(ling) geintroduceerd. In het program-
ma tot versnelling van de Indonesianisasi, door de MAWI in 1979 opgesteld,
wordt als tweede hoofddoel geformuleerd: 'Het proces van gelijkmatiger verdeling
van Indonesische krachten (over heel kerkelijk IndonesiB) zal versneld moeten
worden door middel van wederzijdse assistentie en uitwisseling van personen
tussen kerkelijke gebieden71.,
In een toelichting op deze doelstelling is te lezen: 'Vanuit een analyse van de
feitelijke situatie wordt duidelijk dat het proces van Indonesianisasi in bepaalde
gebieden niet versneld zal kunnen worden zonder hulp van buitenaf. Hieruit blijkt
de noodzaak dat op nationaal niveau een planning moet worden opgesteld
omtrent de manier waarop er een gelijkmatiger spreiding van Indonesische
krachten over heel kerkelijk Indonesie realiseerbaar is. Het is duidelijk dat een
dergelijke planning op nationaal niveau een reuze-onderneming is, die goed moet
worden voorbereid op alle niveaus. Hiertoe zal samenwerking vereist zijn tussen
de bisschoppen en alle oversten van ordes/congregaties.'
Als concrete stap wordt besloten tot het houden van een inventarisatie-studie over
de situatie in alle bisdommen, en tevens een enquete onder alle rohaniwan en
rohaniwati om informatie op nationaal niveau bijeen te brengen. Zoals aan alle
missionarissen de vraag werd voorgelegd: 'Bent U bereid om Indonesisch staats-
burger te worden', werd aan alle rohaniwan en rohaniwati de vraag gesteld:
'Indien u door uw bisschop of door uw reguliere overste gevraagd zou worden om
elders in Indonesit te gaan werken, bent U dan bereid om daar te gaan wer-
ken?72, Aangezien men kon verwachten dat deze uitwisseling niet alleen een
zaak van Indonesiers zou zijn, maar evenzeer van missionarissen werd dezelfde
vraag ook aan hen voorgelegd. Er was sprake van een open vraag. Een aantal
personen koos om niets in te vullen, anderen kozen voor ja of neen, en weer

70     De Indonesische term tenaga inti (kaderkrachten) slaat op priesters, fraters, broeders en zusters.
De term is niet discriminerend bedoeld t.a.v. 'leken' die evenzeer kaderkrachten zijn binnen de
opbouw van de lokale kerk.

71 Zie Spektmm, 10, 1 (1980), p. 10-11.
72   Zie PPA, laporan 32, p. 156.
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anderen - wat typisch Indonesisch is - voor 'nog niet'73. In tabel 41 zijn de
antwoorden van beide categorieen weergegeven.

Tabel 41 Bereidheid van alle rohaniwan en rohaniwati (Indonesiers en buitenlan-
ders) om elders in Indonesit ingezet te worden, anno 1980.

Bereidheid om IndonesiErs Buitenlanders Totaal
clders ingezet
te worden Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc.

Geen antwoord 497 8,6% 173 9,1% 670 8,7%

Ja, bereid 3.311 57,4% 887 46J% 4.198 54,8%

Nee, niet bereid 580 10,0% 571 30,1% 1.151 15,0%

Nog niet bereid 1.381 23,9% 268 14,1% 1.649 21,5%

Totaal 5.769 100% 1.899 100% 7.668 100%

Bron: PPA, laporan 32, p. 157.

Van de totale groep geeft 8,7% g66n antwoord, 54,8% zegt 'ja', 15% zegt 'neen'
en 21,5% 'nog niet'. De antwoorden lopen zeer uiteen voor de beide categoriean.
Van de IndonesiBrs zegt 57,4% 'ja', van de buitenlanders 46,7%. 'Neen' zegt
30,1% van de missionarissen en 10% van de Indonesiers. 'Nog niet' zegt 23,9%
van de IndonesiBrs en 14,1% van de missionarissen.
Een nadere bestudering van het materiaal met betrekking tot de antwoorden van
de verschillende categorieen van rohaniwan en rohaniwati en hun respectievelijke
bereidheid om elders ingezet te worden, leverde weinig relevante verschillen 0 74
Zowel van de priesters als van de broeders en zusters was over het algemeen 50
tot 60% bereid om elders ingezet te worden. Alleen onder de groep van de fraters
(groot-seminaristen) was er een hogere bereidheid: 79%. Het voorbehoud 'nog
niet' was bij de diocesane seminaristen (31,4%) groter dan bij de reguliere semina-
risten (20,4%), vermoedelijk omdat zij zich ook meer diocesaan gebonden achtten.
Indien men 'niet bereid' of 'nog niet bereid' antwoordde, werd gevraagd om dit
antwoord toe te lichten. De analyse van al die antwoorden op de open vraag
leverde het volgende beeld 0 75 
1  Nog te jong, nog studerend, in opleiding, nog novice.
2 Niet voldoende opleiding, niet in staat, onbekwaam.
3 Gezondheidsredenen.
4 Hoge leeftijd, voomemen tot repatriBring.
5 Het eigen bisdom heeft een tekort aan mensen. Als diocesaan (kandidaat)-

priester kiest men voor eigen bisdom.

73 Volgens 'Indonesische beleefdheidsnormen' mag men nooit rechtstreeks 'nee' zeggen. Men kan
zijn antwoord camoufleren met het woord 'bdum' (nog niet).

74  Zic PPA, laporan 32, p. 158.
75   Zie PPA, laporan 32, p. 177.
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6  Plaatsgebonden door concrete taak van orde of congregatie.
7   Men is plaatsgebonden door'plaatsingsbesluit' van regeringswege (bijvoorbeeld

vaste aanstelling in onderwijs of gezondheidszorg).
8 Men heeft nog geen vervanger, bepaalde taak is niet afgewerkt. Men is

gespecialiseerd in bepaalde taak.

Een analyse van de motieven van degenen die 'nog niet bereid' opgeven wijst
erop dat de meesten van hen slechts tijdelijke bezwaren hebben. Op dit moment
zijn zij 'nog niet bereid' vanwege de omstandigheden, behalve diegenen die
leeftijd of repatriering en gezondheid aanhalen.
De conclusie is overduidelijk: er is een hoge graad van bereidheid om elders
ingezet te worden, zowel van buitenlandse missionarissen als van Indonesische
rohaniwan en rohaniwati.
De resultaten van deze nationale enquete waren in oktober 1980 bekend en konden
aan de MAWI-vergadering in november aangeboden worden. Overeenkomstig het
'Programma tot versnelling van de Indonesianisasi' was de volgende stap: onderling
overleg tussen alle betrokkenen. In hun vergadering geven de bisschoppen aan de
PWI-Karya Misioner (Commissie voor missionaire aangelegenheden) de opdracht
om het proces tot een evenwichtiger verspreiding van Indonesische krachten voor
te bereiden76. Men gaat akkoord met het houden van werkvergaderingen in heel
IndonesiB, die onder leiding van deze commissie in samenwerking met het LKG
(Lembaga Konsultansi GerejaniD zullen worden georganiseerd 8.
Het was duidelijk dat er niet 'zomaar' een uitwisseling van Indonesische krachten
tussen bisdommen zou kunnen plaatsvinden, zonder dat er een reeel inzicht
bestond in de behoeften van de afzonderlijke bisdommen, los van de vraag of er
een acute noodsituatie zou kunnen ontstaan. De vraag werd gesteld naar de
criteria, om te kunnen beoordelen of er sprake was van een werkelijke behoefte
in de verschillende bisdommen. Deze zouden eerst zelf moeten formuleren wat
hun prioriteiten waren in dit opzicht. Om daar 'nationaal' inzicht in te krijgen
werd besloten tot het houden van regionale planningsvergaderingen in de zeven
kerkprovincies van de Indonesische katholieke kerk, met een doorwerking
daarvan per bisdom. De opzet was om via een gelijkvormig en gelijktijdig
planningsproces per bisdom inzicht te krijgen in:
1  De actuele situatie (inventarisatie van werkzaamheden, personeel, omstandig-

heden etc.);

76 Zic Hadiwikarta, Himpunan Keputusan Mawi, p. 133, nr. 558-559.

77    HetLembagaKonsultansi Gerejani (LKG), kerkelijk consultancybureau, is een katholiek bureau
dat binnenkerkelijke adviezen geeft i.v.m. bedrijfsmatige planning en beheer van stichtingen,
scholen, ziekenhuizen, ordes/congregaties en zelfs bisdommen.

78 LKG (Lembaga Konsultansi Gerejani = kerkelijk consultancy bureau) en PPA (Pusat Penelitian
Atma Jaya = het onderzoeksinstituut van de Atma Jaya Universiteit dat in die jaren voor de
MAWI vele onderzoeken uitvoerde) boden in november 1980 aan de MAWI een gezamenlijke
nota aan, waarin cen nationaal planningsproces werd uiteengezet van 1980-1985, in de hoop op
die manier een gezamenlijk planningsproces te kunnen voorbereiden ('Nota kepada Sidang
MAWI', oktober 1980).
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2  Te verwachten ontwikkelingen op de verschillende terreinen van werkzaamhe-
den en van de kerkgemeenschap als geheel;

3 Een projectie t.a.v. de ideedn omtrent de toekomstige lokale kerk in het
bisdom, waarbij theologische en praktische wenselijkheden, 6n realiserings-
mogelijkheden een rol dienden te spelen;

4  De verschillende stappen die nodig waren voor de realisering van de planning.

Indien dit planningsproces gelijkvormig en gelijktijdig in alle bisdommen en
daarna per kerkprovincie zou kunnen worden uitgevoerd, zou er regionaal en
nationaal inzicht groeien in prioriteiten, behoeften, tekorten en wensen. Daarmee
zou duidelijk kunnen worden om welke fundamentele redenen men assistentie
van elders zou vragen. De resultaten van de regionale besluitvorming zouden
nationaal kunnen leiden tot een gedachtenvorming en een uiteindelijke consensus
om het Indonesianisasi-proces in alle bisdommen gelijkmatiger te laten verlopen.
Deze 'nationale' planningsprocedure leek op papier een zeer goede invulling van
de behoefte aan nationale courdinatie, maar de tweesporige bestuursstructuur
binnen de kerk bleek de vertragende factor. De diverse bisschoppen en bisdommen
brachten wel bepaalde ideeen in verband met de toekomst naar voren, maar zij
hadden geen persoonlijke zeggingsmacht over de religieuzen. Het zijn juist de
provinciaals van de ordes en congregaties die de facto de zeggingsmacht hebben
over 92,5% van alle rohaniwan en rohaniwati binnen de kerk. De bisschoppen
hebben alleen rechtstreekse zeggenschap over hun diocesane clerus (7,5% van alle
rohaniwan) en voor het overige moeten zij de respectievelijke provinciale oversten
vragen om nieuwe krachten in hun bisdommen. Dit betekent niet dat er a priori
sprake is van een tegenstelling van belangen, maar wel dat de tweesporigheid in
de bestuursstructuur een efficiente planning op nationaal niveau moeilijk maakt.
In een beslissend stadium van planning zijn de bisschoppen afhankelijk van de
bereidheid van individuele reguliere oversten om op concrete verzoeken in te gaan.

Tegen deze achtergrond moest er zowel regionaal als nationaal een planningspro-
ces op gang gebracht worden van zowel de bisdommen als de verschillende ordes
of congregaties. Ook deze laatste moesten zich bezinnen op hun traditionele
taken, hun personeelsbeleid en hun toekomstige inzed. Bij de diocesane en
regionale planningsbijeenkomsten werden daarom steeds de plaatselijke oversten
van ordes en congregaties ingeschakeld. Daarnaast werden er aparte nationale
bijeenkomsten gehouden voor de gezamenlijke religieuze oversten. Dit hele
proces moest geco8rdineerd worden door de PWI-Karya Misioner.
Gedurende de jaren 1980-1984 houdt men in heel Indonesit, zowel plaatselijk als
regionaal 'planningsvergaderingen', waarin de gevraagde inventarisatie van feiten
en ideeen omtrent de toekomst plaatsvindtso.

79  Over de bezinning op de traditionele werkzaamheden gaf de MASRI (raad van reguliere
oversten) een aantal suggesties aan de MAWI. Zie Spektmm, 10, 1 (1980), p. 29-30.

80   Over deze bijeenkomsten 0.1.v. het Lembaga Konsultansi Gerejani (LKG) werd rapport uitge-
bracht aan de PWI-Karya Misioner:

233



Centraal bij alle bijeenkomsten staat: welke ideeEn koestert men over de toe-
komst van de lokale kerk. Nationaal werd de theologische bezinning op de
ge7Amenlijke verantwoordelijkheid van de gehele gelovige gemeenschap voor de
uitbouw van de lokale kerk stee(Is sterker benadrukf: Allerlei werkzaamheden
binnen een bisdom zowel pastoraal als niet-pastoraal, mogen niet uitsluitend van
rohaniwan en rohaniwati als kaderkrachten afhankelijk zijn. Is het niet wenselijk
dat er een veel grotere verantwoordelijkheid aan de leken gedelegeerd wordt in
de lokale kerk? Is er werkelijk een priestertekort, als men meer leken inschakelt?
Er verschijnt zelfs een artikel: 'Is het lichaam van de katholieke kerk in IndonesiB
niet ziek?'82 De vraagstelling is: moet de Indonesianisasi niet consequenter
doorgevoerd worden door juist de leken bewuster te maken en te vormen? Zij
vormen immers 99,9% van heel de kerkgemeenschap. Zou de misschien wel erg
dominante rol van de 'ruggegraat' van de kerk (rohaniwan en rohaniwati) niet
evenwichtiger opgevangen moeten worden door de andere ledematen?
De toenmalige voorzitter van de MAWI schrijft een artikel over de 'gezamenlijke
verantwoordelijkheid van h661 het volk Gods met betrekking tot de zending van
de kerk'83, welk artikel in alle planningsbijeenkomsten als theologische reflectie
wordt ingebracht.
In deze jaren van bezinning en planning raakt de PWI-Karya Misioner die alles
zou moeten co6rdineren zelf in onzekerheid over haar taakstelling en competentie
in dezen. De MAWI geeft deze commissie de opdracht om meer aandacht te

Regionale bijeenkomsten werden gehouden:
- Voor alle bisdommen op Java: Yogyakarta, juni 1980.
- Voor de bisdommen van Zuid-Sumatra: Klender, maart 1980.
- Voor alle bisdommen van Oost-Indonesit: Malino, juli 1981.
- Voor de bisdommen van Noord-Sumatra: Siantar, oktober 1981.
- Voor dc bisdommen van West-Borneo: gcpland januari 1983, gaat uiteindelijk niet door.
Werkbijeenkomsten voor afzonderlijke bisdommen vinden tussendoor plaats:
- Larantuka: al in 1979.
- Jayapura: 3 bijeenkomsten (1979-1981).
- Bandung: november 1980.
- Banjarmasin: december 1980.
- Padang maart 1981.
- Samarinda: juni 1981.
- Ujungpandang: januari 1982.
- Sibolga: augustus 1982.
- Surabaya: maart 1983.
- Larantuka: augustus 1983.
- Agats was in 1980 al begonnen met een eigen vijf-jarenplanning, die elk jaar geavalueerd en

bijgesteld werd.
De MABRI (oversten van de broederscongregaties) hielden een bijeenkomst in september 1982.
Dc IBSI (oversten van dc zusterscongregaties) in september 1983.

81 Over die 'gezamenlijke verantwoordelijkheid' van de hele kerkgemeenschap schreven de
bisschoppen in november 1979 al een brief. Zie Spe/arum, 10, 1 (1980), p. 31-34.

82   Zie dr. Cl. Groenen OFM, 'Sakitkah Tubuh Gereja Katolik Indonesia?' (Is het lichaam van de
Indonesische katholieke kerk ziek?) Un:at Baru, nr. 75 (1980), p 119-124.

83     Mgr. F.X. Hadisumarta, Tanggung Jawab bersama segenap Umat ams Misi Gereja (de gezamen-
lijkc verantwoordelijkhcid van h661 dc gclovigc gemeenschap t.a.v. dc missic van de kerk).
Malang, 8 februari 1981.
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besteden aan het bevorderen van de 'missionaire geest', in samenwerking met het
Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken . Een coijrdinatie op regio-
naal niveau, laat staan op nationaal niveau, blijkt niet van de grond te kunnen
komen. Denkt men nog te regionaal/plaatselijk? Moet ieder bisdom eerst zelf
voldoende helderheid hebben over zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden, voordat
men over zijn eigen grenzen heen kan kijken? In feite zijn het de ordes en
congregaties die moeten besluiten om elders te gaan assisteren. Maar zij hebben
daarvoor intern ook tijd nodig en zijn in hun beslissing daarover soms ook
afhankelijk van hun algemene oversten buiten Indonesie. Ook al is het 'ius
commissionis' opgeheven en is men dus niet meer aan een 'eigen' gebied gebon-

..

den, de overstap naar assistentie in andere bisdommen is een ingrUpende stap die
een aantal ordes en congregaties nog niet durft te zetten. Velen hebben ook nog
te weinig of te jonge leden, die men niet zomaar elders durft te laten beginnen.
De gedachte dat men zelf binnen Indonesie weer 'missionair' moet worden, heeft
tijd nodig, voordat men tot feitelijke nieuwe stichtingen in andere bisdommen
komt. Kortom, dit afzonderlijke proces binnen de ordes en congregaties bleek
nationaal niet te coordineren.
Is er sinds 1980 een voortschrijdende Indonesianisasi van de rohaniwan en
rohaniwati in de verschillende bisdommen te bespeuren? Een gedeeltelijk
antwoord is te vinden in het volgende overzicht.

De algemene conclusie mag luiden: er is een duidelijke sprong voorwaarts gemaakt
in het kader van de Indonesianisasi van alle rohaniwan en rohaniwati. Een meer
gedetailleerde analyse is echter nodig om te kijken in hoeverre deze sprong vooruit
te danken is aan toename van het aantal Indonesische priesters, broeders en
zusters of juist kandidaten in elk bisdom. Deze analyse is echter niet mogelijk
vanwege het feit dat de jaarstatistieken geen zuiver beeld geven van de werkelijke
personeelssituatie per bisdom85. Desalniettemin geeft tabel 42 een globale indica-
tie over het voortschrijdende proces van Indonesianisasi in alle bisdommen.

84   Het Presidium van de MAWI geeft in februari 1982 opdracht aan de PWI KaIya Misioner om
zich te bezinnen op zijn taak en nauwere samenwerking te zoeken met het Biro Karya Kepausan
(Nationaal Bureau voor de Pauselijke Missiewerken), dat ook als taak heeft dc missionaire
gedachte te bevorderen.

85 Het probleem van de jaarstatistieken m.b.t. de personalia in elk bisdom is dat enerzijds de
kandidaat diocesane priesters w61 per bisdom opgegeven worden, ook al studeren ze de facto
elders op een gezamenlijk groot-seminarie, maar dat van de kandidaat priesterreligieuzen alken
de kitelijkc verblijfplaats wordt opgegeven, ook al stammen ze uit cen ander bisdom, waarheen
ze straks ook zeker zullen teruggaan. Voorbeeld: op her gezamenlijke groot-seminarie Sinaksak
in Noord-Sumatra studeren alle priester-kandidaten van de zes bisdommen van heel Sumatra.
Zij worden echter 'statistisch' bij hun eigen bisdom gerckend. Anderzijds studeren hier ook alle
fraters Kapucijnen, afkomstig uit de bisdommen Sanggau en Pontianak in Kalimantan Barat cn
Medan en Sibolga van Noord-Sumatra. Deze fraters worden statistisch nict uitgesplitst naar de
bisdommen waar zij vandaan komen en waarnaar zij na beeindiging van hun studie ook zullen
terugkeren. Zij worden statistisch alkmaal gerekend tot het aartsbisdom Medan, waar zij de facto
verblijven. Dit geeft een vertekend beeld.
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Tabel 42 Voortschrijdende Indonesianisasi 1980-1990  in alle bisdommen;  het
percentage van Indonesische 6 rohaniwan en rohaniwati op het geheel

Bisdom 1980 1990 Toename

Semarang 1.137 87,4% 1.721 97,8% + 10A%
Ende 596 82,2% 962 93J% + 11,5%
Jakarta 442 74,0% 711 93,7% + 19,7%
Medan 437 77,6% 897 95,8% + 18,2%

Malang 427 83,7% 897 97,8% + 14,1%
Manado 236 81,9% 419 96,1% + 14,2%
Ambon 223 81,490 277 94,2% + 12,8%

Surabaya 218 70,1% 404 92.6% + 22,5%
Purwokerto 188 82,4% 284 97,6% + 15,2%
Larantuka 168 85,7% 319 93,3% + 7,6%
Bandung 167 72,0% 294 93,0% + 21,0%
Pontianak 148 65,2% 243 98,0% + 32,8%
Atambua 146 70,2% 344 94,2% + 24,0%

Ujungpandang 155 74,1% 267 95,4% + 21,3%

Palembang 129 72,9% 258 94,5% + 21,6%

Ruteng 119 71,3% 227 88,7% + 17A%
Tanjungkarang 107 75,9% 250 95,8% + 19,9%

Bogor 102 71,8% 209 96,3% + 24,5%

Sibolga 66 63,4% 186 93,9% + 30,5%

Padang   56 48,7%  82 71,9% + 23,2%
Denpasar   45 78,9% 74 91,4% + 12,5%
Jayapura   44 38,2% 120 80,0% + 41,8%

Ketapang   40 54,1% 95 94,1% + 40,0%
Kupang                                            36 734% 133 93,0% + 19,6%

Weetebula                            31         62,0%                  87 87,0% + 25,0%
Sintang   29 33,7% 78 79,6% + 45,9%
Pangkalpinang  24 60,0% 83 93,3% + 33,3%
Merauke                            24        28,2%                59 68,6% + 40,4%
Banjarmasin 20 33,9% 114 93,4% + 593%
Samarinda                          19        363%                96 96,7% + 60,2%
Sekadau/Sanggau  15 42,9% 98 91,6% + 48,7%
Sorong   15 36,6% 38 70,4% + 33,8%
Agats   10 35,7% 23 65,7% + 30,0%

Totaal 5.619 75,2% 10.331 94,1% + 18,9%

Bron: De gegevens voor 1980 uit: PPA, laporan 32, p. 56. De gegevens voor 1990 zijn berekend op
basis van informatie uit Statistik Tahunan Personalia, 1989, tabel 1.

Toelichting:
- Op nationaal niveau nam het aandeel van de Indonesische rohaniwan en

rohaniwati van 1980-1990 toe met 19%. Het steeg in deze periode van 75% tot
94%, een geweldige sprong vooruit.

86 Onder 'Indonesisch' is hier verstaan: zowel Indonesisch van geboorte als door naturalisatie.
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- In 25 van de 33 bisdommen is in 1990 meer dan 90% van alle religicuzen WNI:
Indonesisch staatsburger, door geboorte of naturalisatie (vooral tijdens de
laatste tien jaar). In drie bisdommen is 80-89% van de totale groep WNI:
Ruteng, Weetebula en Jayapura. In drie bisdommen ligt het percentage tussen
70-79%: Sintang, Padang en Sorong, en in twee bisdommen ligt het percentage
onder de 70%: Merauke en Agats.

- Het is opvallend dat het juist de bisdommen van de kerkprovincie Irian Jaya
zijn waar het percentage anno 1990 (ver) onder het landelijk gemiddelde van
94% ligt: Jayapura 80%, Sorong 70%, Merauke 69% en Agats 66%.
De totale toename van de Indonesianisasi tussen 1980-1990 was 19%. In een
aantal bisdommen ligt die toename echter beduidend hoger. Dit is met name
het geval in de bisdommen van Irian: Jayapura + 41%, Merauke + 40%,

Sorong + 34% en Agats + 30%.

- Ook een ander gebied springt in dit opzicht sterk naar voren: de kerkprovincie
Kalimantan. Het bisdom Samarinda + 60%, Banjarmasin + 59%, Sanggau +
49 %, Sintang + 46%, Ketapang + 40% en Pontianak + 33%. Men mag
aannemen dat juist in Kalimantan en Irian Jaya de naturalisatie-factor sterk

gewerkt heeft.

In hoeverre de toename van de Indonesianisasi in verschillende bisdommen te
maken heeft met een uitvoering van de ideedn van de'pemerataan' (gelijkmatiger
sprei(ling) van de Indonesische religieuzen is in zijn algemeenheid niet te zeggen.
Wel zijn er talrijke voorbeelden van wederzijdse assistentie tussen de bisdommen
onderling en van nieuwe vestigingen door Indonesische religieuzen in andere

gebieden. Men zou deze zaak per bisdom moeten analyseren.

6.8 Meer diepgaande vormen van Indonesianisasi

Op het eind van dit hoofdstuk nog enkele opmerkingen over meer diepgaande
vormen van Indonesianisasi van zowel priesters als religieuzen. De benadering in

cijfers van de Indonesianisasi in het voorafgaande zou de indruk kunnen wekken
dat de Indonesianisasi geslaagd zou zijn, indien alle buitenlanders door Indone-
siers vervangen zouden zijn. Dat is uiteraard niet waar. Zelfs al zouden alle
kaderkrachten van een bisdom enkel uit Indonesiers bestaan, dan betekent dat
nog niet dat daarmee de Indonesianisasi ten volle gerealiseerd zou zijn. Er zijn
Indonesische rohaniwan en rohaniwati die in hun denk- en leefstijl meer 'westers'

zijn dan menige missionaris! In feite sloten zij zich aan bij van oorsprong wester-
se ordes of congregaties en zij voelen zich daar wel bij. De tendens tot verdere
inculturatie binnen hun eigen lokale cultuur wordt door sommigen ervaren als
een teruggang naar een situatie waaruit zij juist ontsnapt zijn. 100% vervanging
van buitenlan(is personeel door Indonesiers is nog geen garantie dat daarmee

automatisch op alle levensterreinen van kerk en samenleving een Indonesische
leefstijl is ontwikkeld. Hier stoten we op de dieper liggende problematiek van de
Indonesianisasi van zowel het priesterlijk functioneren binnen de umat als van de
aanpassing van het religieuze leven binnen de Indonesische culturele context.
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De vraagstelling naar een Indonesische vormgeving van priester- of religieus-zijn
moet wel binnen de kerkelijke context gesteld worden. Een inculturatie-poging
die zou willen refereren aan het optreden van 'priesterlijke' figuren binnen de
oorspronkelijke godsdiensten plaatst zich buiten de katholieke realiteit. De
priesterfiguur binnen de stamreligies was veelal een medicijnman, tovenaar,
rituele voorganger of sjamaanachtige figuur en kan daarom geen referentiepunt
zijn voor 'Indonesisch' priesterschap. Hetzelfde kan men zeggen over klooster-
leven. Binnen de traditionele Indonesische religies kent men geen religieuzen,
verenigd in ordes of congregaties waaraan men zou kunnen refereren. De
gedachten over aanpassing en inculturatie binnen de Indonesische context hebben
dan ook de westerse oorsprong van priesterschap en religieus leven als achter-
grond. Bij alle kapittels van ordes en congregaties waar gepraat wordt over
aanpassing is steeds het vertrekpunt: wat was de intentie en inspiratie van onze
stichter? Die inspiratie blijft uitgangspunt voor de volgende vraag: hoe kunnen wij
hier en nu in IndonesiE op onze manier daaraan gestalte geven. Wat betekent het
om in deze tijd als Indonesier Kapucijn, Jezuiet, Missionaris van het H.Hart,
Zuster van Carolus Borromeus, Broeder van Maria van Lourdes te zijn?
Op die vragen is geen eensluidend antwoord te geven, evenmin als men voor alle
delen van Indonesie een eensluidend antwoord kan geven op de vraag waarin een
Indonesisch priester verschilt of zou moeten verschillen van een missionaris. Het
priesterbeeld is in IndonesiB gepresenteerd door de missionarissen. Zij werden
door de umat geaccepteerd. Hun voorbeeld is voor de gelovigen ook vaak het
criterium om de eigenlandse priesters te beoordelen. Daarin zit een belemmeren-
de factor voor Indonesische priesters om tot een eigen gezicht te komen. De
Indonesische priesters, maar ook de religieuzen in het algemeen zitten met een
westerse hypotheek of erfenis. Dat uit zich fysiek in de vorm van de gebouwen,
door de missionarissen gebouwd, en mentaal in de vorm van leefstijl 6n werk-
zaamheden, door hen geentameerd. Kan men die oude gebouwen nog aanpassen?
Moet een Indonesisch klooster er anders uitzien? Moet een seminarie-opleiding
heel anders ingericht worden? Overtuigende antwoorden in dezen zijn nog niet
gegeven.
Een aantal in het verleden gestelde vragen met betrekking tot priesterschap en
religieus leven in een Indonesische context zal hier de revue passeren.
In de herfst van 1969 werd op het eiland Flores een sociologisch onderzoek
gehouden onder alle priestersm. Op het eind van zijn rapportage maakt de
onderzoeker een aantal persoonlijke opmerkingen met betrekking tot de situatie
van de priesters op Flores. Op dat moment was 33% van alle priesters van
Florinese originess. Hij stelt de vraag:

'The adaptation to the Asian culture is still to begin? Although in the thirties
the problem of adjustment has already shown up in mission-work; despite the

87 Zie 'Sociological Survey of the Flores Clergy'. In: Pastoratia, nr. 8 (1970). Ende, Flores. Dit
onderzock werd uitgevocrd door J. Peters, Maastricht. Het eindrapport verscheen onder dc titel
'Pastoral and Developmentwork. a Field of Tension?' In: Pastoratia; nr. 3 en 4 (1971).

88 Zie Pastoralia, nr. 8 (1970), p. 5.
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fact that S.V.D. has actually brought forth worldfamous ethnologists, little
result of all this is to be seen in Flores. For about fifty years people have
worked tremendously hard in Flores, but obviously there has been too little
time for reflection on the problem of adaptation. Some individual priests have
done something about it in several fields, but this has had too little influence
on the total policy. For in the architecture of the Flores churches, pres-
byteries and schools we only find back European elements. There is not a
single trace of creativiness in religious art: an abundance of European kitsch
adorns much churches. Liturgy is only different from European with regard
to the use of language, even the music is totaly European, mostly not very
good at all. Theological thinking, the methods of spiritual care and education,
the training of the missionaries is often a duplicate of not the best European
traditions. The same holds true for piety: Lourdes-caves are the example in
this respect:'

De auteur schetst dan hoe - zijns inziens - de Indonesische priesters vervreemd
zijn van hun eigen volk:

'The Indonesian pastor is the perfect representative of his white predecessor...
for by his education the Indonesian priest has become alienated from his own
people; he speaks from another world, lives and works in another way than
his countryman, in short he perfectly represents the world of life of his white
predecessor. If we hear him complain he always draw a parallel with the
white man, not the Indonesian. There is a great distance with regard to his
people, not only culturally but with respect to his status as well; from the
social function in the power position of the church his profession is held in
great respect; his study and financial means confirm his high social status. The
Indonesian pastor need not do any manual labour; socially he has suc-
ceeder:

Na deze harde opmerkingen over de Indonesische priesters worden dan conse-
quent vragen gesteld over de seminarie-opleiding: begint daar al niet het gevaar
van vervreemding?
Bovenstaande observaties uit 1969 werden gemaakt vanuit een westerse visie over
de geisoleerde situatie op Flores, waar op dat moment de inzichten van Vatica-
num II nog geen ingang hadden kunnen vinden. Ze worden hier geciteerd als
illustratie van de situatie van v66r 1970 in een van de gebieden van Indonesie. Pas
in november 1970 komt de MAWI met een eerste voorzichtige uitdieping van dit
thema: het 'Document over Indonesianisasi"L, in 1972 gaat men op dit thema
verder. Men besluit om voor verder onderzoek over deze materie een Panitia
Penelitian Panggilan Imam (Onderzoekscomitee voor priesterroepingen) op te

89 Zie Pastoratia, nr. 4 (1971), p. 98-99.
90 Zie Pastoralia, nr. 4 (1971), p. 100-101.
91 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5, voetnoot 111.
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richten. Een afdeling daarvan in Yogyakarta gaat een psycho-religieus onderzoek
verrichten en een andere groep in Jakarta een socio-religieus onderzoekm. Beide
onderzoekingen gaan jaren duren, waarbij zowel alle seminaristen op alle groot-
seminaries onder de loep genomen worden, als een contrastgroep van leeftijd-
genoten. De vraagstelling concentreert zich op: wat voor idealen hebben de
kandidaat-priesters, waarom willen zij priester worden, wat voor priesterbeeld
hebben zij, waar komen zij vandaan en uit welke milieus.
De resultaten van deze onderzoekingen worden aan de bisschoppen aangebo-
den  en uiteindelijk besproken tijdens de bijeenkomst van 1977. Kernthema's:
wat voor soort priesters hebben we nodig? Waar komen onze kandidaten van-
daan? Wat stimuleert en wat belemmert onze kandidaten om priester te worden?
Hoe worden ze op de theologische faculteiten opgeleid? Wat mag men verwach-
ten van de leiding van de seminaries? Wat mag men verwachten van de PWI-
Seminari (Bisschoppelijke Commissie voor de seminaries), van de bisschoppen,
van de umat in verband met de pastorale vorming van de priesterkandidatenw?
Opvallend is dat bij de seminaristen sacraal-altruistische motieven om priester te
worden het sterkst zijn: men wil 'vertegenwoordiger van Christus worden om de
medemens te dienen,95

De vraag is echter hoe? Als de priester zich echt integreert in de samenleving, zal
hij tijdens zijn opleiding ook voldoende moeten kennismaken met die samenleving
in al haar aspecten. Hij zal maatschappijwetenschappen moeten bestuderen,
minder westerse en meer oosterse filosofie in zijn pakket moeten hebben en op
de hoogte moeten zijn van alle godsdienstige stromingen in Indonesit zelf. Hij zal
dit alles moeten integreren in een pastorale houding, die open staat voor de
mensen met wie hij omgaat. En dan volgen wat kritische noten: 'Is onze denk-
wijze toch niet een erfenis uit het verleden, waarin we t6 klerikalistisch zijn
opgevoed? Zijn we in onze Indonesische kerk ecclesiologisch toch niet ta juri-
disch-institutioneel gebonden? Of we willen of niet, we worden beinvloed door
onze eigen samenleving en haar tradities:,
De reflectie op deze vraagstelling wordt in de jaren tachtig verder uitgewerkt.
Enerzijds komen er steeds meer feiten op tafel over de kerkelijke situatie in alle

92 Zie 'Pendidikan Pastoril calon imam di Indonesia' (de pastorate opleiding voor kandidaat-
priesters). Spekm,m, 9,1 (1979), p. 2

93   De resultaten van deze onderZOCken werden neergelegd in de volgende rapporten:
1.  Hasil Penetitian Panggilan Imamar besma Tinjauan Pastoratnya (Resultaat van het onder-

zoek naar priesterroepingen en een pastorale beschouwing). Door de Kelompok Psikoreligius
Yogyakarta. Pusat Kateketik Yogyakarta, 1975, 86 p.

2  Panggilan Imam di Indonesia. Suatu eksplorasi sosio/ogis. (Priesterroepingen in Indonesit.
Een sociologische verkenning.) Door de Kelompok Sosioreligius Jakarta. Deel 1, Jakarta
1976, 95 p. Deel 2, Jakarta 1976, 106 p.

94 Zie Spektrum, 9,1 (1979).
95 Zie Spektnum, 9,1 (1979), 9 19,24.
96 Zie Spektrum, 15, 1-2 (1987), P· 139.
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bisdommen97 en anderzijds zet de reflectie zich door over de toekomst van de
Indonesische kerk via allerlei workshops en planningsbijeenkomsten. Zowel vanuit
het besef dat er een tekort aan priesters zal blijven bestaan, alsook vanuit de
positieve overtuiging dat er allerlei andere vormen van kerkelijke dienstverlening
mogelijk moeten zijn, wordt de vraagstelling van het priesterlijk functioneren in
de Indonesische katholieke kerk verbreed'8. De priesterfiguur kan niet meer los
gezien worden van zijn functioneren binnen een team van pastorale werkers. Dat
is de Indonesische realiteit van de kerk in de buitengewesten. Wanneer 80% van
de umat katolik in de praktijk pastoraal bediend wordt door lekenfunctionarissen,
krijgt de priester een andere rol of functie binnen het geheel.
Deze nieuwe visie op toekomstig priesterlijk functioneren werd het meest direct
verwoord op een nationaal symposium in december 1986. Deze belangrijke
bijeenkomst werd georganiseerd door verschillende bisschoppelijke commissies:
de Commissie voor Katechese, voor Seminaries, voor Missionaire Activiteiten en
de Theologische Hogeschool van Yogyakartagg. Centrale vraagstelling: hoe zien
de lokale kerken van Indonesit anno 2000 eruit? En dus, hoe kunnen we onze
kerkelijke bedienaren daarop voorbereiden? Duidelijk is de stelling: 'De pastoraal
is geen exclusieve taak voor de priesters meer, maar een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van heel de umat. De umat is niet langer object van zielzorg
maar subject van het leven van de kerk en van kerkelijke taken. Deze theologie
waarin het volk Gods centraal staat is echter nog geen realiteit omdat de pasto-
rale opleiding 6n de pastorale praxis te zeer "pastor-oriented" zijnloo: De
priesters zullen een dialogische houding moeten leren. Deze dialogische houding,
geinspireerd vanuit hun geloof, zal het hoofdkenmerk van de priesters moeten
worden. En dan komen de 'typisch Indonesische elementen' naar voren:

'(...) deze houding kan versterkt worden wanneer onze eigen cultuur voldoen-
de in de gaten wordt gehouden. De elementen van musyawarah (gezamenlijk
overleg) en mufakat (gemeenschappelijk besluit)101 moeten de belangrijkste
elementen worden in het omgaan met elkaar. Ook de neiging tot harmonie in
onze samenleving is daarbij van belangloi Vandaar dat onze oosterse en
Indonesische filosofie van de cultuur verder bestudeerd en ontwikkeld moet
worden. Nu wordt nog te zeer de westerse filosofie onderwezen. De opleiding
zal moeten worden aangepast, opdat onze pastorale werkers straks over een
innerlijke dispositie beschikken om met onze samenleving, onze cultuur en
onze mentaliteit om te gaan. Maar onze cultuur vertoont vaak nog een ander

97 Zic o.a. de onderzoeksrapporten van PPA over de situatie van de kerk in heel Indonesit en de
resultaten van allerlei enquEtes die door verschillende bisschoppelijke commissies werden
gehouden.

98  Zie GeorgKirchberger, Neue Dienste und Gemeindesm:kturm in  der katholischen Kirche Indone-
siens, p. 229 e.v.

99 Zie Spek*wn, 15, 1-2 (1987), over het symposium in december 1986 te Klender. Thema: Pastor
dan Katekis.

100 Zie Spekznun, 15, 1-2 (1987), P· 102-103.
101 Zie Muskens, 1969, p. 59.
102 Zic Muskens, 1969, p. 80 e.v.
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gezicht. Zelfs in deze tijd is het paternalisme nog zeer sterk en dominant in
het leven der mensen. De feodalistische en adellijke tradities zijn nog zeer
sterk en worden zelfs gecultiveerd. De generatie van het jaar 2000 moet zich
verzetten tegen dit paternalisme en zich ontdoen van alle feodaliteit en
mentaliteit van "meerdere" zijn. Van alle pastorale werkers mag getist
worden dat ze een dialogische instelling hebben, openstaan voor kritiek,
bereid zijn taken en verantwoordelijkheden samen te delen. De grote verlei-
ding bestaat nog steeds dat pastorale leiders leidersfiguren willen zijn over-
eenkomstig deze paternalistische tradities. De reden daarvan is dat zij in onze
samenleving juist met deze traditie van leidinggeven worden geconfronteerd
en geen alternatief ontwikkelen. Iemand die pastoraal leiding geeft moet zich
de pastorale instelling van Christus eigen maken: dienstbaarheid als de
dienaar van de Heer103,i

In dit soort uitspraken raken we aan de meer diepgaande vormen van Indonesia-
nisasi van het priesterlijk functioneren binnen de Indonesische context. Indirect
wordt hier een verhulde kritiek gegeven op het priesterlijk functioneren van
Indonesische priesters op dit moment. Men projecteert een ideaalbeeld naar de
toekomst, anno 2000 en hoopt dat priesterkandidaten daarop worden voorbereid.

Hoe staat het met de Indonesianisasi van het religieuze leven? Ook de ordes en
congregaties leveren hun eigen bijdrage aan het denken over hoe de Indonesische
kerk gestalte moet krijgen en wat hun eigen plaats binnen dat nieuw geheel zou
kunnen zijn. Hun oversten - evenals de bisschoppen vroeger alleen geinteres-
seerd in de eigen regionale problemen - komen sinds 1969 ook landelijk bijeen.
Om de drie jaar vergaderen zij: van 1968-1978 in de KONGGAR-bijeenkom-
sten104, van 1978-1987 onder de naam MASRI105 en sindsdien onder de naam
KOPTARI106.
Hun hoofdaandacht ging en gaat daarbij uit naar de interne problematiek van het
religieuze leven in Indonesische context. Omdat de meeste religieuzen echter
rechtstreeks betrokken zijn bij pastoraal werk, richtte hun aandacht zich ook op
hun functioneren binnen de umat.
Deze discussie is het best te illustreren aan de thematieken die op de nationale
bijeenkomsten van de oversten besproken werden. Het doel van de eerste
gezamenlijke bijeenkomst in 196910, was: een gemeenschappelijke overdenking
van 'renovatio adaptata' (aangepaste vernieuwing), zowel wat betreft de werk-
zaamheden van de religieuzen als van de religieuze vorming. In dit laatste

103 Zie Spektrum, 15,1-2 (1987), P· 108,109.
104 KONGGAR = Konggres Gabungan Religius (gezamenlijk congres van de religieuzen).
105 MASRI = Majelis Antar Serikat Religius Indonesia (vergadering van Indonesische religieuzen)
106 KOPTARI = Konferensi Pemimpin-pemimpin Tarekat Religius Indonesia (conferentie van

oversten van Indonesische or(les/congregaties).
107 Konggres Gabungan Retigieus (gezamenlijk congres van de religieuzen), 1969 te Bandung.

Verstagboek. Bandung 1969, 217 p.
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verband wordt de 'fungsi keIndonesiaan' (het Indonesisch element) binnen het
religieuze leven aangesneden door J. Bakker SJ108. De 'verinheemsing' betreft
onder andere de volgende punten:
- Allerlei geYmporteerde traditionele gebruiken die schadelijk zijn moet men

opruimen.
- Invloeden van plaatselijke tradities die de doorwerking van evangelische

waarden verhinderen, moeten eveneens overwonnen worden.
- De religieuze geloften zullen zo geincarneerd moeten worden dat ze in de

lokale samenleving een teken zijn van christelijke presentie.
- De elementen van de inheemse godsdiensten zullen za onderzocht, begrepen

en getransformeerd moeten worden dat religieuze roepingen creatief kunnen
groeien en niet onvruchtbaar na-apen zijn.

-  Het leven van religieuzen moet zich inzetten in dienst van kerk en samenleving
in samenwerking met priesters en leken.

-  Zo snel mogelijk moet er een verjonging optreden door de Indonesianisasi van
de leiding van de congregaties.

- Modernisatie (aanpassing aan nieuwe stromingen binnen de kerk) en indigeni-
satie moeten elkaar beinvloeden.

-  Het Indonesische element zal in het geestelijk leven van de religieuzen geinte-
greerd moeten worden.

- Het Indonesische element zal in de leefwijze van de religieuzen geintegreerd
moeten worden.

- Het religieuze leven moet geintegreerd worden binnen de Indonesische
samenleving.

Tijdens de discussie blijkt hoe moeilijk de niet-Indonesische oversten het hebben
met deze aanpassing. De Indonesische denkwijze, de leefstijl, het met elkaar
omgaan, de werkopvatting is zo anders dan de westerse. Vroeger moesten de
Indonesische kandidaten zich aanpassen aan de westerse gewoonten binnen de
ordes en congregaties. Nu moet het omgekeerde gebeuren. Dat levert conflicten
op. Dat zal nog een hele tijd duren... maar naarmate er meer Indonesische leden
komen, zal die overgang gemakkelijker gaanim

In de bijeenkomsten van KONGGAR II en III in 1972 en 1975 komen dezelfde
thema's weer aan bod: een bezinning op de plaats van de religieuzen binnen de
kerk en de samenleving van IndonesiB. Wat is de rol van de religieuzen in de
komende vijftien jaar110? Hoofdaccent ligt daarbij vooral op het inspelen van de
religieuzen in hun leven en werken op de veranderingen, die zich binnen de
samenleving en dlls ook binnen de kerk afspelen. Het gaat om het verstaan van
de actuele 'tekenen des tijds'.

108 Zie KONGGAR, verslagboek, 1969, p. 83 e.v.
109  Zie KONGGAR, verslagboek, 1969, p. 88,95.
110 Zie Rohani, 22, 4-5 (1975), p. 99.
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KONGGAR IV in september 1978 heeft expliciet als hoofdthema: Indonesianisasi
van het religieuze leven. Aan alle communiteiten in heel Indonesie wordt ge-
vraagd om mee te denken over deze thematiek aan de hand van studiemate-
riaa1111. Na uitvoerige discussies wordt deze bijeenkomst afgesloten met een
'Verklaring van de KONGGAR over de inculturatie van het religieuze leven in
Indonesi8112, Uiteraard worden hier zaken naar voren gebracht die al eerder
besproken zijn. Toch uit deze belangrijke verklaring enkele citaten:
-  'Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat de inculturatie van het religieuze leven in

ons land een absolute noodzaak is. Reden daarvan is dat wij een antwoord
moeten geven op Gods openbaring, door Christus tot ons gekomen, vanuit ons
geloof overeenkomstig ieders achtergrond. Er is hier dus een interactie. In
Christus is God mens geworden, opdat de mens vergoddelijkt zou worden.
Deze interactie moet ook plaatsvinden tussen het christelijk leven en onze
cultuur, tussen het christelijk godsdienstig leven en de traditionele godsdiensti-
ge waarden van Indonesit. Het christelijk leven moet Indonesisch beleefd
kunnen worden, evenals de positieve waarden die er zijn in de Indonesische
cultuur 66k hun verrijkende invloed moeten kunnen uitoefenen op de beleving
van een christelijk leven.

- Inculturatie is een proces dat allerlei terreinen omvat. Daarnaast moeten we
vaststellen dat de Indonesische cultuur allerlei vormen aanneemt. Daarom is
het nodig dat we tijdens het proces van inculturatie alle culturele waarden die
in de afzonderlijke streken leven handhaven. (...) We zullen wel onderscheid
moeten maken tussen die waarden die al verleden tijd zijn en waarden die zich
handhaven. Onze aandacht moet dlls bij het proces van inculturatie toekomst-
gericht zijn. Daarnaast moeten we ook open staan voor goede invloeden vanuit
het buitenland. Daarmee samenhangend willen we hier ook uitspreken dat we
in het proces van inculturatie de aanwezigheid en de samenwerking van de
buitenlandse missionarissen waarderen, omdat zij een opbouwende kritische
functie kunnen vervullen en ons kunnen verrijken. Om dezelfde reden zal het
zeer nuttig zijn, dat een aantal Indonesische religieuzen in andere gebieden van
IndonesiB gaat werken. Zo kan er een interactie tussen de verschillende
gebieden ontstaan.

-  Tijdens onze besprekingen gedurende onze bijeenkomst hebben we een soort
onderstroom ervaren. Die onderstroom luidt: het gaat om een dialogische
houding die harmonie kan creeren op alle levensterreinen. Die harmonie geldt
zowel in onze verhouding tot God, als ook in onze verhouding tot onze
medemens en tot de natuur.

111 Zie 'Bahan studi untuk persiapan KONGGAR IV' (studiemateriaal ter voorbereiding van
KONGGAR IV). Rohani, 24, 10-11 (1977), 9 289-360.

112 'Pernyataan KONGGAR tentang Inkulturasi kehidupan Religius di Indonesia' (verklaring van
de KONGGAR over de inculturatie van het religicuze leven in Indonesie). Zie Verslagboek
KONGGAR IV. Jakarta, 6-14 september 1978, p. 83. Deze 'verklaring' is ook apart uitgegeven
in Seri Pastoral, nr. 10. Pusat Pastoral Yogyakarta, 1979.
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-  In onze verhouding tot God zijn we ons bewust dat het contemplatief element
van ons religieuze leven meer nadruk verdient. We moeten een gevoeligheid
ontwikkelen voor het mysterie van Gods aanwezigheid in alles, speciaal in onze
medemens. We zullen een getuigenis moeten geven dat wij biddende mensen
zijn die serieus door ons christelijk geloof worden geinspireerd.

-  In onze verhoudingen tot onze medemensen zullen we ons moeten inspannen
om die harmonie te realiseren door middel van gezamenlijk overleg en door
een familiale sfeer te crearen, door op verstandige wijze goede relaties te
onderhouden met onze families. We moeten een solidariteit ontwikkelen en
samenwerken met de ons omgevende maatschappij, speciaal met de kleine
man, de armen en verdrukten, waarbij we onze oosterse gevoeligheid laten
meespreken en vooral ons hart laten spreken in onze benadering van de
medemens.

- We verheugen ons er over dat in onze bijeenkomst duidelijk werd dat in het
algemeen op allerlei terreinen de inculturatie al gepraktiseerd wordt, zoals
bijvoorbeeld in de religieuze levensstijl, de wijze van leidinggeven, de integratie
met onze omgeving, de religieuze motivatie, de liturgie enz.

- Wij kunnen echter niet verbergen dat we in deze zaken veel problemen en
belemmeringen tegenkomen. (...) Van de vergissingen die we in het verleden
gemaakt hebben zullen we moeten leren voor de toekomst, want het proces
van inculturatie zal doorgaan en geen einde vinden hier op aarde.

-  Het bewustwordingsproces dat wij tijdens onze bijeenkomst ervoeren zullen we
moeten doorgeven in onze eigen ordes en congregaties. Als oversten hebben
wij een eigen verantwoordelijkheid om dit proces te ondersteunen en de leden
van onze gemeenschappen in de richting van inculturatie te activeren.

-  We zullen deze zaken vooral in de gaten houden tijdens de noviciaatsopleiding
en de vorming op de seminaries. Daarnaast zullen we aandacht moeten
besteden aan diegenen die al volop in het werk zitten, opdat ook zij bezield
worden en zich terdege bezighouden met de inculturatie van het religieuze
leven.

- Tijdens onze bijeenkomst zijn allerlei suggesties gedaan, die van nut zijn om
het proces van inculturatie te bevorderen in onze gemeenschappen. Hieronder
geven we een aantal voorstellen die we als een praktische handleiding kunnen
hanteren:

1  Het proces van bewustwording dat wij ervaren hebben in deze bijeenkomst
van KONGGAR IV zullen we in eigen kring moeten voortzetten. Daarom
stellen we voor om "kaderisatie-teams" te vormen. Wij hopen dat de
regionale MASRI'sl13 daarbij een steun kunnen zijn.

2 Wij zullen moeten doorgaan en evaluaties maken van de inculturatie-
praktijken die wij reeds realiseren, bijvoorbeeld in onze ceremonien van het

113 De nationale bijeenkomst van oversten van ordes en congregaties heette vanaf 1978 MASRI.
Daarnaast wilde men ook regionaal contact onderhouden in de zogenaamde MASRI-daerah (de
regionale MASRI-bijeenkomsten).
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uitspreken van de religieuze geloften, de eucharistievieringen, ons gebeds-
leven, ons maatschappelijk leven, onze familierelaties enz.

3  We zullen deskundigen op cultureel gebied moeten opleiden en uitnodigen,
die onderzoek doen naar de oorspronkelijke Indonesische waardesystemen,
daarover publiceren en er les in geven.

4 We zullen onze bibliotheken moeten uitbouwen met volledige informatie
over Indonesit en speciaal over Indonesische cultuur.

5 We zullen gezamenlijk en afzonderlijk de Indonesische cultuurelementen
moeten bestuderen en waarderen.

6 We zullen ons geloofsleven moeten begeleiden door de H.Schrift en de
religieuze tradities verder uit te diepen in gezimenlijke bijeenkomsten,
recollecties, paneldiscussies, studieweken en cursussen.

7 We zullen de gevoeligheid voor het mysterie van Gods aanwezigheid in
alles moeten ontwikkelen door middel van contemplatie. Onze theologie
zou meer aandacht moeten hebben voor de oosterse mystiek en minder
speculatief moeten zijn.

8 We zullen gebedsmethoden moeten ontwikkelen die meer aansluiten bij
onze oosterse gevoeligheid en daar ook hulpmiddelen voor moeten geven.

9 We zullen begeleiding moeten geven, zodat in onze communiteiten een
familiaire verhouding ontstaat en een vriendschappelijke relatie naar onze
omgeving, door middel van gezellige bijeenkomsten, gemeenschappelijke
recreatie, de wijze van ontvangen van gasten, familiebezoek en participatie
aan adatbijeenkomsten van onze buren en parochie.

10 We zullen een mentaliteit van overleg moeten crearen door iedereen te
betrekken bij en zich verantwoordelijk te laten voelen voor ons gemeen-

schappelijk leven en onze werkzaamheden, zonder de functie van overste

te vergeten.
11 Als oversten zullen we het aspect van "gezamenlijk besluit na overleg"

moeten eerbiedigen; we zullen nadruk leggen op persoonlijke benadering,
oosterse gevoelens en aandacht voor een minder rationele benadering en
we zullen een meer "hartelijke" bejegening moeten ontwikkelen.

12 We zullen aandacht moeten hebben voor de grote problemen waar onze
staat mee worstelt, politieke problemen, problemen van de jongeren enz.

13 We zullen het gevoel van solidariteit en samenwerking met onze omgeving
moeten bevorderen. We zullen eenvoudiger moeten gaan leven, zoals de
meerderheid van ons Indonesisch volk eenvoudig leeft. We zullen moeten
deelnemen aan de activiteiten in onze naaste omgeving (adatfeesten, natio-
nale feestdagen, sociale activiteiten), terwijl we tevens de christelijke waar-
den in onze samenleving hoog houden. We zullen goede contacten moeten
onderhouden met de plaatselijke functionarissen en de adathoofden.

14  We zullen kleine communiteiten moeten opbouwen, die leven temidden van
ons volk en die solidair met hen samenleven.

15 We zullen de elementen van onze Indonesische cultuur moeten inbrengen
in onze religieuze opvoedingsprogramma's (op de seminaries, noviciaten,
het Roncalli-instituut etc.). We zullen er aandacht voor moeten hebben dat
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men een leescultuur ontwikkelt voor Indonesische problematieken. Het zou
het beste zijn dat de leiding van de opleiding in Indonesische handen is.

16  We moeten een klimaat scheppen dat ondersteunend werkt voor het proces
van inculturatie. We zullen initiatieven van onze leden positief verwel-
komen en ondersteunen. We zullen de leiders van onze communiteiten en
alle leden bewust maken van de belangrijkheid van inculturatie, zowel over
de diepere betekenis en functie, als over de doelstelling en over de proble-
men ermee verbonden114,

In deze officiale verklaring van alle oversten van ordes en congregaties, anno1978, zijn veel elementen te vinden die wijzen op een gewenste Indonesische
vormgeving van religieus leven, zowel wat spiritualiteit betreft, als wat opleiding,
feitelijk samenleven, betrokkenheid op omgeving en oosterse gevoelighedenbetreft. Het is een soort intentieverklaring die men wil gaan doorvoeren. Duide-
lijk is de richting, maar bij de realisering ondervindt men nog vele belemmerin-
gen van binnenuit en van buitenaf.
Op deze KONGGAR IV werd besloten dat er een nieuwe overlegstructuur moest
komen tussen alle oversten van ordes en congregaties: niet langer een 'gemeen-
schappelijk congres' (Kongres Gabungan Religius = Konggar), maar de MASRI
(Majelis Antar Serikat Religius Indonesia = Overlegorgaan tussen de ordes en
congregaties, naar analogie van de MAWI = Overlegorgaan tussen de bisschop-
pen). Deze MASRI zou ook regionaal in alle gebieden opgericht moeten worden,
opdat ook daar meer samenwerking en overleg mogelijk zou worden.
Tussen deze KONGGAR IV van 1978 en de volgende bijeenkomst van de MASRI
in 1981 speelt zich de 'crisis' af van 1979, waardoor de noodzaak tot versnelling
van de Indonesianisasi duidelijk wordt. Het thema van de MASRI-bijeenkomst in
1981 wordt: de plaats van de religieuzen binnen de umat die zich steeds meer
vermaatschappelijkt. Het accent ligt in deze bijeenkomst veel meer op de maat-
schappelijke situatie van de Indonesische samenleving; daarvan moet men kennis-
nemen en daarna volgt de plaatsbepaling van de religieuzen binnen de kerkge-meenschap, die in die samenleving worteltils. In de samenvattende reflectie op
deze bijeenkomst wordt nog eens herhaald dat de katholieke geloofsgemeenschap
als geheel zich moet integreren in de samenleving als geheel. In dit integratieproces
is een rol weggelegd voor leken, priesters en religieuzen. Wat zijn de consequenties
hiervan voor de religieuzen, voor hun apostolische werkzaamheden en voor hun
opleiding? De gedachten die naar voren gebracht worden, zijn nagenoeg dezelfde
als in 1978: religieuzen moeten zich aan hun omgeving aanpassen, een levensstijl
ontwikkelen die begrepen wordt door hun omgeving. Ze zullen gevoelig moeten
zijn voor de actuele noden van hun omgeving en er zich niet voor mogen afsluiten.

114 Zie Verslagboek KONGGAR IV. Jakarta, 6-14 september 1978, p. 84-87. Of. Sm Pastorat, nr.
10. Pusat Pastoral Yogyakarta, 1979, p. 15-20.

115 Zie Hidup, S november 1981, p. 2-16. Hct verslagboek verscheen onder de naam Laporan Sidang
Pleno Masri (rapport over de voltallige Masri-bijeenkomst), 8-17 september 1981. Sea'etariaat
Masri, Jln. Menteng Raya 64, Jakarta Pusat.
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Een eenvoudige levensstijl is vereist, aangepast aan die omgeving. Men moet geen
bijzondere plaats opeisen binnen de kerkelijke en maatschappelijke gemeenschap,
maar slechts dienstbaar willen zijn ter plaatse, gevoelig voor de tekenen des tijds.

Religieuzen zijn genomen uit het volk en voor het volk. Ze mogen zich daarom
niet opsluiten binnen de katholieke gemeenschap, maar moeten dienstbaar zijn aan
heel de omgeving. Misschien moet men meer oog hebben voor nieuwe activiteiten
dan bestaande werkzaamheden doorzetten...lif
Over de situatie van de religieuzen in Indonesia verschijnt in die jaren in Neder-
land een publikatie: Missionatissen en hun opvolgers117.

In september 1984 vergadert de MASRI opnieuw. Het thema is: 'Dienstverlening
aan de kleine man'118. De gezamenlijke religieuzen spreken hier hull voorkeur
uit voor 'het dienen der kleinen' als onderwerp van overweging en discussie. Dit
wordt een uitdaging voor Indonesische religieuzen en tevens een verwachting. Het
gaat om de 'kleinen' in de zin van de materieel armen en geestelijk armen.
Kleinen betekent: mensen die tot niets in staat zijn, omdat zij allerlei vormen van
armoede ondervinden. Als voorbeelden worden genoemd:
- Kleine boeren en vissers, van wie de inkomsten en mogelijkheden steeds

geringer worden, evenals de kracht het eigen lot te verbeteren.
-  De transmigranten die een sociale en culturele schok ervaren en zelfs mentaal

in onzekerheid geraken door op een nieuwe plaats te moeten leven. Ook de
situatie van de plaatselijke bevolking die de transmigranten ontvangt.

- Kleinere werknemers die niet in staat zijn voor hun lot te strijden tegen

onrechtvaardige situaties.

- Diegenen die door de vooruitgang vereenzaamd raken, werklozen, daklozen,

dagloners, straatkinderen, mensen aan de rand van de samenleving.

De keuze voor de dienst aan de kleinen is geen exclusieve, maar een voorkeurs-
keuze. Dat wil zeggen: het ene meer belangrijk achten zonder het andere te
verwaarlozen. De religieuzen willen in hun levensstijl en dienstbaarheid dichter

aansluiten bij de onderkant van de samenleving in Indonesit dan de historische
werkzaamheden in de gevestigde samenleving voortzetten. Dat is de Indonesische
uitdaging aan het religieuze leven voor de toekomst. Hier zien we een consequen-
te doorwerking van de ideeen van 'contextualisering', het zich orienteren op de

116 Zie versagboek MASRI, 1981, p. 93-101.
117   Zie Jan Brock Missionarissen en hun opvo/gers: ontmoetingen in Indones:Z Uitgave van de Week

voor de Nederlandse Missionaris. Pinksteren 1982. CMC, Den Haag 1982.
In ID  (Informatiedienst van Centraal Missionair Beraad Religieuzen), nr. 6, juni 1982, verschijnt
een hoofdartikel: 'Religieuzen in Indonesie, Groeiend aantal, zoekend naar een eigen vorm'. In
beide publikaties komt de concrete problematiek van de Indonesianisasi/inculturatie aan bod.

118 Zie Pemyataan Sidang Pkno Masri (verklaring van de voltallige Masri-vergadering), september
1984: 'Melayani orang kecil' (dienst aan de kleine man). Aparte uitgave, november 1984. Een

verslag is te lezen in Hidup, 21 oktober 1984, p. 34-36 en 28 oktober, p. 30-34. In het Nederlands
verscheen de tekst van deze verklaring in Religieuzen in de Derde K€rk. (Documentatie-service
van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen.) B. 2, Indonesische religieuzen op zoek naar
dienstbaarheid aan de 'kleine man'. Oegstgcest, september 1985.
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nieuwe Indonesische maatschappelijke realiteiten. Niet een automatisch voortzet-
ten van de traditionele werkzaamheden zoals die door de missionarissen in hun
tijd begonnen zijn, maar een eigentijds overdenken van wat nu vereist wordt.
Het was een 'intentieverklaring' in 1984, die gevolgd moest worden door concrete
stappen. Een van de wegen die gevolgd werd om een proces van bezinning op
gang te brengen binnen de ordes/congregaties was het organiseren in elke regio
van zogenaamde 'Pekan merakyat' (weken waarin men met de maatschappelijke
realiteit geconfronteerd wordt). Een aantal religieuzen ging gedurende die weken
naar de meest achterlijke (of achtergebleven) gebieden in hun eigen streek, om
daar met de kleine man mee te leven119. In het bulletin van de MASRI, Be,ita
Kim (Onze berichten) wordt daarover verslag uitgebracht.
Het gaat echter niet alleen om ervaringen, maar ook om een fundering daarvan
in een spiritualiteit van dienstbaarheid. Dat wordt het centrale thema van de
bijeenkomst van 1987120, die in haar slotverklaring een poging doet die spiritua-
liteit te formuleren121, De spiritualiteit van de dienstbaarheid aan de 'kleine
man' lijkt daarmee een baken voor de toekomst. In die richting hoopt men dat
Indonesisch religieus leven zich zal ontwikkelen.
In augustus 1990 komen de oversten van alle ordes/congregaties opnieuw
bijeen122 voor een evaluatie van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Moei-
zaam zoekt men naar verdere concretiseringsmogelijkheden van de spiritualiteit
van de dienstbaarheid aan de armen. Ondanks het feit dat men met een histori-
sche erfenis zit van institutionele werkzaamheden (scholen, ziekenhuizen enz.) die
niet zo maar losgelaten kan worden, formuleert men opnieuw een 'voorkeur voor
dienstbaarheid aan de armen . Die voorkeurskeuze moet zich in de toekomst,123

vertalen in verdere concrete stappen.

119  Zie 'Sejenak bersama masyarakat Lembah Simonggo dan Kualah.' Hidup, 3 november 1985, p.
28-33. Het verhaal over een 'exposure' en 'immersion' van negen jonge zusters van Balige die
gedurende enkele weken in een van de meest achtergebleven gebieden van Noord-Sumatra
gingen wonen en werken.

120 Deze bijeenkomst van 24 augustus-5 september 1987 tc Klender veranderde de naam MASRI
in KOFIARI. Deze naamsverandering, naar analogie van de naamsverandering van de MAWI
in KWI (Konperensi Wali Gereja Indonesia) was nodig naar aankiding van de nieuwe ORMAS-
wetgeving (hierover meer in het volgende hoofdstuk). KOPTARI (Konferensi Pemimpin-
pemimpin Tarekat Religius Indonesia) betekent: conferentie van de leiders van de religicuze
ordes/congregaties in Indonesie.

121 Zie Berita Kita, uitgave KOMARI, november 1987, p. 3-30. Er verscheen een Engelse tekst:
Spirituatity of Savice, Religious serve the Kingdom of God. Koptari Plenary Meeting, Klender,
Jakarta, Indonesia, 24 august-5 scptember 1987, 11 p. Een Nederlandse tckst verscheen in
Retigieuzen in de Derde Kerk, 3,1 (februari 1988), p. 26-35.

122 Deze Sidang Koptari (bijeenkomst van de conferentie van oversten van Indonesische religieu-
zen) vond plaats in Sawiran, Oost-Java, 1-10 augustus 1990. Een verslag van deze bijeenkomst
verscheen in Berim Kim, nr. 3 (september 1990), en in Hidup, nr. 37 (16 september 1990):
'Memprioritaskan Masyarakat Jelata' (prioriteit geven aan de 'gewone man').

123 De term die men gebruikt is 'merata': mendahulukan rakyat jelata (voorrang geven aan de
arme-kleine man) of in het Engels. preferential love for the poor. Zie Berita Kita, septennber
1990, p. 39 c.v.
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Samenvattend kan men constateren dat de Indonesische religieuzen vanaf 1969
tot 1990 op hun eigen manier moeizaam zoeken naar een eigen Indonesisch
gezicht. Ze willen openstaan voor de tekenen des tijds en zoeken naar aangepaste
vormen van leven, werken, spiritualiteit en opleiding. Opvallend is dat er nooit
rechtstreeks kritiek wordt uitgeoefend op leven, werken en spiritualiteit van de
missionarissen. Men vraagt echter de ruimte om als Indonesiers niet perse de
eenmaal begonnen tradities klakkeloos te moeten voortzetten. Wanneer dit proces
zich verder doorzet, zal een echte Indonesianisasi van het religieuze leven in
Indonesische context gestalte gaan krijgen. De toekomst zal moeten uitwijzen op
welke weg men in de praktijk door zal gaan. Zeker is dat de 91 ordes en congre-
gaties124, namelijk 24 ordes en congregaties van priesterreligieuzen, 9 broeder-
congregaties en 58 ordes en congregaties van zusters, ieder hun eigen weg zullen
zoeken, overeenkomstig de eigen inspiratie van hun stichters 6n de religieuze en
maatschappelijke realiteit van de Indonesische samenleving. Geen eenvormigheid
voor heel Indonesie, maar aanpassing aan de regionale situaties en de lokale
culturen en maatschappelijke omstandigheden.

124  Zie Buku Pemnjuk Gereja Katolik Indonesia, 1990. Sekretariat MAWI, Obor, Jakarta, p. viii-xi.
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7  Indonesianisasi van het episcopaat en leiding van
ordes en congregaties

7.1 Van apostolisch prefect tot Uskup
Het Tweede Vaticaans Concilie formuleerde als doelstelling van de missie-
activiteit:

'(...) de evangelisering en de inplanting van de kerk onder de volkeren of
groeperingen waarin zij nog niet geworteld is. Zo moeten uit het zaad van het
woord van God autochtone particuliere kerken overal ter wereld voldoende
worden gevestigd en opgroeien, voorzien van eigen krachten en tot rijpheid
gekomen. Voldoende toegerust met een eigen hierair/tie, verenigd met het
gelovige volk en met middelen die haar als het ware verwant zijn om eenvolledig christelijk leven te leiden, moeten deze hun deel bijdragen tot het nut
van heel de Kerk:,

Een zelfstandige 'lokale kerk' zal dus een eigen hierarchie moeten hebben. Nogbeter is het als die eigen hierarchie ook bestaat uit eigenlandse mensen.
In Indonesie was dit laatste niet het geval. Van de hi8rarchie die in 1961 werd
opgericht, was 88% van buitenlandse origine2. Er was in dit opzicht nog een
lange weg te gaan van zelfstandige kerk naar Indonesische kerk met een volledig
Indonesisch episcopaat. Het Indonesianisasi-proces van de ordinarii in de zeven
kerkprovincies van Indonesie is anno 1990 echter voltooid.
De lange weg die in IndonesiB in dit opzicht werd afgelegd, zal in dit hoofdstuk
geanalyseerd worden. In deze eerste paragraaf, van apostolisch prefect tot Uskup
(Indonesisch woord voor bisschop), zullen diverse termen in dit verband worden
toegelicht. Daarna volgt een overzicht van het Indonesianisasi-proces in de
verschillende bisdommen en enkele problemen die zich daarbij hebben voorge-
daan.

Aansluitend wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de zogenaamde over-
drachtsproblematiek bij ordes en congregaties: de Indonesianisasi van de leidingvan deze instituten. In beide situaties (bisdommen en ordes of congregaties) gaathet er om dat het bestuur/de leiding in handen komt van Indonesi8rs van origine.'De reden daarvan is dat het leidinggeven in de kerk en het vormgeven aan

de kerk, afgestemd op Indonesische waarden en het Indonesische gezicht, op

1 Zie Constituties en Decreten, 1967, 'Decreet over de missieactiviteit van de Kerk', nr. 6, p. 318.2   Zie hoofdstuk 3, paragraaf 7.
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de allereerste plaats een kwestie is van mentaliteitsvorming en het accepteren
van zware verantwoordelijkheid; niet enkel een kwestie van verschuiven van
personen:,

In hoeverre de verschillende ordes en congregaties, anno 1990, al een Indonesi-

sche leiding hebben, wordt in paragraaf 5 behandeld.
Tot slot wordt aandacht geschonken aan de controverse tussen Indonesische kerk
en staat over de 'leiding' of 'zeggenschap' over de katholieke kerk in haar
maatschappelijke dimensies. Deze zogenaamde Ormas-problematiek in de jaren
1984-1987 illustreert hoe het Indonesische episcopaat zeer zorgvuldig moest

opereren om zijn leiding over de kerk te behouden.

Voorafgaande aan het eerste thema 'van apostolisch prefect tot Uskup', worden
eerst enkele vaak terugkomende begrippen toegelicht. In het nieuwe Wetboek van

Canoniek Recht staat over de particuliere kerken het volgende: 'De particuliere
kerken waarin en waaruit de ene en enige katholieke kerk bestaat, zijn vooral de
bisdommen waarmee gelijkgesteld worden (...) het apostolisch vicariaat en de
apostolische prefectuur:' 'Een apostolisch vicariaat of een apostolische prefec-

tuur is een bepaald deel van het volk Gods, dat wegens bijzondere omstandig-
heden nog niet tot bisdom opgericht is, en dat te weiden toevertrouwd wordt aan
een apostolische vicaris of een apostolische prefect, die het in naam van de paus
besturens'. Dat is wat het nieuwe kerkelijk wetboek van 1983 zegt over de

kerkelijke gebieden en de bestuurders ervan.
In een commentaar op het'oude' Kerkelijk Wetboek van 1918 worden de functies
van apostolische vicarissen en prefecten nader omschreven tegen de achtergrond
van de missiesituatie:

'Het zijn prelaten, die in naam van den Apostolischen Stoel missiegebieden,
waar nog geen diocesane inrichting bestaat of waar deze niet meer bestaat,
besturen: Een Apostolisch Vicaris is gewoonlijk ook bisschop gewijd, een

Apostolisch Prefect gewoonlijk niet. Dit hangt evenals hun benoeming, af van
den Apostolische Stoel. In het algemeen hebben de Apostolische Vicarissen
en Prefecten in hun gebied dezelfde rechten en volmachten, die een reside-
rende bisschop in zijn bisdom heeft. (...) Alle missionarissen ook de reguliere
staan onder de jurisdictie, visitatie en strafrechtelijke macht van den Apostoli-
schen Vicaris of Prefect in alles, wat betrekking heeft op het bestuur der
missie, de uitoefening van de zielzorg, het toedienen der sacramenten en de
leiding der scholen7:

3   Zie 'Dokumen Indonesianisasi', verklaring van de MAWI in 1970; Spekown nr. 3 (1971), p. 123.
4   Zie Wetboek van Canoniek Rechz· Lai#ns-Nedertandse Uitgave. Gooi & Sticht, Hilversum 1986,

canon 368, p. 163.
5  O.c., canon 371, p. 165.
6  Zie dr. H. van Groessen, Het Kerketilk Recht: commentaar op de coda. J. Romen en Zonen,

Roermond 1947, p. 163, 164.
7   Zie Van Groessen, 1947, Het Kerketijk Recht, p. 165.
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Over het algemeen is de gewone gang van zaken in Indonesid als volgt geweest:
een bepaald gebied werd als missiegebied aangewezen en toevertrouwd aan een
bepaalde orde of congregatie (ius commissionis). Het gebied kreeg de status van
apostolische prefectuur en de kerkelijke ordinarius werd een apostolisch prefect,
die niet tot bisschop gewijd werd. Indien na zekere tijd de missie zich goed
ontwikkelde, werd de status van het gebied verhoogd tot apostolisch vicariaat en
de ordinarius (soms de apostolisch prefect zelf, maar soms ook iemand anders)
werd apostolisch vicaris, die w61 tot bisschop werd gewijd. Bij de oprichting van
de hiBrarchie in Indonesit anno 1961 waren er twintig apostolische vicariaten en
zeven apostolische prefecturen. Die 27 gebieden werden nu hierarchisch geordend
in zes kerkprovincies: zes aartsbisdommen met 19 suffragaanbisdommen. Twee
apostolische prefecturen bleven echter nog de status van prefectuur behouden:
Weetebula en Sibolga (beide pas in 1959 opgericht).

'Bij de instelling van de eigen hiararchie in Indonesie zijn niet alle kerkelijke
autoriteiten der tot dusver bestaande vicariaten en prefecturen tot bisschop
benoemd. Paus Johannes heeft zes apostolische prefecten benoemd tot
apostolische administratoren van hun nieuw opgerichte bisdommen. Benoe-
ming tot apostolisch administrator houdt niet de bisschoppelijke waardigheid
in. Wel heeft een apostolisch administrator de rechten en plichten van een
residerend bisschop:,

Overigens werden de meeste van deze administratoren na enige tijd toch bisschop
gewijd'. Het begrip 'apostolisch administrator' is een begrip dat vaker voorkomt
in de kerkelijke geschiedenis van Indonesie. 'Soms draagt de Paus het bestuur van
een canoniek opgericht bisdom, hetzij vacant of niet, om ernstige en speciale
redenen over aan een apostolische administrator en wel voorgoed of voor een
bepaalde tijdw: In Indonesit zijn er ook verschillende apostolische administrato-
ren geweest over gebie(len die nog gttn bisdom waren. Sommige van die admini-
stratoren waren wel bisschop (vanuit een ander diocees tijdelijk ingezet), anderen
niet. Kortom, tijdens de ontwikkeling van de verschillende kerkelijke gebieden van
hun missionaire status naar een volwassen lokale kerk zijn in Indonesit alle
verschillende vormen van kerkelijke gebiedsstatus voorgekomen en ook alle
mogelijke vormen van kerkelijke ordinarii voor die gebieden: van apostolisch
prefect tot uiteindelijk Indonesische bisschop: Uskup.

8    Zie Katholiek Archief, 16, 13 (31 maart 1961), p. 297-298.
9     Zie 25 Tahtm Hirarki Gereja Katolik Indonesia: 1961-1986 (25 jaar hierarchie van de Indonesische

katholieke kerk). Gedenkboek, geschreven door Marcel Beding. Komisi Kommunikasi Sosial,
MAWI, 1986.

10  Zie Van Groessen, 1947, p. 175.
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7.2 Het Indonesianisasi-proces van het episcopaat en de
problemen daaromtrent

In appendix 6 wordt een overzicht gegeven van alle ordinarii in de huidige 33
bisdommen van de Indonesische katholieke kerk. Dat overzicht begint in de
vorige eeuw, toen er een nieuw begin gemaakt werd met de katholieke missie in
de Indische Archipel.

'Bij koninklijk besluit van 4 maart 1807 ontvingen, door bemiddeling van den
aartspriester Nic. Pas en den vice-superior der Hollandsche Missie, den
pauselijken internuntius Ciamberlani, twee seculiere priesters Jacobus Nelis-
sen en Lambertus Prinssen, - verdreven uit de Kaapkolonie, die aan Enge-
land overging - vergunning om als roomsch-katholieke priesters aan de
Nederlands-Oostindische kolonien hun arbeid en zorgen te gaan wijden. Met
vreugde verleende paus Pius VII door den Prefect der Congregatie de
Propaganda Fide aan Nelissen de meest uitgebreide volmachten en den titel
van praefectus apostolicusll:

Officieel vertrok de nieuwe apostolisch prefect zonder dat hij wist wat de grenzen
van zijn jurisdictiegebied waren. Pas in 1826 bepaalde de Propaganda Fide in
Rome dat zijn rechtsgebied heel het 'dominium Belgicum'12 omvatte, ofwel
'India orientalis Belgica'13.
Het 'kerkelijk' gebied van Nederland was kerkrechtelijk nog de 'Hollandse
Missie', tot in 1853 de hierarchie in Nederland werd hersteld. De katholieken in
Nederland werden volgens een Romeinse visie vanuit Rome bestuurd14 door

11 Zie Mulders, 1940, p. 75.
12   De omschrijving 'dominium Belgicum' klinkt ons nu vreemd in de oren. Men dient zich echter

te realiseren dat in 1826 de Nederlandse katholieke kerk nog niet bestond. In 1826 vormden
Belgie en Nederland nog 66n koninkrijk. Als staatkundig begrip is Belgie pas in 1830 ontstaan.
Tevoren heette dit gebied de Spaans-Oostenrijkse Nederlanden. In de Romeinse tijd waren de
Belgae een volksstam in het noorden van Gallie (tot aan de Rijn, de grens). Dit gebied, met
Reims als hoofdstad, heette Belgica. De humanisten hebben het woord weer opgenomen en
veelvuldig gebruikt. Meestal heeft het een (vage) geografische betekenis: Noordwest-Europa, het
gebied ten noorden van Frankrijk, de delta van Rijn, Maas cn Schelde. Maar ook politicke
onderdelen ervan worden ermee aangeduid. De Leo Belgicus, ontstaan in 1583, maar eeuwen-
lang herhaald en geimiteerd, is een kaart van alle Nederlanden, van Duinkerken tot Delfzijl.
Maar ook de Republiek (Ncderland boven de grote rivieren) werd Belgium Foederatum
genoemd. 'Dominium Belgicum' betekende toen dus gewoon 'Nederlands bezit', zonder enige
bijbedoeling. (Informatie verkregen van Gentilis van Loon OFM Cap.)

13 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 25.

14    De Hollandse missie (alleen boven de grote rivieren: het bisdom Roermond heeft altijd bestaan;
Den Bosch heeft niet altijd een bisschop maar wei cen vicaris gehad en Breda viel onder het
bisdom Antwerpen) viel onder de Propaganda Fide. Aanvankelijk waren er apostolische vicaris-
sen, maar die verdwenen met het Utrechtse schisma. Er bleven alleen aartspriesters over, met
niet veel meer bevoegdheden dan een tegenwoordige deken. De rechtsmacht werd toen
uitgeoefend door de dichtstbijzijnde nuntius als vice-superior (superior was de pat:s), eerst de
nuntius van Keulen, later die van Brussel. Behalve nuntius was hij dus ook vice-superior van de
missie, een dubbele functie. Maar dit had geen enkele politieke of staatkundige betekenis. De
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middel van de internuntius in Brussel. De nieuwe 'missie' vanuit Holland in India
begonnen, werd gestart vanuit de Hollandse Missie.

'De beide eerste missionarissen waren afkomstig uit het aartspriesterschap
Salland en de volgende priesters, die roeping gevoelden voor het missionaris-
leven in Indie, plachten zich daartoe tot dien aartspriester te wenden. Zoo
ontstond er een zekere band en kreeg de aartspriester van Salland den niet-
officitlen titel van: procurator der Hollandsche Missie in Oost-Indi815:

In 1826 werd dus de apostolische prefectuur van Batavia omschreven als omvat-
tende heel Nederlands Oost-Indit, en dit gebied werd in 1842 verheven tot het
apostolisch vicariaat Batavia. De concrete lotgevallen van deze missie zijn in het
voorafgaande reeds beschrevent: Na 1850 komt er dan een nieuwe doorbraak:
de zielzorg overzee wordt niet langer door enkele diocesane geestelijken ter hand
genomen, maar de orde van de Jezureten is de eerste kerkelijke organisatie die
zich in de archipel aanmeldt en zich daadwerkelijk aan missionaire activiteiten
gaat wijden. Aan hen wordt ook de leiding van het apostolisch vicariaat toever-
trouwd in 1893.
In het begin van de twintigste eeuw arriveren nieuwe missionaire organisaties aan
wie - via allerlei afsplitsingen van gebieden - 'eigen missiegebieden' worden
toevertrouwd. Deze afsplitsing van kerkelijke gebieden, met als laatste Sanggau
in 1982, legt de basis van de huidige kerkelijke verdeling in Indonesia De
gedetailleerde afscheidingen van de diverse kerkelijke territoria zijn in voorgaande
hoofdstukken reeds besproken17.

Het historische overzicht dat in appendix 6 gegeven wordt, baseert zich op de
huidige verdeling van alle bisdommen (anno 1990). Het biedt informatie over de
status van alle kerkelijke gebieden en over alle kerkelijke ordinarii die er vanaf
1807-1990 waren aangesteldl: De indeling van kerkelijke gebieden is niet hiBrar-
chisch 19, omdat alle kerkprovincies kerkrechtelijk gelijkwaardig zijn. Achter de

Hollandse missic was een eigen kerkelijk rechtsgebied. (Informatic van Gentilis van Loon OFM
Cap.)

15 Zie Mulders, 1940, p. 77.
16 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.
17  De kerkelijke afscheidingen v66r 1940 zijn reeds besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 6: De

grote kerkelijke verkaveling en bloei tot 1940, en paragraaf 7: De situatie anno 1940. De
ontwikkelingen na 1940 kwamen aan bod in hoofdstuk 3, paragraaf 6: De dekolonisatie-fase voor
de katholieke kerk, maar vooral in hoofdstuk 4, paragraaf 4: Van 'ius commisionis' naar
'mandatum:

18    De bronnen van het hier gepresenteerde overzicht zijn voornamelijk te vinden in Sejarah, 1974,

decl 38 en 3b. Deze geschiedenis loopt echter tot 1974. Voor het verder verloop werden
geraadplcegd het Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia. KWI, 1974, 1977, 1982, 1986 en 1990.
Daarnaast werd informatie verkregen vanuit publikatics in Hidup, en mondelinge aanvullingen.

19  De indeling in kerkprovincies en bisdommen volgt de volgorde van het Buku Peninjuk Gereja
Katotik Indonesia, 1986. Sekretariat MAWI, 1986.
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jaartallen en namen in deze appendix gaat wal een enorm stuk kerkgeschiedenis
schuil dat in dit verband niet verder aan bod kan komen.

In appendix 6 wordt een overzicht gepresenteerd van de historische ontwikkelin-
gen per bisdom. Wanneer men tussen de regels door leest, is duidelijk dat de
ontwikkelingen, uitmondend in een Indonesische leiding van een bisdom soms een
lange en soms een korte weg hebben gevolgd. In twee bisdommen, Semarang en
Kupang, werd een Indonesier rechtstreeks bisschop bij de oprichting van het
eigen gebied, maar in de 31 andere bisdommen is een (soms grillig) ander
verloop te zien. In enkele gevallen werd een bisdom aan een Indonesische
bisschop toevertrouwd, maar daarna komt er toch weer een 'buitenlandse'
ordinarius.
Voor we op de problemen rond de Indonesianisasi van de kiding der bisdommen
nader ingaan, eerst een historisch overzicht van alle Indonesische benoemingen.
Dit historisch overzicht is te vinden in appendix 7.

De lijst met benoemingen van Indonesifirs tot bisschop tussen 1940 en 1990 laat
een geleidelijke Indonesianisasi zien:
1940-1949:  1 IndonesiBr
1950-1959: 2 IndonesiBrs
1960-1969: 4 IndonesiErs
1970-1979: 14 Indonesiars
1980-1990: 12 IndonesiBrs.

Van deze 33 Indonesische Ordinarii zijn al overleden: mgr. Soegijapranata, mgr.
G. Manek, mgr. A. Djajasepoetra, mgr. P. Sani, mgr. H. Haripranata en mgr. Th.
Lumanauw. Kardinaal J. Darmojuwono trad in 1981 terug wegens gezondheids-
redenen. De 26 overige bisschoppen zijn actueel residerend.
Als we dit zeer langzame proces van Indonesianisasi van de leiding van de
bisdommen vanaf 1940 overzien, zijn daar enige kanttekeningen bij te maken.
-  Het transitieproces van buitenlandse ordinarii naar Indonesische ordinarii had

in het algemeen een zeer natuurlijk verloop. In de meeste gevallen was het zo
dat de ordinarii van buitenlandse origine hun periode uitdienden en dan kwam
er een Indonesische ordinarius als opvolger. De Indonesische kandidaat werd
meestal gekozen uit dezelfde orde of congregatie. Daardoor werd deze over-
gang een natuurlijk verlopend proces, in tegenstelling tot de gang van zaken in
bijvoorbeeld Afrika. Daar werd - met name na het Concilie - gekozen voor
snelle Afrikanisering van het episcopaat, waarbij vrijwel alle kandidaten uit de
diocesane clerus voortkwamen. Dit leverde in vergelijking met Indonesie een
geforceerd versneld proces op. Afrikanen moesten zo snel mogelijk de belang-
rijkste functies binnen een bisdom in handen krijgen. In Indonesie groeide men
daar natuurlijk naar toe.

-  Pas wanneer er binnen de eigen orde of congregatie geen geschikte kandidaat
aanwezig was, werd er gezocht naar een kandidaat van buiten het bisdom en
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eventueel van buiten de eigen orde of congregatie. Dat dit niet altijd tot ieders
tevredenheid verliep, kan men zich voorstellen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden, waarbij iemand anders (niet uit het eigen
bisdom of niet van dezelfde etnische achtergrond) benoemd wordt als ordinarius.

1  Mgr. G. Manek werd in 1951 benoemd in Larantuka. Bij de oprichting van de
hierarchie in 1961 moest hij de nieuwe aartsbisschop worden in Ende en mgr.
A. Thijssen werd overgeplaatst naar Larantuka.

2 In 1961 werd mgr. P. Sani in Denpasar benoemd. Hij was een Florinees die
in een Balinees bisdom benoemd werd. Toen hij stierf, werd mgr. A. Thijssen
van 1973-1981 als administrator benoemd ter overbrugging. Daarna moest
mgr. V. Djebarus van Ruteng (West-Flores) naar Bali verhuizen. Er was nog
geen Balinese kandidaat.

3 In 1974 werd mgr. Th. Lumanauw, afkomstig uit Manado, aartsbisschop in
Ujung Pandang. Dit riep reacties op vanuit een umat die overwegend uit
Toraja's bestaat. Na zijn dood kwam er een interimperiode van zeven jaar,
waarin een apostolisch administrator van buitenlandse origine de leiding
kreeg. In 1988 werd mgr. F. van Roessel alsnog, in zijn zeventigste levensjaar,
tot aartsbisschop benoemd.

4 In 1975 werd in het traditionele Franciscanen-bisdom Bogor de diocesane

priester mgr. I. Harsono, benoemd.
5 In 1975 werd mgr. H. Haripranata SJ, wonend op Java, gevraagd om de

leiding op zich te nemen in Weetebula, traditioneel gebied van Duitse Re-
demptoristen. Dit deed hij tot zijn dood als apostolisch administrator. Na hem
was er nog geen Sumbanese kandidaat aanwezig. Pas in 1986 werd er een
Indonesische bisschop, afkomstig uit Flores, benoemd, mgr. G. Pareira SVD.
Eindelijk kreeg dit bisdom (bisdom vanaf 1969) een bisschop.

6 In 1977 werd in Sintang op West-Borneo voor een umat van 99% Daya's de
Florinees mgr. I. Doera tot bisschop benoemd. Onder de Montfortanen was
geen kandidaat.

7 In 1978 werd in de prefectuur Sibolga, voor 71% uit Niassers bestaande, de
Batak mgr. A. Sinaga benoemd, tot dan toe werkzaam in het aartsbisdom
Medan.

8 In 1979 werd in Ketapang, West-Borneo, de Javaan mgr. Pujaraharja be-
noemd, tot dan vicaris territoralis in Yogyakarta op Java.

9 In 1982 werd het bisdom Sanggau opgericht, waarna de Italiaanse prefect
IndonesiB verliet en de aartsbisschop van Pontianak tot 1990 twee diocesen te
beherenkreeg.

10 In 1983 werd vanuit het aartsbisdom Medan de Batak mgr. M. Situmorang
benoemd in het gebied van Padang, waar de Italiaanse Xaverianen geen
Indonesische kandidaten hadden.

11  In 1983 werd na een interimperiode van twee jaar als opvolger van kardinaal
Darmojuwono niet een diocesane kandidaat benoemd, zoals de verwachting
was, maar de toenmalige provinciaal van de Jezuieten: mgr. J. Darmaatmadja
SJ.
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12 In 1984 werd in het Kruisherenbisdom Bandung de diocesane kandidaat uit
Semarang mgr. Djajasiswaja, benoemd.

13  In 1987 kwam de benoeming af van mgr. H. Moa Nurak SVD, tot bisschop
van Pangkalpinang, omdat de Priesters van de H.Harten geen enkele kandi-
daat hadden. Deze Florinees werd bisschop van een umat, die voor het
merendeel uit Chinezen bestaat.

Deze 13 voorbeelden vormen een illustratie van het feit dat het Indonesianisasi-
proces van de bisschoppen niet overal even vanzelfsprekend verliep. Bisschops-
kandidaten moesten van elders geleend worden en kregen de soms zware op-
dracht om in een voor hen heel nieuw bisdom de leiding op zich te nemen, soms
na slechts een summiere kennismaking vooraf.
Vanuit Rome werd bijna systematisch gepoogd om in voorkomende gevallen te
zoeken naar Indonesische kandidaten. Des te opvallender waren de bisschops-
benoemingen in 1988. Als eerste was daar de benoeming van mgr. F. van Roessel
CICM, die - na zes jaar apostolisch administrator te zijn geweest - alsnog
aartsbisschop van Ujungpandang werd. Daarna volgde een maand later de
benoeming van mgr. M. Coomans MSF, die - na elf jaar apostolisch administra-
tor te zijn geweest - alsnog tot bisschop van Samarinda werd benoemd. Dit lijkt
tegen heel de tendens van de Indonesianisasi in te gaan. In enkele interviews
gaven de nieuwe bisschoppen hun persoonlijke visie, waaruit blijkt dat ook zijzelf
Indonesische kandidaten verwacht haddenm.
Mgr. Hadisumarta O.Carm., voorzitter van de Indonesische Bisschoppenconferen-
tie, werd enkele maanden later zelf onderwerp van gesprek. Op 1 juli 1988 werd
hij de nieuwe bisschop van Sorong in Irian Jaya, als opvolger van mgr. P. van

20   Mgr. Fr. van Roessel: Toen ik het bericht van de pronuntius kreeg, was mijn eerste gedachte:
deze benoeming klopt toch nict meer op mijn leeftijd (69 jaar) en ook om andere redenen niet.
Het zou toch veel beter zijn als er een Indonesier en een diocesaan priester uit dit bisdom wordt
benoemd. Maar ik begrijp dat de H.Vader de zaken van alle kanten rijp heeft overwogen, zodat
er voor mij niets anders overblijft dan deze benoeming te aanvaarden. Ik ben blij dat nu - na
bijna zeven jaar - de situatie in ons aartsbisdom wecr genormaliseerd is en er cen echte
bisschop is. Tcgelijkertijd vraag ik me af: als ik dan toch bisschop most worden, waarom
hadden ze dat dan niet zeven jaar geleden gedaan? Ik realiseer me, dat ik door deze benoeming
nog een aantal jaren door moet pan, terwijl ik eerlijk gezegd al aan mijn pensioen begon te
denken.'
Zie 'Wawancara dengan Uskup Agung Ujung Pandang' (interview met de aartsbisschop van
Ujung Pandang). Hidup, 11 april 1988, p. 31.

Mgr. M. Coomans: 'Mijn benoeming tot bisschop van Samarinda is in strijd met heel mijn
streven tot nu toe. Gedurende 17 jaar ben ik bezig geweest met de problematiek van de
inculturatie, en het problecm van de leiding is daar een aspect van. Maar mijn aanstelling berust
op de ;viI van de umat, de pastores en de religieuzen. Dit blijkt uit de tocspraak van Pastor
Sului, MSF: "Ik weet, en wij allen weten, dat wat U Mgr. vandaag ervaart n.1. volledig bisschop
te worden, in strijd is met uw wil, in strijd met uw verlangens van Indonesianisasi. Maar God wit
dat U zich opoffert om een nog steviger basis tc leggen voor de tockomst van onze kerk." 'En
Mgr. Hadisumarta gcbruikte in dit verband de beknopte uitspraak:  Vox Populi, Vox Dei".'
Zie 'Vox Populi Vox Dei: Berim Kita, nr. 6 (juni 1988), p. 23.
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Diepen OSA, al 28 jaar ordinarius in dat gebied. Mgr. P. van Diepen had reeds
jaren gezocht naar een Indonesische opvolger voor zijn bisdom. Hij was ervan
overtuigd dat juist in Irian Jaya een Indonesier bisschop moest worden. Op Irian
waren geen kandidaten te vinden en dus legde hij het probleem voor aan de
Bisschoppenconferentie. De voorzitter van de MAWI was degene die zich
spontaan aanbood. Hij zegt daar zelf over:

'Een gelijkmatiger verdeling van de kerkelijke kaderkrachten is al jaren
lang aandachtsveld vanuit Rome. Tevens is het ook onze zorg geweest als
voorzitter van de bisschoppenconferentie. Jarentang hebben we als bisschop-
pen hierover vergaderd om de problemen, met name buiten Java en speciaal
op Irian, waar nog zo weinig religieuzen zijn, te boven te komen. Vanuit een
gevoel van solidariteit en collegialiteit tussen ons bisschoppen en vanuit mijn
verantwoordelijkheid als hoofd van de bisschoppenconferentie, heb ik besloten
om het verzoek van de H.Vader te accepteren8.,

De vele schrikreacties in het eigen bisdom Malang over het verlies van een
voortreffelijk bisschop werden overstemd door een zekere trots over de moed van
deze bisschop, die consequent 'missionair' wil zijn binnen Indonesie. Deze
benoeming van een Indonesische bisschop in een bisdom waar geen eigen
Indonesische kandidaten waren, lijkt weer in lijn met de consequente Indonesiani-
sasi van het episcopaat.
Het is daarom verwonderlijk dat twee jaar later in 1990 alsnog een Italiaan
benoemd wordt tot bisschop van Sanggau. Deze benoeming is echter acceptabel,
omdat mgr. Julius Mencuccini CP al jaren Indonesisch staatsburger is. Geschikte
kandidaten van Indonesische origine waren nog niet aanwezig.

In het voorafgaande zijn enkele problemen gesignaleerd, samenhangend met het
Indonesianisasi-proces van de leiding in diverse diocesen. Is dat proces voltooid?
Eind 1990 zijn er in 25 van de 33 bisdommen ordinarii van Indonesische origine.
In de acht andere resideren buitenlanders-van-origine, die allen Indonesisch
staatsburger zijn. Vanuit een Indonesische optiek zijn dus alle ordinarii WNI
(Indonesisch staatsburger) en is daarmee het proces voltooid. In het 'programma
versnelling van de Indonesianisasi', dat in 1979 onder politieke druk werd opge-
steld door de MAWI22, stond als eerste programmapunt: het versnellen van de
Indonesianisasi van alle leidinggevende functies op nationaal, regionaal en
sectoraal niveau. Als probleem werd aangegeven: 'Omdat de personen aan wie de
leiding moet worden toevertrouwd aan vele zware voorwaarden moeten voldoen,
zal de realisering hiervan veel tijd vergen.' Men hoopt echter op nationaal niveau
binnen de vijf jaar (1984) te bereiken dat 80-90% van alle bisschoppen Indone-

21 Zic Hidup, 26 juni 1988, p. 6.

22 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 5.
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siBrs zijn23. Eind 1990, na tien jaar, was 100% van alle ordinarii Indonesidr of
Indonesisch staatsburger.
Met name bij de bisschopsbenoemingen was een versnelde Indonesianisasi niet
zomaar door te voeren. Niemand binnen IndonesiB benoemt bisschoppen, dat
doet Rome. Als Rome de tijd nog niet rijp acht, worden er desnoo(is nog
'buitenlanders van origine' benoemd, zoals in 1988 en 1990 driemaal gebeurde.
De helft van de acht bisschoppen 'van buitenlandse origine' waren eind 1990
ouder dan 65 jaar. Binnen de tien jaar zullen zij vermoedelijk wel door Indone-
sitrs van origine vervangen zijn.

De overgang van de leiding van ordes en congregaties in Indonesische handen
verliep anders. Daarbij was men niet afhankelijk van een benoeming door Rome.
Binnen de meeste ordes en congregaties gaat het om cen democratisch keuzepro-
ces, waarbij alle leden een stem in het kapittel hebben. Binnen de eigen groep
bepaalt men dus het moment waarop men gezamenlijk meent een geschikte
Indonesische kandidaat, priester, broeder of zuster, te hebben als nieuwe overste
van de orde of congregatie. In het 'program akselerasi' van 1979 liet de MAWI
een oproep uitgaan aan alle ordes en congregaties 'om in hun komende kapittels
geleidelijk aan Indonesiers in alle leidinggevende functies te kiezen'24,
Bijna tien jaar eerder had dr. A. Baan OFM dezelfde problematiek ter discussie
gesteld. Aan een onderzoek onder alle ordes en congregaties in Indonesit over de
periode 1959-1968 5, verbond hij de conclusie: 'Van de 97 ordes/congregaties
zijn er pas negen die door Indonesiers geleid worden. Er zijn zelfs ordes en
congregaties, die voor meer dan 80% uit Indonesische religieuzen bestaan, maar
die nog steeds door cen buitenlander geleid worden. Het is duidelijk dat men
gttn algemene norm kan vaststellen, bijvoorbeeld als twee derde van een congre-
gatie uit Indonesiers bestaat, dat dan ook een Indonesier als overste moet worden
aangewezen. Het gaat niet enkel om een percentage of het absolute aantal
Indonesische leden, ook hun leeftijd speelt een rol. Wij zijn daarom van mening
dat in verschillende ordes en congregaties (waaronder instituten met al meer dan
50% Indonesische leden) de leiding nog niet in Indonesische handen kan worden
gelegd. Maar anderzijds zijn we van mening dat dit in andere instituten wel zou
kunnen gebeuren. Het is ons niet duidelijk dat in een orde of congregatie met
meer dan 80% Indonesische leden (waaronder al bejaarden voorkomen) nog
steeds geen Indonesische kandidaat zou zijn om overste te worden.'
Dr. A. Baan OFM gaat dan dieper op deze kwestie in: 'Het zal duidelijk zijn dat
men niet mag verwachten dat een IndonesiEr een religieus instituut op zijn
westers zal leiden of overeenkomstig westerse inzichten. Maar is dat de enig
juiste manier?' In de volgende paragraaf wordt een Indonesische visie op dit
probleem gepresenteerd.

23 Zie Spektrum, 10, 1 (1980), p. 8-9.
24 Zie Spekown, 10, 1 (1980), p. 9.
25 Zie Ord02 dan Kongregasi2 di Indonesia, 1959-1968. LPPS, Djakarta 1970, laporan 3, p. 29-30.
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7.3 Een Indonesische visie op Indonesianisasi van de leiding

Het Indonesianisasi-proces van de leiding van de bisdommen en van ordes en
congregaties is zeer geleidelijk verlopen. Het werd niet abrupt versneld door
politieke druk van buitenaf of door binnenkerkelijke druk van onderaf. Een van
de belangrijkste oorzaken van dit proces van geleidelijkheid is de visie die binnen
kerkelijk Indonesi8 ontwikkeld werd over kerkelijk nationalisme. Deze visie werd
verwoord door mgr. Paul Sani SVD in een speech op een reiinie op het groot-
seminarie Ledalero in oktober 197126. Naar deze speech wordt in het latere
document 'Indonesianisasi' van de Bisschoppenconferentie verwezen27.
Ter illustratie van deze genuanceerde visie op het proces van geleidelijke Indone-
sianisasi van de leiding volgt hier een aantal citaten:
-  'Wij allen zijn katholiek. Waar ter wereld ook, de leiding van een kerk wordt

met toevertrouwd op basis van het feit dat men tot een bepaald volk behoort,
bijvoorbeeld Nederlander is, Duitser of Indonesier, zelfs al woont men hier in
ons vaderland, maar alleen omdat men lid is van de katholieke kerk. Het feit
dat gewoonlijk de leiding van de kerk en van de ordes en congregaties in
handen gegeven wordt van zonen of dochters van het eigen land, is alleen
maar een gewoonte, gebaseerd op allerlei overwegingen van tactische, politie-
ke, culturele aard enz. enz., louter een soort kerkpolicy. Om het duidelijk te
stellen: het feit dat wij Indonesiers zijn is geen bewijs dat wij een soort mono-
polie hebben om de leiding in ons land te moeten hebben. Je moet dus
zeggen, als we het absoluut willen formuleren: de enige basis en reden om
leider van de kerk te worden is het lidmaatschap van die kerka:

-  'Ik ben het dus helemaal niet eens met wat gezegd werd door onze overleden
minister van sociale zaken, Hr. Muljadi Djojomartono bij gelegenheid van de
bisschopswijding van mgr. Darmojuwono op 6 april 1964. Hij zei toen in zijn
speech: "Toen mgr. Soegijapranata stierf, ben ik naar het aartsbisdom
Djakarta gegaan en heb gezegd: mgr. de zetel van de aartsbisschop van
Semarang moet bezet worden door een 6chte Indonesiar. Als dat niet gebeurt,
zou dat hetzelfde zijn als wanneer hier een Arabier minister van Indonesit
zou worden." Deze vergelijking lijkt me niet op zijn plaats, omdat de basis
verschilt. Een functie binnen onze staat, de republiek Indonesie, heeft men op
basis van Indonesisch staatsburgerschap, maar de leiding binnen de kerk
verkrijgt men op basis van lidmaatschap van die kerk5:

-  'Vandaar dan ook moeten wij als katholieken binnen onze kerk geen onder-
scheid maken tussen buitenlands en eigenlands. Dat is ook de reden dat wij,
als er een meningsverschil zou zijn tussen Indonesische religieuzen en buiten-

26 Deze speech draagt als titel: 'Nationalisme para Rohaniwan/Rohaniwati pribumi dalam kerdja-

sama dengan para Missionaris' (het nationalisme van eigenlandse religieuzen in hun samenwer-

king met de groep missionarissen). Hij werd gepubliceerd in Pastoralia,  nr. 1 (1972), p. 32-55.

27 Zie Spektrum, 3,1 (1973), p. 30 e.v.
28 Zie Pastoralia, nr. 1 (1972), p. 38.

29 Zie Pastoralia, nr. 1 (1972), p. 39.
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landse missionarissen, zeggen dat regeringsmensen niet tussenbeide mogen ko-
men, er niet bij betrokken mogen worden. Regeringsmensen hebben in deze
geen competentie om op te treden, dit is juist wat men normaal noemt een
"interne kerkelijke kwestie". Dit gegeven vormt voor ons ook de reden dat
wij niet mogen spreken over een schending van ons recht als Indonesisch staats-
burger in het geval onze overste ons om een of andere reden naar het buiten-
land zou willen overplaatsen. Wij worden in dat geval niet naar het buitenland
overgeplaatst vanuit ons vaderland als zijnde Indonesisch staatsburger, maar
in onze hoedanigheid als religieus, die vrijwillig ooit plechtig beloofd heeft om
daar ingezet te worden waar onze geestelijke oversten het nodig vinden30.,
'Na bovenstaande verduidelijking wil ik vier conclusies verbinden aan wat ik
genoemd heb "het nationalisme op geestelijk of kerkelijk terI'ein":
1  Als in een of ander land het aantal priesters en religieuzen niet voldoende
is voor de bediening van de umat, moet men zich inspannen om priesters en
religieuzen van welk land of welk volk dan ook te verkrijgen. De kerk en de
umat hebben recht op gepaste geestelijke verzorging. Men moet dus waar dan
ook priesters en religieuzen vandaan zien te halen. Dat is het echte "nationa-
lisme op kerkelijk terrein": te zorgen dat onze geloofsgemeenschap een gepaste
bediening en verzorging krijgt. Het magtotaal geen probleem zijn waarvandaan
of van welk volk onze geestelijke leiders komen. We hebben ze te accepteren.
2 Wat nog beter is en wat nog meer van voordeel is voor het leven en de
ontwikkeling van een kerk in een land en binnen een bepaald volk, dat moet
zo goed mogelijk nagestreefd worden op een verstandige manier, bijvoorbeeld
de aanwezigheid van priesters en religieuzen van eigen bodem. Men zal zich
daarvoor moeten inspannen, gelegenheden scheppen om eigenlandse priesters
en religieuzen te krijgen door middel van het oprichten van seminaries,
noviciaten en onderwijsfaciliteiten. Op die manier zal de plaatselijke kerk niet
langer als iets van een buitenlandse godsdienst bezien worden, maar als iets
wat toebehoort aan kinderen van het eigen volk, zoals bedoeld door Christus
zelf toen hij zijn kerk stichtte voor alle mensen van alle volkeren en alle talen.
Het is immers maar toevallig en een historisch gegeven dat het ene volk
eerder dan een ander volk de leer van Christus heeft ontvangen.
Maar van de andere kant: de opleiding van eigenlandse priesters en religieu-
zen moet van hetzelfde niveau zijn als van de buitenlandse missionarissen.
Laat er toch nooit omwille van het feit dat ze eigenlands zijn mensen gewijd
worden die onvoldoende opleiding hebben gehad of wier gedragingen bene-
den de maat zijn. Zoiets zou de plaatselijke kerk veel meer schaden dan
voordeel brengen.
3  We zullen moeten streven naar wat een normale en natuurlijke kerkelijke
situatie weerspiegelt zoals die ook elders voorkomt, overeenkomstig de
zending van de kerk. Ik bedoel hier het gegeven dat de leiding van de kerk,
van de ordes en congregaties, wanneer er al voldoende religieuzen van het

30 Zie Pastoralia, nr. 1 (1972), p. 39.
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eigen land en eigen volk aanwezig zijn, overgedragen wordt aan de kinderen
van het eigen volk. Overal wordt dit als een goede zaak gezien en in praktijk
gebracht. Het weerspiegelt ook de leer van de kerk dat er geen m66rwaardig-
heid van het ene volk ten opzichte van het andere bestaat of omgekeerd dat
alle volkeren gelijke rechten hebben.
Vanwege de zware eisen die gesteld worden om priester of religieus te kunnen
worden staan wij voor de feitelijkheid dat het groeiproces van een eigenlandse
kerk veel meer tijd nodig heeft dan bij andere godsdiensten. Onze katholieke
kerk met de kleinste groep van gelovigen heeft dan ook nog de meeste geeste-
lijke leiders van buitenlandse afkomst. Volgens de studie "Ordes en Congrega-
ties in Indonesit: 1958-1968" zijn er 97 verschillende instituten in ons land. Van
de 97 hogere oversten zijn er pas negen Indonesier van afkomst. Van de 33
bisdommen worden er pas vijf door een Indonesier geleid.
4  "Nationalisme op geestelijke terrein" kan men het beste tonen door zich
helemaal in te zetten met alle kracht voor de geestelijke belangen van de
umat. Zoals politieke onafhankelijkheid alleen maar betekenis heeft, wanneer
die onafhanketijkheid bevochten wordt om wille van een groter welzijn en een
grotere welvaart van het eigen volk dan onder de bestaande orde, zo ook
heeft de overdracht van de leiding van de kerk en van de ordes en congrega-
ties in handen van eigenlandse rohaniwan en rohaniwati maar betekenis en
kan verantwoord geschieden, wanneer daardoor de kerk m66r vooruit gaat en
de geestelijke belangen van de umat daardoor in66r gegarandeerd worden en
de orde of congregatie m66r vruchtbaar kan leven en zich ontwikkelen.
Hierbij gaat het niet zozeer om materiele zaken. Laat toch nooit het omge-
keerde gebeuren: dat n.1. door nalatigheid van een eigenlandse "geestelijke"
het godsdienstig leven afzakt. Laat het niet gebeuren dat de umat zich door
priesters, kinderen van het eigen land, in de steek gelaten voelt. Laat het niet
gebeuren dat men onder de leiding van kinderen van eigen volk het gevoel
heeft dat zijn geestelijke belangen minder behartigd worden dan onder de
leiding van buitenlandse missionarissen die zich ijverig inzetten, terwijl
religieuzen van eigen bodem ongeinspireerd zijn of gemakzuchtig of -easy-
going" of "bequem" of "anspruchsvoll". Eigenlandse religieuzen moeten als
leidraad en houding hebben: als missionarissen zo'n grote liefde tonen aan de
gelovigen van mijn volk, hoeveel te meer zal ik dat moeten doen... Door
ijverig en goed te werken in de geestelijke bediening van onze gelovigen,
zullen wij onszelf niet alleen bewijzen als goede priesters en religieuzen, maar
ook bewijzen dat wij een volk zijn dat 66k echte katholieke religieuzen kan
voortbrengen die een apostolische houding hebben en apostolisch kunnen
werken en niet enkel en alleen maar kunnen praten over de overdracht van
de leiding van onze kerk en van ordes en congregaties in handen van eigen-
landse rohaniwan en rohaniwati. Zo alleen zullen buitenlandse missionarissen
zich met een veilig gevoel en zonder aarzeling kunnen terugtrekken en de
leiding overdragen aan zonen en dochters van ons eigen vollati

31 Zie Pastoralia, nr. 1 (1972), p. 40-44.
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Met dit lange citaat van mgr. Paul Sani SVD uit 1971 hebben we een Indonesi-
sche visie op het proces van Indonesianisasi van de leiding van de kerk en ordes
en congregaties gepresenteerd. Deze visie heeft zonder twijfel mitigerend gewerkt
op ideeBn over een snelle overdracht van de leiding, zoals bijvoorbeeld in 1970
door dr. A. Baan OFM werd bepleit. Aan zijn rapport over de ordes en congre-
gaties in Indonesie 1959-1968, verbond hij de conclusie: 'Zonder dat we namen
willen noemen willen we toch wel zeggen dat bij bepaalde groeperingen de keuze
of de aanwijzing van een Indonesitr tot overste geen dag langer mag worden
uitgesteld. Over het algemeen zullen alle groeperingen er diepgaand over na
moeten denken of het nog niet de tijd is om de hoogste leiding aan een Indone-
sier over te dragen 2., Over de vele problemen rond deze overdracht gaat de
volgende paragraaf.

7.4  De overdrachtsproblematiek van ordes en congregaties

De leiding van bisdommen wordt door de paus in Rome benoemd en op den
duur werden in de meeste bisdommen 3 vanzelf Indonesiers als ordinarii aange-

steld. Bij de vele ordes en congregaties in Indonesie verliep de overdracht van de
leiding op een andere manier. Om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de
vele problemen rond de zelfstandigwording of overdracht van de Indonesische
afdeling/tak/loot van de desbetreffende orde of congregatie zou men elk geval
apart moeten bestuderen. Hier kunnen slechts algemene opmerkingen gemaakt
worden.

Zelfstandig worden ten opzichte van de moederprovincie in het buitenland was
vooral een zaak die samenhing met de hele juridische situatie van de desbetref-
fende orde of congregatie als geheel. Juist in dit opzicht waren er grote verschil-
len tussen de verschillende missionerende instituten onderling.
Enkele voorbeelden:
-  De meeste gemengde ordes of congregaties van priester- en broeder-religieu-

zen zijn onderdeel van een wereldwijde organisatie. Ook al kwamen de meeste
missionarissen in Indonesit uit Nederland, zij waren toch onderdeel van een
mondiale beweging. Dit geldt voor de grote ordes als bijvoorbeeld Kapucijnen,
Karmelieten, Franciscanen, Kruisheren, Jezureten e.a., maar ook voor de grote
missionaire congregaties als de Missionarissen van het H.Hart MSC, de
Missionarissen van het Goddelijk Woord SVD, de Priesters van het H.Hart
SCJ, e.a. Naast de missie in Indonesie hadden zij vele andere missiegebieden
over heel de wereld. Vele daarvan waren al zelfstandig geworden, zoals de
Nederlandse afdeling zelf ook ooit zelfstandig onderdeel geworden was binnen
het grotere geheel. Toen Indonesie dus aan de beurt kwam, werd internatio-
naal overwogen of de betreffende afdeling in Indonesi8 voldeed aan de eigen

32  Zie LPPS, laporan 3, p. 30
33 Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk.

264



algemene criteria om juridisch autonoom te worden binnen het grote wereld-
wijde geheel van de eigen orde of congregatie. Hiervoor bestaan kerkrechtelijk
geen algemene richtlijnen die gelden voor alle ordes en congregaties. In
sommige gevallen worden deze zaken rechtstreeks door een generaal bestuur
vanuit Rome (of elders) beslist; in andere gevallen is er een democratischer
procedure, waarbij via de provinciale kapittels van de desbetreffende provincie
de vraag gesteld werd of de afdeling Indonesie los van de moederprovincie op
eigen kracht kon functioneren. De volgende vraag was dan of de eigen Indone-
sische afdeling ook een Indonesische leiding kon/mocht kiezen.

- De meeste congregaties van broeders en zusters in Indonesit waren van
Nederlandse of Belgische origine. Een aantal van hen was niet alleen missies
in Indonesia begonnen, maar ook in andere delen van de wereld: Nederlandse
Antillen, Brazilie, Filippijnen, Afrika. Deze congregaties hadden daardoor ook
te maken met een internationale structuur, ook al zetelde het hoofdbestuur
meestal in Nederland. Enkele congregaties echter hadden alleen in Indonesie
een missiegebied. De kwestie van de zelfstandigwording van de Indonesische

afdeling lag voor beide groepen verschillend. In het eerste geval had men met
de relaties tussen meer gebiedsdelen te maken en in het tweede geval alleen
met de relatie Nederlandse en Indonesische afdeling. Ook bij de congregaties
van broeders en zusters speelden kerkjuridische factoren een complicerende
rol bij de zelfstandigwording van de Indonesische afdeling.
Een congregatie is ofwel een pauselijke congregatie of alleen een diocesane
congregatie. In het laatste geval is men volledig afhankelijk van de plaatselijke
bisschop in Nederland.

Kortom, de feitelijke oorspronkelijke juridische situatie van de desbetreffende
orde of congregatie tn de historische groei in 66n of meer missiegebieden
lever(d)en al dan niet grote problemen op bij de groei naar Indonesische autono-
mie. Men kan de volgende algemene indeling maken:
1 Diocesane congregaties met alleen een vestiging in Indonesie.
2 Diocesane congregaties met vestigingen in meerdere landen, o.a. in Indonesie.
3 Pauselijke congregaties met alleen een vestiging in IndonesiB.
4 Pauselijke congregaties met vestigingen in meerdere landen, o.a. in Indonesit.
5 Internationale congregaties of ordes met meerdere provincies in heel de wereld

en o.a. een vestiging in Indonesie.

Het is hier onmogelijk om op gedetailleerde (bijvoorbeeld juridische) problemen
van de verschillende groeperingen in te gaan. Men zou dit per afzonderlijke groep
moeten bekijken.
Slechts tan voorbeeld ter illustratie. Een Nederlandse diocesane congregatie met
alleen maar een vestiging in Indonesia staat voor het kerkrechtelijke probleem of
bij zelfstandigwording de Indonesische groep nog onder de bisschop van Breda of
Den Bosch zou moeten blijven vallen Of onder de desbetreffende Indonesische
bisschop van het bisdom waar men historisch toevallig is gaan werken. Hoe
moeten de desbetreffende constituties dan veranderd worden? Hoe moet de
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toekomstige relatie worden tussen de moederprovincie en de dochterprovincie?
De stichter/stichteres had over deze zaken nooit iets geformuleerd.
De meer internationaal georienteerde ordes en congregaties moesten zoeken naar
een gemeenschappelijke samenhang tussen de verschillende regionale afdelingen.
In een aantal gevallen werd het algemeen bestuur in Nederland, tot dan toe een
provinciaal bestuur, door de oprichting van zelfstandige provincies (o.a. in
Indonesiti) opgewaardeerd tot generaal bestuur dat boven de Nederlandse,
Indonesische of andere afdelingen kwam te staan.
De mate van autonomie van de Indonesische afdelingen is ook verschillend per
orde of congregatie. Historisch was het in de meeste gevallen zo, dat men in de
loop van de tijd in Indonesie een of meerdere regio's had opgericht met een
beperkte mate van zelfbestuur. Zo'n regio heette soms een 'afdeling', een
'commissariaat' of een 'district'34. Tijdens de algemene of regionale kapittels
kwam dan de mate van zelfstandigheid ter sprake die aan de afdeling in Indonesit
gegeven moest worden. In een aantal gevallen werd eerst een vicariaat opgericht,
in andere gevallen een vice-provincie en in weer andere gevallen rechtstreeks een
zelfstandige provincie van de orde of congregatie. Soms werd er 66n provincie
opgericht die echter bestond uit meerdere regio's, met ieder weer een eigen
regionaal bestuur, bijvoorbeeld bij de Kapucijnen. Er is 66n Indonesische Kapucij-
nenprovincie, verdeeld in drie regio's: Pontianak, Siantar en Sibolga. In andere
gevallen werden er meerdere provincies opgericht binnen Indonesie, zoals bij de
Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD), die de zelfstandige provincies
Ende, Ruteng, Timor en Java kennen. Soms werd 66n afdeling relatief zelfstandig:
bijvoorbeeld de Franciscanen op Java-Flores werden 66n vicariaat of later vice-
provincie, maar de Franciscanen op Irian Jaya bleven aanvankelijk nog een eigen
regio op zichzelf. De mate van autonomie kon dus variBren van de ene regio ten
opzichte van een andere regio in Indonesie. De overdrachtsproblematiek ofwel de
mate van zelfstandigwording van de Indonesische afdelingen heeft binnen elke
orde of congregatie zijn eigen verloop (gehad).
Los van de al dan niet volledig zelfstandige juridische status van de Indonesische
afdeling speelde de kwestie van de Indonesianisasi van de leiding. In het alge-
meen kan men stellen dat de meeste afdelingen van ordes en congregaties in de
jarcn zestig en zeventig zelfstandig werden, maar dat de leiding van de nieuwe
(vice)-provincies/regio's dan toch nog in handen bleef van buitenlanders-van-
origine. Een momentopname van 1968 illustreert deze gemengde situatie: wal
juridisch autonoom, maar nog geen Indonesische leiding. Deze gegevens zijn
ontleend aan het onderzoek van dr. A. Baan OFM. Hij analyseerde deze situatie
voor alle afzonderlijke regio's en komt dan tot het volgende overzicht:
1  De gemengde priester-broederordes en congregaties hebben in heel IndonesiB

29 eigen regio's. Daarvan zijn er in 1968 17 autonoom en 12 nog afhankelijk
van een buitenlandse provincie (al dan niet Nederlands). Van die 29 regio's

34    In de verschillende jaarboeken (Buku Petunjuk) van de Indonesische kerk kan men lezen hoc de
Indonesische afdelingcn zich ontwikkelden in hun mate van zelfstandigheid.
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echter worden er maar 3 geleid door een Indonesische overste en 26 door een
buitentandse overste.

2 De broedercongregaties hebben tien regio's in Indonesie op dat moment; zes
van die regio's zijn zelfstandig en vier nog niet. Maar geen enkele van die tien
zelfstandige regio's heeft al een Indonesier als overste.

3  De zustercongregaties hebben in totaal 58 regio's in heel Indonesie: 25 daarvan
zijn autonoom en 33 nog afhankelijk van een buitenlandse provincie. Maar van
de 58 regio's hebben er pas zes een Indonesische als overste en 52 nog nietr.
Zelfs enkele puur Indonesische congregaties, zoals de Frater-Frater Hamba
Kristus op Celebes en de zusters Puteri-Puteri Reinha Rosari op Flores
hebben een buitenlander als overste.

Samenvattend: in 1968 waren er 97 regio's van alle ordes en congregaties in
Indonesie. Daarvan waren 48 zelfstandig en 49 nog niet. Maar over die 97
groeperingen waren er pas negen IndonesiBrs-van-origine overste, dus nog geen
10%. Bij deze situatie maakt dr. A. Baan OFM dan de volgende kanttekeningen:

'Deze situatie is begrijpelijk waar het kleine groeperingen betreft, die nog niet
lang in dit land werken, of voor de paar groeperingen die helemaal geen of
maar enkele Indonesische leden hebben. Maar deze situatie is moeilijk te
begrijpen van die religieuze groeperingen, die al meer dan een halve eeuw in
dit land werken en (relatief) veel Indonesische leden hebben, en die nog
steeds juridisch afhankelijk zijn van een buitenlandse provinciale leiding.
Wanneer men afhankelijk is van een generaal bestuur is zoiets normaal, maar
het kan niet als normaal beschouwd worden dat men tientallen jaren afhanke-
lijk is van een buitenlands provinciaal bestuur. Het doet vreemd en anachro-
nistisch aan dat een religieuze groepering, die voor 75% uit Indonesische
leden bestaat, nog steeds als "missiegebied" van een Nederlandse provincie
wordt beschouwd. En dit nog wel in een land dat onafhankelijk is en met een
eigen kerkelijke hierarchie! Is het nog echt geen tijd om de moeder-dochter-
relatie te veranderen in een evenwaardige broeder-zusterrelatie? Als de
buitenlandse congregaties niet van religieus kolonialisme beschuldigd willen
worden of van paternalisme of maternalisme, dan zullen ze zich zo snel
mogelijk in moeten spannen om dezelfde gelijke juridische status te verlenen
aan hun missiegebieden die hun moederprovincies of moederstichtingen
hebben36*,

Deze krasse uitspraken contrasteren toch wel sterk met de Indonesische visie van
mgr. P. Sani SVD die in de vorige paragraaf aan bod kwam.
Waar liggen dan de problemen? In het algemeen - en men kan in deze materie
slechts algemeen spreken, omdat de situatie per orde of congregatie verschillend
ligt - hadden de grote internationale ordes en congregaties niet zoveel proble-

35   Zie LPPS, laporan 3, p. 42-49.
36   Zie LPPS, laporan 3, p. 30.
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men rond de zelfstandigwording van de Indonesische afdelingen binnen de
wereldwijde orde- en congregatiestructuur. Vaak werden er wel financide over-
gangsregelingen getroffen, waarbij de oorspronkelijke moederprovincies afspraken
maakten met de nieuwe zelfstandige (vice-)provincies over een financiele over-
gangsregeling voor bijvoorbeeld 10-15 jaar. Ook werden er soms contracten of
overeenkomsten afgesloten tussen de oorspronkelijke provincies en de desbetref-
fende bisdommen, die door het 'ius commissionis' vroeger aan hen waren
toevertrouwd. Men wilde niet meteen de banden doorsnijden! Al kon men dan
vanuit de moederprovincie geen nieuwe missionarissen meer sturen, toch wilde
men 'zover redelijk en mogelijk' de vroegere gebieden en nieuwe provincies
financieel en anderszins blijven ondersteunen.
De grotere problemen kwamen echter voor bij de kleinere ordes of congregaties
met weinig of geen internationate structuur. Hoe moest daar een overdracht
geschieden? Over deze problematiek werd tussen 1984-1986 zowel in Nederland
als in Indonesit onderzoek verrichf. Het eerste onderzoek beperkte zich tot 35
actieve congregaties van broeders en zusters van vrijwel Nederlandse origine.
Enige citaten uit dit onderzoek geven de problemen van de Nederlandse besturen
het beste weer:
•  'Als eerste en voornaamste probleem noemen we hier de verhouding van de

Indonesische afdeling tot de rest van de congregatie. Er blijken namelijk steeds
vaker fundamentele vragen te worden gesteld omtrent de toekomstige vorm
waarin deze verhouding gegoten moet worden. Aanleiding tot deze vragen zijn
onderwerpen als het dalend aantal Nederlandse missionarissen, de voortschrij-
dende Indonesianisatie, de als maar steiler wordende taalbarritre en de ten
gevolge daarvan met steeds meer moeite en misverstanden verlopende commu-
nicatie. Aard en inhoud van de gestelde vragen kunnen we niet beter weerge-
ven dan door middel van enkele citaten:
- Ons bestuur staat geheel buiten het culturele, sociale en politieke milieu

waarin de ontwikkeling van de kerk en het religieuze leven in IndonesiB zich
afspeelt. Visitatiereizen veranderen daar maar weinig aan. Hoe kunnen we
onder deze omstandigheden onze verantwoordelijkheid nog blijven uitoefe-
nen?

- We zijn in wezen een Nederlandse congregatie. Onze missionarissen in
Indonesi8 hebben zich tot op zekere hoogte aan de bewoners van dat land
aangepast en geleerd om met hen om te gaan. Maar de rest van onze
congregatie niet. Wij vragen ons af: zullen de Indonesitrs zich op den duur
wel bij ons thuisvoelen?

- Menselijkerwijs gesproken heeft onze congregatie in Nederland geen
toekomst. Er is geen aanwas; de gemiddelde leeftijd is hoog en stijgt
voortdurend; het aantal actieve leden is nog maar gering en loopt terug. Is

37   In 1984 werd in opdracht van het Centraal Missic Commissariaat in Nederland een inventarise-
rend onderzoek naar de *overdrachtsproblematiek' verricht door J. van Heijst. De resultaten
daarvan werden gepubliceerd door het CMC in april 1984: De Indonesische afdelingen van
Nedertandse Congregaties.  Vragen omtrent de toekomst.  Versiag van een onderzoek.
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het in deze situatie wel zinvol en praktisch uitvoerbaar om samen met
IndonesiErs een algemeen bestuur te vormen?

- Als bisschoppelijk instituut kunnen wij in het buitenland geen provincies
oprichten. Wij zien geen andere weg dan dat onze regio in Indonesit zich op
een gegeven moment van ons afscheidt en juridisch wordt omgevormd tot
een zelfstandige, volledig in de plaatselijke kerk gewortelde, Indonesische

congregatie. Onze vraag luidt: hoe kan dit geschieden zonder dat wij aan
onze Indonesische leden iets te kort doen? Hoe kunnen hun belangen ook

voor de toekomst worden veilig gesteld?
Ondanks het feit dat onze congregatie pauselijk is goedgekeurd zijn wij
nooit uitgegroeid tot een instituut van internationale allure. Buiten de
Indonesische regio is van culturele diversificatie geen sprake. Ook voor ons
vormt de toekomstige relatie met Indonesia daarom een probleem38,,

•  'Een tweede punt van zorg dat een aantal besturen in Nederland bezig houdt
en dat met het eerste probleem nauw samenhangt is: het vermogen van de
Indonesische afdeling om als een zelfstandige eenheid te functioneren. Een van

de redenen van deze zorg is het gering aantal eigenlandse leden. Dit gaat
gewoonlijk gepaard met een geringe aantrekkingskracht en een gebrek aan
kader om alle belangrijke posten te kunnen bezetten. Gelukkig wordt er in
Indonesit, waar het de opleiding betreft, onder de religieuzen veel samen-

gewerkt. Ideean over fusie of aansluiting bij grotere congregaties maken zo te
zien weinig kans ooit gerealiseerd te worden.

Ook vraagt men zich af of bepaalde kleine congregaties zich niet al te zeer
verspreid hebben. De plaatsen waar men zich gevestigd heeft liggen soms
duizenden kilometers uit elkaar!
Een ander probleem dat in deze categorie thuishoort zijn groeiende interne

spanningen. Het samengaan van verschillende volksstammen binnen tan
congregatie (Javanen en Chinezen, Javanen en Florinezen, Chinezen en Daya's,
Molukkers en Papua's) verloopt niet altijd zonder moeilijkheden. De missiona-
rissen vormden dikwijls het bindend element, maar zij verdwijnen nu van het
toneePt'

•  'Ten slotte op de derde en laatste plaats: de problemen van administratieve en
financiele aard. Deze hebben - voorzover wij hebben kunnen registreren -
meestal betrekking op 66n of meer van de volgende zaken:
-  de inventarisatie van de bezittingen van de congregatie in Indonesie;
- de invoering van een gemakkelijk hanteerbaar en controleerbaar systeem

van boekhouding;
- de vorm, volledigheid en tijdige ontvangst van financiele rapporten;
- de opleiding van geschikte kandidaten tot econoom;

38  O.c., p. 15.
39  O.c., p. 16-17.
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- het overhevelen van verantwoordelijkheden van de congregatie naar aparte
stichtingen voor scholen, ziekenhuizen e.d.

-  de noodzaak dat de Indonesische afdeling op korte termijn "selfsupporting"
wordt.

-  de wenselijkheid om op korte termijn tot een definitieve financiele regeling
te komen om aan de bestaande afhankelijkheidsrelatie een einde te ma-
ken40,

Tot zover deze citaten.
De resultaten van dit onderzoek werden in oktober 1984 doorgesproken met
vertegenwoordigers van de desbetreffende 35 besturen in Nederland. Men is
tevreden over dit rapport dat de overdrachtsproblematiek goed heeft geformu-
leerd, maar de vraag wordt gesteld of er niet een vervolgonderzoek in Indonesit
zelf moet worden gehouden om te achterhalen hoe de Indonesische religieuzen
zelf hun toekomstige relatie met Nederland zien.
Die vraag wordt positief beantwoord en via het CMBR41 wordt een 'Werkgroep
Indonesit' ingesteld die een consultatie met besturen in Indonesit voorbereidt.
'Het doel van de consultatie is het bevorderen van de dialoog tussen de afdelin-
gen in Indonesk en Nederland en tussen de Indonesische afdelingen van de
diverse congregaties onderling. (...) Ten overvloede zij hier nogmaals beklem-
toond dat zelfstandigwording geen afscheiding hoeft te betekenen en dat samen-
werking (in Indonesie) niet hetzelfde is als samensmelting42.,
De consultaties vinden in IndonesiB plaats in het voorjaar van 1986, en op 1
oktober wordt aan de Nederlandse besturen een algemeen verslag gepresenteerd,
en een verslag van de gesprekken met de eigen congregatie. Uit dat algemene
verslag enkele hoofdpunten in verband met de besproken problematiek:

'Hoe ziet men in IndonesB de huidige 6n toekomstige relatie met Nederland?'
'In Indonesia denkt men dat - in samenwerking met de Nederlandse afdeling
zolang dat mogelijk is - men naar zelfstandigwording kan toe groeien, ook al
zal dat een moeizaam proces zijn. Over deze samenwerking heeft men heel
concrete ideetn:
a  Men verlangt duidelijkheid omtrent de constituties.

- Hoe komen die tot stand? Worden ze gemeenschappelijk voorbereid?
Wie schrijft ze? Voor wie gelden ze? Wie keurt ze goed?

b   Men verlangt duidelijk omschreven rechten en bevoegdheden van algemene
en regionale besturen 6n duidelijkheid omtrent rechten van de leden.
- Wat mag op regionaal vlak beslist worden en wat moet door een alge-

meen bestuur beslist worden?

40   O.c., p. 17.
41   CMBR = Centraal Missionair Beraad Religieuzen.
42   Uit een brief van de Werkgroep Indonesia d.d. 20 november 1985 aan de besturen van de 35

congregaties in Indonesie.
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- Er moet duidelijkheid komen omtrent begrippen als besluit, toestem-
ming, bekrachtiging, goedkeuring, autonomie enz. Geven Nederland en
Indonesia daar eenzelfde begripsinhoud aan?

c  Men verlangt duidelijkheid in de bestuursstructuur.
- Als het algemeen bestuur tevens dagelijks bestuur van de Nederlandse

afdeling is, kan dat tot onduidelijkheid leiden bij meningsverschillen.
- Als er op een algemeen kapittel zaken besproken worden die heel de

congregatie aangaan, zoals nieuwe constituties en de toekomstige status
van de Indonesische afdeling, dan verwacht Indonesie dat er een evenre-
dige vertegenwoordiging op zo'n kapittel aanwezig kan zijn.

d Men hoopt dat er duidelijke en schriftelijke afspraken komen tussen de
bisschop in Nederland, de bisschop in Indonesia en de congregatie (dit juist
bij bisschoppelijke congregaties).
- Wie kan en moet wat beslissen en wat moet er doorgegeven worden?

Stel dat een Indonesische religicus de congregatie wil verlaten. Wie
beslist daarover: de bisschop in Nederland, de bisschop in Indonesie?

e  Men vraagt om duidelijke regelingen, afspraken en informatie over finan-
cien van de congregatie.
- Onduidelijkheid in deze zaken leidt tot een ongezonde afhankelijkheid

van Nederland en vertroebelt de verhoudingen. Als na rijp beraad in
Indonesit besloten is dat er een bepaald gebouw moet komen, en men
krijgt zonder duidelijke opgave van redenen uit Nederland een negatief
antwoord (er is geen geld), dan leidt dat tot geirriteerdheid.

-  Men wil opening van zaken om medeverantwoordelijk te zijn en ook zelf
een reele planning voor de toekomst te kunnen maken.

f   Meer dan op goede juridische en financiele afspraken echter, rekent men
op steun van Nederland in de vorm van samenwerking op spiritueel gebied:
het samen zoeken naar het charisma van de congregatie, de geest, de
oorspronkelijke inspiratie, de spiritualiteit.
- In Indonesit heeft men grote behoefte aan een formulering van het

charisma, de eigen geest. Men wil de geschiedenis van de congregatie
kennen, omdat men die juist in IndonesiB wil doorgeven aan een volgen-
de generatie (iets waar men zich in Nederland niet genoeg van bewust
is). "Wij willen niet ontworteld raken, ook niet als we op zeker moment
los zouden komen te staan van Nederland."

g Hoe ziet men de toekomstige verhouding Nederland-Indonesit en de
mogelijkheid tot zelfstandigwording of het als zelfstandige eenheid functio-
neren binnen de congregatie?
- Indonesit opteert voor een zo lang mogelijk samengaan met Nederland,

vooral om de historie, het charisma, de inspiratie en de spiritualiteit echt
te doen wortelen in de Indonesische afdeling430,

43 Bovenstaande gegevens zijn geciteerd uit Algemeen Fentag van de consultatie gehouden onder
de besturen van 34 congregaties in Indonesia van 1 maart 1986 tot 1 juni 1986, opgesteld door
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Bovenstaand uitvoerig (ingekort) citaat schetst een aantal van de problemen zoals
die met name voorkomen bij enkele broeder- en zustercongregaties met een
specifieke Nederlandse achtergrond. Zoals gezegd hebben de meer internationaal
georienteerde ordes en congregaties met een aantal van deze specifieke over-
drachtsproblemen weinig te maken. Wat betreft de andere zou een meer gedetail-
leerde studie per orde of congregatie nodig zijn om te bezien hoe men deze
juridische, personele, financiele en spirituele overgangsproblemen (al dan niet)
heeft opgelost.

7.5 Indonesische leiding van ordes en congregaties anno 1990

In de vorige paragraaf werd informatie gegeven over het aantal ordes en congre-
gaties in Indonesie, waarin anno 1968 de leiding was toevertrouwd aan een
Indonesitr of Indonesische. Van de 97 groeperingen waren dat er negen, nog
geen 10%44, Hoe is de situatie 22 jaar later, anno 1990? Uitgangspunt van een
berekening in dezen is het aantal ordes en congregaties dat in het laatste officiele
jaarboek van de Indonesische kerk is vermeld45.

De vraag is: bij welke ordes of congregaties van deze lijst is een Indonesier of
Indonesische provinciale overste? De vraag lijkt simpel, maar de beantwoording
is ingewikkeld. Om een juist beeld van de Indonesianisasi van de leiding van deze
ordes en congregaties te krijgen, moeten wel enige opmerkingen vooraf gemaakt
worden:
1  Er zijn ordes en congregaties in Indonesie die nooit een Indonesische leiding

zullen krijgen, omdat zij 6f principieel 6f praktisch nooit Indonesische kandida-
ten voor hun eigen instituut hebben willen opnemen4:

de Werkgroep IndonesiE van het CMBIL Deze consultatie werd in IndonesiE uitgevoerd door br.
William Kets FIC en zr. Accursia Widiyarti PSM.

44   Zie LPPS, laporan 3, p. 42-49.
45   Zie Buku Pemnjuk Gereja Katolik Indonesia, 1990, de Indonesische 'Pius-almanak'.
46   Dit zijn de volgende groepen:

-    De Maryknoll Fathers (Catholic Foreign Mission Society of America: Maryknoll Missionaries,
MM), sinds 1974 werkzaam in verschillende bisdommen, willen principieel gecn eigenlandse
kandidaten opnemen, maar alleen diocesane priesters promovcren.

- De Mill Hill Missionaries (MHM), in Indonesit sinds 1974 werkzaam in verschillende
bisdommen, willen eveneens principieel geen eigenlandse kandidaten opnemen, maar alleen
diocesane priesters promoveren.

- De Priesters van de Missions Etrang8res de Paris (MEP), sinds het begin van de jaren
zeventig werkzaam in de Lampong, hebben ook nooit eigenlandse kandidaten willen aanne-
men.

-  Dc Broeders van Zeven Smarten, sinds 1948 in Irian Jaya werkzaam hebben de facto gecn
Indonesische broeders aangenomen.

-  De Zusters van de Congregatie van het Kostbaar Bloed, sinds 1948 in Sorong/Manokwari,
hebben de facto nooit eigenlandse kandidaten opgenomen.

-  De Maryknoll Sisters of St. Dominic, sinds 1972 in Indonesie werkzaam, hebben tot in 1990
geen Indonesische kandidaten opgenomen.
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2 Vervolgenszijner congregaties, dievanuit verschillende overwegingenaanvanke-
lijk geen eigenlandse kandidaten wilden opnemen en vervolgens toch in de jaren

mogelijk verwachten dat men dan in 1990 al een Indonesische overste heeft47
tachtig alsnog begonnen om Indonesiers op te nemen. In dit geval kan men on-

3  Dan zijn er tenslotte nog de congregaties van Indonesische origine. Zij hebben
aanvankelijk wel missionarissen als leiding gehad, maar zij hebben nooit een
overdrachtsproblematiek gekend. Ze waren immers eigen Indonesische stichtin-
gena.

Van de hierboven genoemde drie soorten van congregaties kan men van de eerste
twee moeilijk verwachten dat zij (al) een Indonesische leiding hebben. Van de
laatste echter wel.

Voordat we de situatie anno 1990 weergeven, moeten we wel de opmerking
maken dat er enkele congregaties zijn die meerdere provincies in Indonesie

-   De Soeurs de Jeanne Delanoue, sinds de jaren tachtig werkzaam in Jambi, hebben tot in 1990
geen Indonesische kandidaten aangenomen.

-  De Soeurs de la Charitd de Saint Jeanne Antide, sinds de jaren zeventig in Sintang, hebben

geen Indonesische kandidaten opgenomen.
-  De Engelse Congregatic van de Sisters of the Faithful Companian of Jesus kwamen pas in

1987 met twee zusters assisteren in Yogyakarta. Zij hebben geen Indonesische kandidaten.
47 Hieronder vallen de volgende groepen:

-  De Orde van de Augustijnen (OSA), sinds 1952 werkzaam in Sorong-Manokwari, begonnen
pas halverwege de jaren tachtig Indonesiars op te nemen.

-  De Congregatie van St. Franciscus Xaverius (SX) sinds 1951 werkzaam in Padang, Jakarta,
Sibolga en Medan hebben aanvankelijk alleen diocesane kandidaten gepromoveerd. Pas in de
jaren tachtig nemen zij ook Indonesische kandidaten aan.

-   De Congregatie van de Priesters van het Onbevlekt Hart van Maria, de Scheutisten (CICM),
sinds 1937 in Zuid-Celebes, hebben meer dan veertig jaar alleen diocesane dens willen
promoveren. Pas in de jaren tachtig begon zij eigen kandidaten aan te nemen om 'missionaris'
te worden in het buitenland.

- De Congregatie van de Oblaten van Maria Onbevlekt Ontvangen, (OMI), sinds 1971 in
Indonesit in verschillende bisdommen werkzaam, begon ook pas in de jaren tachtig Indonesi-
sche kandidaten op te nemen.

-  De Congregatie van de Montfortanen (SMM) sinds 1939 in Sintang, had in 1948 een diocesane
priester in de congregatie opgenomen. Sindsdien geen anderc kandidaat. Pas in de jaren tachtig
namen zij nieuwe eigenlandse kandidaten op.

-  De Zusters van St. Paulus van Chartres (SPC), sinds 1967 in Indonesie werkzaam, begonnen
in de jaren tachtig in Zuid-Kalimantan een noviciaat.

48  Die congregaties zijn
-  De Frater Hamba-Hamba Kristus, in 1958 in Zuid-Celebes opgericht.
-  De Congregatie Suster-Suster Abdi Dalem Sang Kristus (ADSK), in Midden-Java in 1938

opgericht.
-  De Congregatie Suster-Suster Dina Keluarga Suci, in 1960 in Pangkalpinang opgericht.
-  De Congregatie Suster-Suster Pengikut Jesus (CIJ), in 1935 in Flores opgericht.
-  De Congregatie van de Puteri Reinha Rosari, in 1958 op Flores gesticht.
-    De Congregatie van de Zusters van Maria Mediatrix (TMM), in 1927in Oost-IndonesiEgesticht.
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hebben49. Voor de bepaling van het aantal ordes en congregaties anno 1990 met
een Indonesische leiding is uitgegaan van alle ordes en congregaties die Indonesi-
sche kandidaten hebben opgenomen. Indien zij meerdere provincies hebben, zijn
die apart geteld.

De stand van zaken anno 1990 is dan als volgt:
1  Van de 25 priesterordes of congregaties hebben 15 een Indonesia· als provin-

ciaal: 60%so.
2  Van de 9 broedercongregaties hebben 5 een Indonesier als provinciaal: 55%51
3   Van de 55 zustercongregaties of ordes hebben 45 een Indonesische als overste:

829052

Samenvattend: van de 89 aparte provincies van ordes en congregaties hadden
anno 1990 65 (73%) een Indonesische leiding. In 1968 had pas 10% van alle
groeperingen een Indonesische leiding. In 22 jaar tijds is dus de Indonesianisasi
van de leiding van de ordes en congregaties toegenomen van 10% tot 73%. Deze
situatie verandert van jaar tot jaar, doordat er nieuwe keuzekapittels gehouden
worden53.

49 Die congregaties zijn:
-  De Missionarissen van de H.Familie (MSF) hebben zowel een aparte provincie in Kalimantan

als 66n in Java.
- De Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD) hebben in IndonesiE vier provincies:

provincie Ende (Midden-Flores), provincie Ruteng (West-Flores), provincie Timor (eiland
Timor) en de provincie Java.

- De Congregatie van de Zusters Dienaressen van het Goddelijk Woord (SSpS) heeft een
provincie op Java, op Flores en op Timor.

-  De Zusters Karmelitessen hebben diverse stichtingen die allemaal op zichzelf staan en dus
ieder apart bekeken moeten worden.

Een congregatie heeft cen aparte 'provincie' in Indonesit en daarnaast verschillende onafhanke-
lijke regio's met een eigen overste: de Congregatie van de Dochters van het H.Hart (Bunda Hati
Kudus) heeft een provincie op Java en regio's in Irian Jaya en de Molukken.
En dan tenslotte is er nog de 6ne provincie van de Kapucijnen die uit drie aparte regio's bestaat:
Pontianak, Siantar en Sibolga.

50  De ordes/congregaties die anno 1990 nog een buitenlander van origine als overste hadden
waren: de Scheutisten, de Passionisten, de Redemptoristen, de Kapucijnen, de Conventuelen, de
Oblaten van Maria, de Augustijnen, de Montfortanen, de Priesters van de H.Harten en de
Xaverianen.

51    De congregaties die nog geen IndonesiEr als provinciale overste hadden in 1990, waren: Fraters
van Tilburg, de Broeders van Huijbergen, de Indonesische Congregatie van de Hamba-hamba
Kristus en de Broeders van O.LVrouw van Zeven Smarten.

52  De congregaties die in 1990 nog een buitentandse van origine als overste hadden zijn: de
Passionistinnen, de Zusters Missionarissen van het Kostbaar Bloed, de Franciscanessen
Missionarissen van Maria, de Zusters van Reutc, Karmelitessen op Flores, de Karmelitessen in
Noord-Cclebes, de Cistercienzerinnen, de Clarissen-capucinessen op Nias, de Zusters van de
Goede Herder (met een Maleisische als overste) en de Zusters van St. Paulus van Chartres (met
een Filippijnse als overste).

53   De uitslagen van deze keuze-kapittels en de namen van de nieuwe bestuursleden wor(len steeds
gepubliceerd in het blad Berita Kita, uitgave van de KOFFARI.
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7.6  De Ormas-problematie]k4: van MAWI tot KWI

Het Indonesianisasi-proces van de leiding van de Indonesische katholieke kerk,
zowel wat betreft het episcopaat als ook met betrekking tot de besturen van ordes
en congregaties, werd in het voorafgaande beschreven als een binnenkerkelijk
proces. Dit proces voltrok en voltrekt zich in alle geleidelijkheid zonder inmen-
ging van buitenaf. De Indonesische regering bemoeit zich niet met bisschops-
benoemingen of keuzekapittels van ordes en congregaties, w61 echter met de
Indonesische katholieke kerk als maatschappelijke realiteit.
Over die onderlinge verhouding van Kerk en Staat ontstond midden in de jaren
tachtig een geschil, dat bekend werd als de 'Ormas-problematiek'. In deze laatste
paragraaf zal deze Ormas-problematielg spelend tussen 1984 en 1987, ter sprake
gebracht worden. Reden ervan is dat tijdens dit meningsverschil tussen Indonesi-
sche kerk en Indonesische staat de indruk bestond dat de leiding over de Indone-
sische katholieke kerk in staatshanden zou kunnen overgaan.
De problematiek ontstond toen in mei 1984 door de Indonesische regering vijf
wetsvoorstellen werden voorgelegd aan de DPR (Dewan Perwakilan Rakyat = het
Parlement):
1 Wetsvoorstel over de politieke partijen.
2 Wetsvoorstel over de kieswet.
3  Wetsvoorstel over de samenstelling en de positie van de nationale, provinciale

en regionale vertegenwoordigende lichamen.
4 Wetsvoorstel over het houden van een referendum.
5 Wetsvoorstel over maatschappelijke organisaties.

Van deze vijf politieke wetsvoorstellen kregen met name de eerste en de laatste
grote publieke aandacht, omdat in beide voorstellen werd geformuleerd dat de
Pancasila-filosofie de enige exclusieve grondslag zou moeten zijn van alle politie-
ke en maatschappelijke organi5aties binnen Indonesie. De regering wilde door
deze nieuwe wetten alle niet-Indonesische ideologieen (communisme, socialisme,
kapitalisme, maar ook godsdienstfanatisme) verbieden, om zo een harmonischer
politieke en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk te maken. De acceptatie van
de Pancasila als algemene grondslag voor de Indonesische samenleving was sinds
1945 al zo vaak bedreigd, dat de regering nu alle politieke en maatschappelijke
organisaties wilde verplichten om zich exclusief vast te leggen op deze staatsfilo-
sofie als enige norm van alle politiek en maatschappelijk handelen.
Deze ideeen waren in feite al gelanceerd tijdens de vergadering van het Volks-
congres in 1978 over de Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
(P4)ss. Nu er echter concrete wetsvoorstellen ter tafel kwamen, spitste de discus-
sie zich met name toe op de positie van die maatschappelijke organisaties, die
een religieuze achtergrond hadden. Vallen organisaties die zich baseren op

54   Ormas is dc afkorting van Organisasi Ken:asyarakatan: maatschappelijke organisatie.
55   Zie over deze P4: hoofdstuk 1, paragraaf 1, voetnoot 27.
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godsdienstige principes (hetzij hindoeistisch, hetzij islamitisch, hetzij christelijk)
ook onder deze wetgeving? Zou men godsdienstige principes opzij moeten
schuiven, omdat alleen de Pancasila de grondslag zou mogen zijn voor maat-
schappelijk handelen? De onduidelijkheid hierover in de nieuwe wetsvoorstellen
was de oorzaak van een brede maatschappelijke discussie.
Tijdens de voorbesprekingen over de genoemde voorstellen in december 1983
hadden de vertegenwoordigende lichamen van alle erkende godsdiensten in
IndonesiB zich hierover reeds duidelijk uitgelaten: 'Een regeling over maatschap-

pelijke organisaties, inclusief maatschappelijke organisaties die geinspireerd
worden vanuit een godsdienstige achtergrond, mag niet als doel hebben de
medewerking van godsdienstige organisaties in de beleving van de Pancasila aan
banden te leggen of te verminderen, maar zal deze juist moeten stimulerens6:
Men erkent de Pancasila als enige grondslag in alle staatsaangelegenheden, maar
niet als superieur in godsdienstige aangelegenheden.
De wetsvoorstellen van mei 1984 over de maatschappelijke organisaties (Ormas)
maakten dit onderscheid echter niet. Vandaar de problematiek: bestaat nu de
mogelijkheid dat de staat zich met binnen-godsdienstige of kerkelijke zaken gaat
bemoeien? Want wat staat er in het wetsvoorstel over de Ormas:
Par. l 'Een maatschappelijke organisatie is een lichaam dat opgericht wordt door

leden die Indonesisch staatsburger zijn, op basis van een gemeenschappe-
lijke wil, gemeenschappelijke activiteiten, beroep of functie om samen te
werken aan de nationale opbouw als realisering van het recht en de plicht
als staatsburgers binnen het maatschappelijke leven, het leven als volks-
genoten en staatsgenoten.'

Par. 2 'Van deze organisaties moet het uitgangspunt zijn de Pancasila, die als
grondslag en doelstelling in de statuten van de organisatie moet worden
opgenomen.'

Naar aanleiding van deze paragraaf 2 spitste de discussie zich toe op de vraag of
de Pancasila de exclusieve grondslag (azas tunggal) moet zijn van iedere maat-
schappelijke organisatie. Zo ja, wat is dan de verhouding tussen een geloofsover-
tuiging en de Pancasila? Moet een geloofsovertuiging als basis voor maatschappe-
lijk handelen wijken voor de staatsfilosofie? Van katholieke zijde wordt naar
voren gebracht: katholieken zijn niet anti-Pancasila, accepteren die als staatsorde-
nend principe, maar wordt door deze exclusieve claim van staatswege niet een
vorm van inmenging in interne zaken gecreterd? Want wat zeggen de volgende
paragrafen van het wetsvoorstel?
Par. 7 zegt: 'Iedere maatschappelijke organisatie moet statuten hebben, een

huishoudelijk reglement en een ledenlijst.'

56 Deze gezamenlijke uitspraak van de MUI (hoogste overlegorgaan van de islam), MAWI (katho-
liekc Bisschoppenconferentie), DGI (protcstantse Raad van Kerken), Parisadha Hindu Dharma
Pusat (hoogste overtegorgaan van de hindoes) en de Walubi (hoogste overkgorgaan van de
boeddhisten), bewijst dat vertegenwoordigers van alle godsdiensten in IndonesiE zich met deze
wetgeving bezighielden. Zie Tempo, 9 juni 1984.
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Par. 10 'Iedere maatschappelijke organisatie moet officieel erkend worden door
de minister, als men landelijk georganiseerd is, of door de gouverneur als
men regionaal opereert.'

Par. 13 'De regering zal de maatschappelijke organisaties begeleiden en verder
ontwikkelen.' Dat zal gebeuren door de desbetreffende overheidsfunctio-
narissen, die volgens par. 14. 'het recht hebben om in te grijpen in de
desbetreffende organisatie als die zich niet aan de spelregels houdt'. In
par. 12 'wordt verboden dat maatschappelijke organisaties zonder rege-
ringstoestemming gelden uit het buitenland ontvangen.'

Uit bovenvermelde paragrafen doemde het schrikbeeld op dat regeringsfunctiona-
rissen zich zouden kunnen gaan bemoeien met de interne gang van zaken van
allerlei godsdienstige organisaties. In katholieke kring vroeg men zich heel
concreet af: zijn de MAWI (Bisschoppenconferentie), de bisdommen, de paro-
chieraden enz. 'maatschappelijke' organisaties, die onder de nieuwe wet zouden
kunnen gaan vallen? En hoe staat het met de ordes en congregaties? Wat te
denken van de katholieke sociale instellingen? De inspiratie en de basis van al
deze katholieke kerkelijke organisaties is het geloof in God door Jezus Christus.
Zouden al deze kerkelijke maatschappelijke organisaties en verenigingen even-
tueel onder curatele gesteld kunnen worden van regeringsfunctionarissen (die
waarschijnlijk niet-katholiek zouden zijn)?
In een poging om de onrust bij alle godsdienstige groeperingen weg te nemen,
stelde president Soeharto in zijn toespraak tot de Volksvertegenwoordiging op 16
augustus 1984 dat godsdienstige organisaties zich geen zorgen hoeven te maken.
Het geloof is een blijvende bron van inspiratie en motivatie voor de opbouw van
de samenleving. Men mag de Pancasila niet tegen een geloofsovertuiging uitspe-
len. De Grondwet van 1945 garandeert immers de vrijheid van iedere burger om
zijn eigen godsdienstige overtuiging te volgen en dienovereenkomstig zijn gods-
dienstige handelingen te verrichten. De eigenheid en het wezen van een godsdien-
stig instituut en de overtuiging van zijn aanhangers zullen te allen tijde volledig
gerespecteerd worden.
In een hoorzitting van het parlement lichtte de secretaris van de MAWI, mgr.
Soekoto, op 1 september 1984 de houding van de katholieke kerk ten opzichte
van de Pancasila toe57.

'De katholieke kerk heeft vanaf 1945 de Pancasila steeds volledig aanvaard.
Zelf heeft zij de waarden die in de Pancasila zijn verwoord steeds in ere
gehouden. Maar hoe moet deze Ormas-wetgeving nu verstaan worden? Moet
de wetgeving niet verduidelijkt worden, zodat er voor de gewone burger geen
misverstanden meer kunnen ontstaan? Die vraagt zich nu af: als de Pancasila
het enige uitgangspunt van mijn maatschappelijk handelen mag zijn, waar
blijft dan mijn geloof? De regering heeft wel herhaaldelijk gesteld dat de
Pancasila het geloof niet kan vervangen, maar waar staat dit in de wetstekst?

57 Zie Hidup, nr. 38 (16 september 1984), p. 31-34.
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Moet er niet genuanceerder gesproken worden over "de enige grondslag", in
welk maatschappelijk verband? Moet er niet in een considerans verduidelijkt
worden wat onder de definitie van maatschappelijke organisatie valt? Vallen
alle clubs, verenigingen, genootschappen die er in de maatschappij bestaan
onder de definitie van "maatschappelijke" organisatie?'

Daarnaast bracht mgr. Soekoto nog een ander aspect naar voren met betrekking
tot de katholieke organisaties.

'In de definitie van maatschappelijke organisatie wordt gesteld dat maatschap-
pelijke organisaties gevormd worden door Indonesische staatsburgers. De
katholieke kerk echter is geen organisatie die gesticht is door katholieke
Indonesiers. Er is 66n universele katholieke kerk, gesticht door Jezus Christus,
waarvan men kerklid kan worden. Er is 66n wereldkerk, die bestaat uit vele
bisdommen. Het aartsbisdom Jakarta werd niet opgericht door de katholieken
van Jakarta en de bisschop werd niet door hen aangesteld. Het lijkt er mis-
schien op dat de MAWI (Indonesische Bisschoppenconferentie) op vrijwillige
basis werd gesticht door de Indonesische bisschoppen, maar dat is dan schijn.
De bisschoppen volgden hierbij slechts bepalingen van het algemene kerkelijke
recht van de wereldkerk. Hetzelfde kan gezegd worden over verschillende

organisaties binnen de katholieke kerk: de ordes en congregaties. Het zijn niet
de Indonesische leden die deze verenigingen hebben gesticht. Als voorbeeld:
de orde van de Jezuieten werd in 1540 gesticht door de Spanjaard Ignatius. De
leiding van de orde woont in Rome. Vandaaruit stelt men leiders aan in de
verschillende provincies, waaronder Indonesie. Dit is een interne kerkelijke
zaak. Conclusie: er zijn instituten en verenigingen die o.i. niet vallen onder

"maatschappelijke organisaties", maar onder interne kerkelijke aangelegenhe-
den. Het zou daarom goed zijn als in de toelichting op de Wet over de Ormas

duidelijk wordt gemaakt welke organisaties wel en welke niet vallen onder de
Ormas-definitie zoals omschreven in de eerste paragraaf.'

De discussie over de voorstellen van de Ormas-wetgeving ging in brede kring
verder. Als op 15 mei 1985 de parlementaire commissie, die de wet voorbereidt,
verklaart dat ook religieuze groeperingen zoals de Muhammadyah (zeer bekende
islamitische sociale organisatie), de raad van Indonesische Ulama's (MUI), de
Indonesische Raad van Kerken (PGI) en de MAWI zich aan de nieuwe wet moe-
ten onderwerpen, komt er opnieuw van alle kanten protests. Het mag niet baten.

Op 31 mei 1985 werd de Ormas-wet door het parlement aangenomen. Er is geen
tekstverandering aangebracht, noch enige verduidelijking gegeven op de door velen
bekritiseerde passages. 0 f men het leuk vindt of niet, alle organisaties in Indonesie,
dus ook die met een religieuze achtergrond, krijgen twee jaar de tijd om de
Pancasila als enige grondslag in hun statuten op te nemen en zich bij de regering
aan te melden. Eind juni 1987 moet dit proces voltooid zijn.

58    Zie 'Don't apply
 mass organization' law to us, religious leaders say'. Asia Focus, 31 mei 1985.
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Verder verzet leek onmogelijk. De eerste grote maatschappelijke organisatie metreligieuze achtergrond, die de nieuwe bepalingen op zichzelf toepaste, was de
Muhammadiyah die in haar vergadering van 7-11 december 1985 in Solo de
Pancasila als 'enige grondslag' opnam=. Vrij spoedig volgden de nationale
overlegorganen van de hindoes en de boeddhisten.
Wat deden de christenen? De kerken zetten hun verzet aanvankelijk voort en
probeerden 'op zijn Indonesisch' een vorm te vinden die deze principiele kwestie
niet al te zeer op de spits dreef, maar waarmee in de praktijk te leven zou zijn.
In het tijdschrift Asia Focus werd op 14 maart 198660 in een artikel gesteld:  'The
Indonesian Church remains deeply concerned about the "mass organisation law"
issued last year. A source, who asked not to be identified due to the sensitivity of
the issue, explained that Church leaders are against the law referring to them-
selves because Church organizations differ essentially from secular ones, and so
should not be governed by secular laws.' De protestantse Raad van Kerken
accepteerde de wetgeving begin december 1986. Het leek er op dat de katholieke
kerk de enige was die zich bleef verzetten tegen de Ormas-wetgeving. Achter de
schermen werd echter gezocht naar een oplossing. Op 7 januari 1987 werden de
voorzitter en de secretaris van de MAWI officieel door de president ontvangen.
Bij die gelegenheid werd verklaard en toegelicht dat de MAWI in haar vergade-
ring van 9-20 november 1986 de volgende besluiten genomen hadm:
1 De naam van de Bisschoppenconferentie MAWI (de vergadering van kerk-

voogden van IndonesiB) wordt veranderd in KWI02. Als aanleiding voor deze
verandering wordt opgegeven, aanpassing aan de terminologie die gebruikt
wordt in het nieuwe Kerkelijke Wetboek, waar men niet meer spreekt over
raad van kerkvoogden, maar over 'Conferentia Episcoporum'. Hierdoor wordt
duidelijk gemaakt dat de Indonesische Bisschoppen Conferentie (KWI) is
ingebed in die kerkelijke instituten, die alleen kunnen worden opgericht,
veranderd of ontbonden door de hoogste kerkelijke leiding van de katholieke
kerka)

2 De statuten van de nieuwe Conferentie worden aangepast aan de Ormas-
wetgeving (UU nr. 8, 1985), omdat de MAWI geen problemen heeft over de
Pancasila.

In een interview  na de ontmoeting met de president verklaart mgr. Hadisu-
marta, voorzitter van de MAWI/KWI: 'De MAWI heeft nooit afwijzend gerea-

59 Zie Tempo, 3 januari 1987, p. 12.
60   Zie The Church is not a mass organisation'. Asia Focus, 14 maart 1986, p. 5.
61 Zie 'Verklaring aan de Pers': nr. 16/Pres/KWI/87, Jakarta, 9 januari 1987, door de Konperensi

Waligereja Indonesia.
62  KWI is de afkorting van Konperensi Waligereja Indonesia: de conferentie van Indonesische

kerkvoogden.
63 Hierbij verwijzen de bisschoppen naar canon 447 en 449 van het nieuwe kerkelijke wetboek.
64  Zie 'Bagi Umat katolik tak ada persoalan tentang Pancasila' (voor de katholieken bestaat er

geen probleem rond de Pancasila) Hidup, 25 januari 1987, p. 28.
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geerd op de Ormas-wetgeving. Vanaf het begin heeft de MAWI het standpunt
ingenomen dat de Pancasila voor de katholieken geen enkel probleem vormt. De
president dankte de MAWI van harte en waardeerde ten zeerste deze stelling-
name.' De bisschop lichtte verder toe:

'In allerlei berichten wordt gesuggereerd dat uiteindelijk de MAWI en de
katholieke geloofsgemeenschap dan toch maar de Pancasila hebben geaccep-
teerd. Dat soort opmerkingen wekte de indruk alsof de MAWI en de katho-
lieken van te voren de Ormas-wetgeving, die de Pancasila als enige grondslag

voor het maatschappelijk leven invoert, niet zouden hebben willen accepteren.
Dat is absoluut niet juist. Het is alleen zo dat de MAWI bij het lezen van
deze wetgeving zichzelf niet als een maatschappelijk maar als een religieuze

organisatie zag. Daarom heeft het nogal lang geduurd, voordat men in alle
rust zijn eigen essentie als universeel godsdienstig instituut met een maat-

schappelijke dimensie kon formuleren. Het juiste moment was aangebroken,
toen men de naam van de MAWI ging aanpassen aan het nieuwe Kerkelijke
Wetboek.'

Deze besluiten al in november 1986 genomen, moesten eerst aan de president
worden meegedeeld, voordat er iets van in de pers kon verschijnen.
In de persverklaring over de naamsverandering van MAWI in KWI werd tevens

het volgende meegedeeld: in de toelichting op paragraaf 2 van de nieuwe statuten
van de Bisschoppenconferentie is opgenomen dat zowel de bisdommen en

parochies, alsook de ordes en congregaties, ook als onderdelen van godsdienstige
instituten beschouwd moeten worden, die zijn opgericht volgens de bepalingen
van het Kerkelijk Recht. Verder werd meegedeeld dat deze statuten inmiddels al
waren goedgekeurd door de minister van binnenlandse zaken en met instemming
waren begroet door de president.
In het Engelse verslag over de Vergadering van de Bisschoppen van 9-19 novem-

ber 1986 5 staat over de veranderingen het volgende te lezen:
'This MAWI Meeting also reviewed its Statutes. The Bishops stressed that this

review was not done out of opportunism in connection with the government
regulation on Mass Organisations (UU nr. 8 th.1985). This review was done
because of the ever-deepening understanding and practice of the Bishops on
the nature of the Church and pastoral duties of Bishops. Two dimensions of
the Church are stressed in the Preambule of the Statutes, namely the world,
or social dimension and the religious dimension, Those two dimensions are
intertwinned in such a way that the religious dimension is actualized in the
social, national and civic life of the State of the Republic of Indonesia, which
takes Pancasila as its basis. That is why the Indonesian Bishops felt it necces-

sary to state clearly that Pancasila is acceptable as the basis of the Indonesian

Bishops' Conference in its social, national and civic life.'

65  7Ae Summary Report of the Annual Meetin& 9-19th november 1984 Bishops' Conference of
Indonesia. Secretariat General, p. 25-26.
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In de eerste paragrafen van de Statuten is de essentie van het MAWI-standpunt
ten aanzien van de Ormas-wet verwoord 6:
Par. 1 Over de naam en plaats van vestiging: De raad van bisschoppen van

IndonesiB heet Konperensi Waligereja Indonesia, afgekort KWI. Deze
KWI is gevestigd in de hoofdstad van de eenheidsstaat, de republiek
IndonesiE.

Par. 2 Over de aard van de KWI: De Konperensi Waligereja Indonesia vormt als
godsdienstig instituut de realisering van de collegialiteit van de bisschop-
pen, die zijn bron vindt in de openbaring en het katholieke geloof. Zij is
opgericht overeenkomstig de bepalingen van het universele kerkelijk recht.

Par. 3  Over de grondslag: In het licht van het katholieke geloof plaatst de Confe-
rentie van Indonesische Bisschoppen zich op basis van de Pancasila in
haar maatschappelijke, nationale en civiele leven.

De KWI accepteert dus in haar statuten de Pancasila als grondslag voor haar
Conferentie. Ze doet dit wel met de formulering 'In het licht van het katholieke
geloof. De Pancasila dus als grondslag van haar maatschappelijke, nationale en
civiele levenm. En dat geldt niet alleen voor de Conferentie, want in de toelich-
ting op par. 2 wordt gesteld: 'Bisdommen, ordes en congregaties, parochies en
onderdelen daarvan vormen ook elementen van bovenvermeld godsdienstig
instituut, en elk daarvan is ook opgericht volgens de bepalingen van het universele
kerkelijke recht.'
Verandering van deze statuten is volgens hoofdstuk VII alleen maar mogelijk
'indien twee derde van de stemmen van de Conferentie dat wensen en deze
wensen ook door de H.Stoel worden goedgekeurd'. Een duidelijker plaatsbepaling
van deze katholieke instituten binnen de Indonesische samenleving lijkt niet
mogelijk.
Doordat de Indonesische regering en de president deze nieuwe statuten accepte-
ren, is de problematiek van de baan. In een voetnoot bij de publikatie van de
statuten wordt vermeld: 'De MAWI spreekt haar dank uit aan de regering, die
ons voldoende tijd heeft gelaten om ons in alle rust te bezinnen op onze eigen
aard (...) Eveneens willen wij onze dank uitspreken voor de begeleiding die wij
kregen van de directeur generaal van de afdeling katholieken van het ministerie
van godsdienst en de directeur-generaal van sociaal-politieke zaken van het
ministerie van binnenlandse zaken wegens de rol die zij hebben gespeeld bij het
formuleren van bovenstaande statuten: i
Er is dus achter de schermen goed gewerkt om de problematiek te overbruggen.
De positie van de Conferentie, bisdommen, parochies, ordes en congregaties is

66 Zie Hidup, 1 februari 1987, p. 25.
67 'Pasal 3: ASAS. Dalam terang iman Katolik Konpercnsi Waligereja Indonesia berasaskan

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.' Zie Hidup, 1 februari
1987, p. 25 en Hidup, 1 maart 1987, p. 25.

68 Zie Hidup, 1 februari 1987, p. 26.
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duidelijk, maar hoe staat het met de organisaties, de instellingen of de maat-
schappelijke activiteiten, uitgevoerd door de katholieke kerk?
Overeenkomstig afspraken tussen vertegenwoordigers van de KWI en het ministe-
rie van binnenlandse zaken wordt in juni 1987 een lijst opgesteld van al die
kathoheke organisaties, instellingen en activiteiten, die op de gebieden van
onderwijs en opleiding, gezondheidszorg en sociaal-economische ontwikkeling
actief zijn. Op het gebied van onderwijs en opleiding gaat het om al die instituten
die gecoiirdineerd worden door de Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK
= De Nationale Kommissie voor Katholiek Onderwijs). Op het terrein van de
gezondheidszorg worden vermeld alle instituten die geco6rdineerd worden door
de Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki = Vereniging van
katholieke instituten voor gezondheidszorg). Op het gebied van sociaal-economi-
sche ontwikkeling gaat het om al die instituten of organisaties wier activiteiten
geco6rdineerd worden door de Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial

(LPPS = Instituut voor sociale research en ontwikkeling)69. Door het aanreiken
van deze informatie is de regering officieel op de hoogte gebracht van de maat-
schappelijke activiteiten van deze katholieke organisaties en instellingen70.
De brede discussie van 1984- 1987 in verband met de Ormas-wet is afgerond. Alle
godsdienstige organisaties hebben hun statuten aangepast aan de nieuwe wet. Dan
verschijnt er in het najaar van 1987 een officiele lijst, uitgegeven door het Direc-
toraat Generaal van sociaal-politieke zaken van het ministerie van binnenlandse
zaken, waarop alle organisaties vermeld staan die hun bestaan aan het ministerie
hebben gemeld. Het ministerie heeft die organisaties verder geclassificeerd in
maatschappelijke organisaties die wel 'Ormas' zijn en godsdienstige organisaties
die g66n 'Ormas' zijn. Onder die laatste categorie worden dan vermeld: de KWI,
de PGI (protestantse Raad van Kerken), 155 protestantse sekten, de MUI
(islamitische Raad van Ulama's), 4 hindoeistische en 14 boeddhistische11 organi-
saties. In een commentaar op deze toch wel opzienbarende ontwikkeling verklaart
een woordvoerder van de Bisschoppenconferentie: 'Deze lijst van de regering
wijst op de erkenning dat de kerk twee onverbreekbare dimensies heeft: een
religieuze tn een maatschappelijke dimensien:
Met deze laatste paragraaf over de Ormas-problematiek wordt dit hoofdstuk
afgesloten. De Indonesianisasi van de Indonesische kerk omvat nog een aantal
andere aspecten. Daarover gaan de volgende hoofdstukken.

69 Zie brief KWI, nr. 320/XIV.2/87,8 juni 1987, aan de minister van binnenlandse zaken.
70  Al dcze instituten en organisatics staan vermeld in het 'adresboek' van de Indonesischc kerk,

Buku Pemnjuk Gereja Katolik Indonesia, 1986. Uitgave van het Documentatiecentrum van de
MAWI.

71  Zie 'Gereja Katolik bukan Ormas' (De katholieke kerk is geen Ormas). Hidup, 1 november

1987, p. 24.

72    Zie Asia Focus, 31 oktober 1987, p. 5.
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8  De structurele uitbouw van de lokale kerken

8.1  De problematiek van de inculturatie

In de laatste twee hoofdstukken zullen enkele structurele en culturele facetten
van het Indonesianisasi-proces worden beschreven en geanalyseerd. Het gaat
daarbij vooral om die constituerende elementen, waardoor de Indonesische lokale
kerken hun eigen Indonesisch gezicht krijgen. Dit proces wordt vaak omschreven
als het proces van inculturatief
Eerst moeten twee kernbegrippen worden toegelicht: het begrip inculturatie en
het begrip lokale kerken. In de parabel van de oliepalm aan het begin van dit
boek werd de letterlijke inculturatie van de oliepalm in Indonesische bodem als
vergelijking gebruikt voor de inculturatie van de katholieke kerk in de Indonesi-
sche samenleving en cultuur. Wat verstaan wij onder inculturatie? In deze studie
wordt dit begrip gehanteerd overeenkomstig de definitie die door Ary A. Roest
Crollius werd ontwikkeldt Zijn definitie van inculturation, onderscheiden van
enculturation and acculturation; luidt:

'The inculturation of the Church is the integration of the Christian experience
of a local Church into the culture of its people, in such a way that this
experience not only expresses itself in elements of this culture, but becomes
a force that animates, orients and innovates this culture so as to create a new

1    Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5, en speciaal de tekst bij voetnoot 122.
2   Ary A Roest Crollius, 'What is so new about inculturation?' Rome, Gregonanum, 59 (1978), p

721-738. En: 'Inculturation and the Meaning of Culture'. Rome, Gregorianum, 61 (1980), p. 253-
274.

Beide studies werden opnicuw uitgegeven in dc scrie Inculturation, Working papers on Living
Faith and Cultures. Decl 5. Centre 'Cultures and Religions', Pontifical Gregorian University,
Rome 1984.
De studies van A. Roest Crollius werden gekarakteriscerd als 'studies which have already
thoroughly reviewed previous works on the subject'. Zie Marcella de Carvalho Azevedo SJ,
Inculturation  and the challenges  of modernity  In de serie Inculturation, Centre  'Cultures  and
Religions-, Pontifical Gregorian University, Rome 1982, p. 6.

3  'For the sake of clarity, we propose to consider enculturation as a technical term in cultural
anthropology for indicating the learning experience by which an individual is initiated and grows
into his culture, while reserving the term inculturation to denote the process by which the Church
becomes inserted in a given culture. Acculmration could then also retain its anthropological
signification, as synonymous with "culture-contact", and is better not confounded with -incul-
mration-.' Zie AA Roest Crollius, 1984, p. 6.

283



unity and communion, not only within the culture in question but also as an
enrichment of the Church universa14.,

Wat is het nieuwe van dit concept van inculturaties? Het nieuwe kan in drie
punten worden samengevat.
-  Allereerst is er in dit concept van inculturatie, vergeleken met vroegere studies,

een verandering van het begrip cultuur. In plaats van een meer deductief,
filosofisch concept van cultuur6 wordt hier aandacht besteed aan de resultaten

van onderzoekingen op het gebied van de culturele antropologie, sociologie en
etnologie, in samenhang met het zelfverstaan van de kerk.

-  Een tweede nieuw element in dit concept is de wijze waarop de relatie tussen
kerk en cultuur wordt belicht: het gaat om een levende uitwisseling tussen
beide. In de oude benadering van inculturatie werd deze bezien als slechts een

aspect van de missionaire activiteit. Het ging daarbij om het 'aanpassingsvraag-
stuk van de christianisering': Vaticanum II geeft in dit verband juist nieuwe
accenten aan: bet gaat om 'een levende uitwisseling tussen de kerk en de
verschillende culturen der volkeren:,

-  Als laatste nieuw element springt naar voren de centrale rol van de lokale kerk
binnen het inculturatie-proces. Het is geen probleem van de missionaris die
zich zou moeten aanpassen, het is de concrete christelijke gemeenschap ter
plaatse, de lokale kerk als zodanig, die voor de opgave staat om dit proces van
inculturatie door te maken. 'En daarmee is dit dus niet alleen een opgave voor
de jonge kerken in de derde wereld, maar een plicht voor iedere lokale kerk !'

In dit proces van inculturatie onderscheidt Roest Crollius drie fasen, die elkaar
opvolgen, maar ook gelijktijdig op deelgebieden kunnen voorkomenio:
1  In de eerste fase komt de kerk in contact met een nieuwe cultuur en presen-

teert de christelijke boodschap en het christelijke leven in vormen van een
andere cultuur. Alhoewel kleinere adaptaties gemaakt worden, vertalingen
worden voorbereid, behoudt de kerk toch een uitheems uiterlijk. Christen
worden impliceert dan vaak de eigen cultuur opgeven. In dit eerste stadium
vindt er een proces van assimilatie plaats, waarin missionarissen en lokale
christenen uit beider culturen assimileren.

2  Pas als grotere groepen van de lokale bevolking zich bij de kerk aansluiten, en
zeker wanneer er een eigen geestelijkheid komt, ontkomt de kerk er niet aan

4   Zie AA Roest Crollius, 1984, p. 15-16.
5   Zie AA. Roest Cromus, 1984, p. 16
6  AA. Roest Crollius venvijst in dit verband naar o.a. de studie van L.L. Luzbetak SVD, The

Church and Cultures. Techny 1963.
7  Over dit probleem van de 'aanpassing' of 'acculturatie' vemcheen in 1953 een artikel van dr.

Gregorius OFM. Cap., 'Het aanpassingsvraagstuk bij de Christianisering', in: het Sticusa

Jaarboek.

8   Zie 'Gaudium en Spes', nr. 44., in: Constituties en  Decreten, o.c., Katholiek Archief, 1967, p. 438.
9   Zie AA Roest Crollius, 1984, p. 17.

10   Zie AA. Rocst Crollius, 1984, p. 14.
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meer geassimileerd te raken aan de cultuur van de haar omringende samen-
leving. In dit stadium begint het eigenlijke proces van inculturatie, waarvan de
belangrijkste uitvoerders diegenen zijn die behoren tot de plaatselijke cultuur.

3 Een jonge kerk zal zich aanvankelijk meer passief aan de haar omgevende
cultuur aanpassen, maar in een later stadium zal zij een meer actieve rol in de
transformatie van die cultuur spelen. Dit is dan het derde stadium, waarin het
moment van actieve herorientering van de lokale cultuur overheersend is.

Deze drie fasen worden door Roest Crollius onderscheiden gekarakteriseerd als
l translation, 2 assimilation en 3 transfonnation. Het gehele inculturatieproces ziet
hij als een 'integration', zowel in de zin van integratie van het christelijke geloof
en het christelijke leven in een bepaalde cultuur, als van de integratie van die
nieuwe expressie van christelijke experientie in het leven van de universele kerk.
Bovenstaande gedachten van AA. Roest Crollius vormen het instrumentarium
waarmee in deze studie de inculturatie-problematiek van de Indonesische lokale
kerken werd bestudeerd in zijn verschillende stadia en op verschillende deelterrei-
nen. Dit omvormingsproces, zoals het in de titel werd genoemd, is pas voltooid
als de Indonesische katholieke kerk zowel 100% Indonesisch als 100% katholiek
is geworden.

Nog een tweede kernbegrip moet worden toegelicht. Wat te verstaan onder de
Indonesische 'lokale' kerk(en)? In verschillende documenten van Vaticanum II
wordt gesproken over de 'particuliere' kerkenl: In navolging van prof.dr. A.
Camps zouden we hierover het volgende willen opmerken12: .Het gebruik van het
woord "particulier" kan in het Nederlands wat vreemd klinken. Het staat tegen-
over "universeel" en is vooral uit de Concilie-documenten van Vaticanum II
overgenomen. Daar slaat het vooral op grotere gebieden, die een bisdom of een
Bisschoppenconferentie kunnen zijn en die een socio-culturele eenheid aanduiden.'
Om spraakverwarring te voorkomen vermijden we de uitdrukking 'particuliere
kerk' en gebruiken hier liever de term 'lokale kerk'. Deze term kan hier - toege-
past op de Indonesische kerk - drie betekenissen hebben:
a  De Indonesische kerk als geheel is een 'lokale' kerk. Bedoeld is: deze kerk is

onderscheiden van buitenlandse kerken en bestaat uit zeven kerkprovincies en
33 bisdommen 0.1.v. de KWI.

b  De 'lokale' kerken als onderverdelingen binnen het geheel van de Indonesische
kerk. De 'lokale' kerken zijn dan de zeven kerkprovincies. Men spreekt dan
bijvoorbeeld over de lokale kerk van Kalimantan (op Borneo), de lokale kerk
van Sumatra of van Irian (Westelijk Nieuw-Guinea). Hanteert men echter het
striktere criterium van een socio-culturele eenheid, dan wordt de situatie voor

11 Zic 'Dogmatische Constitutie over de Kerk' (Lumen Gentium) nr. 13, in: Constituties, o.c.
Katholiek Archief, Amersfoort 1967, p. 64; en 'Het Decrect over de Missieactiviteit van de Kerk'
(Ad Gentes), hoofdstuk 3: De particuliere kerken. Uitgave Katholiek Archief, 1967, p. 331.

12    'Zie prof.dr.  A. Camps, Geen  doodlopende weg:  lokale kerken  in dialoog met hun omgeving. Ten
Have, Baarn 1978, p. 10 e.v.
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IndonesiB veel complexer. Men kan dan zelfs niet stellen dat de'lokale' kerken
samenvallen met de actuele grenzen van de 33 bisdommen. Enkele voorbeel-
den kunnen dit toelichten:
-  De 'lokale' kerk, waarin een Javaans sociaal-cultureel patroon dominant is,

zou meerdere bisdommen omvatten: van de Lampong in Zuid-Sumatra tot
in Oost-Java, dat wil zeggen in drie verschillende kerkprovincies.

-  Anderzijds kan het ook voorkomen dat binnen 66n kerkprovincie meerdere
'lokale' kerken voorkomen, als zijnde verschillende socio-culturele entiteiten.
In de ene kerkprovincie van de Kleine Soenda-eilanden bijvoorbeeld kunnen
we globaal al drie aparte socio-culturele subgroepen onderscheiden: de
Balinezen, de Florinezen en de Timorezen, waarbij binnen de beide laatste
groepen nog grote onderlinge verschillen voorkomen (de Oost-Florinese
cultuur van Larantuka verschilt in vele opzichten van de West-Florinese
cultuur van de Manggarai!).

- Zelfs binnen 66n bisdom kan men soms twee 'lokale' kerken onderscheiden.
Het bisdom Sibolga is in twee dekenaten verdeeld: het gedeelte op het
vasteland van Sumatra en het gedeelte op het eiland Nias. Het eerste
dekenaat bestaat voor 90% uit Bataks, het tweede voor 99% uit Niassers13.
Beide volkeren zijn sociaal-cultureel zo onderscheiden, dat voor iedere
groepering eigen vormen van liturgie, pastoraal etc. zijn ontwikkeld.

c  Tot slot de laatste en meest fundamentele betekenis van de term 'lokale kerk:
In het dagelijkse spraakgebruik betekent 'lokal' in het Indonesisch ook 'ter
plaatse'14. Vandaar dat men de term 'lokale kerk' ook kan verstaan als 'de
plaatselijke kerk', als de kerk ter plaatse, de kerk van onderop, waar de
kerkgemeenschap in zijn eigen omgeving kerk wordt. In concrete kan dat een
parochie zijn of zelfs een onderdeel daarvan. Juist deze laatste betekenis van
het begrip 'lokale kerk' is binnen Indonesie van grote betekenis, omdat op de
eerste plaats 'ter plaatse' een kerk ontstaat en groeit in de plaatselijke context.
Alleen de 'lokale' kerken in deze zin kunnen zich ten volle incultureren15.

Samenvattend kan men concluderen dat, als er in zijn algemeenheid gesproken
wordt over de 'lokale kerken' van Indonesk, men telkens opnieuw de concrete
context waarin dit begrip gehanteerd wordt in acht moet nemen voor het juiste
verstaan ervan.

8.2 Van missieposten tot parochies en kringen

Hoe de 'lokale' kerken in de laatst vermelde betekenis gegroeid en uitgebouwd
zijn, komt in deze paragraaf ter sprake.

13      Zie PPA, Diocese Of Sibotga,  1981,  p.  30.
14 Zie Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, p. 530.
15 Achter deze 'fundamentele' betekenis van 'lokale' kerk steekt een 'kerkvisie', waarop in

paragraaf 3 van dit hoofdstuk nader zal worden ingegaan.
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Eerst wordt aangegeven hoe de terminologie in dit verband verschoven is en
vervolgens hoe die ontwikkeling kwantitatief geweest is.
In de oude literatuur over de missie16 leest men hoe de missionarissen in hun
bekeringsactiviteiten telkens opnieuw proberen nicuwe missicposten te openen.
Het aan hen toevertrouwde missiegebied werd strategisch doorkruist op zoek

17, Had mennaar nieuwe potentiele gelovigen: de heiden moest er aan geloven .
eenmaal een voldoende aantal gelovigen in een bepaalde streek, dan werd dat
gebied tot een apart tournee-gebied verklaard. Een missionaris trok rond langs de
kampongs waar katholieken woonden om hen te bezoeken en de sacramenten toe
te dienen. Pas in een volgend stadium, als er meer katholieken kwamen (of meer
missionarissen die konden worden ingezet) werd op een strategische plaats een
vaste missiepost geopend, waar de missionaris zelf ging wonen. Die plaats werd
dan meestal 'hoofdstatie' genoemd, omdat de pastoor er woonde en van daaruit
de 'bijstaties' bezocht. Voor belangrijke en dringende zaken tussen de tournees
door, kwamen de gelovigen de missiepost op de hoofdstatie opzoeken. Daar ter
plaatse ontwikkelde zich dan meestal langzaamaan een centrum van allerlei
activiteiten. Er werden schooltjes geopend en als er zusters kwamen een polikli-
niekje opgericht. Voor jongens en meisjes uit de kampongs werden 'asrama's'
(internaten) gebouwd, zodat ze op de hoofdstatie onderwijs konden volgen. Het
kerkelijke leven speelde zich voornamelijk af op die hoofdstaties en alleen tijdens
een tournee werden de gelovigen in de kampongs bediend.
In de jaarboekelI van de Katholieke Missie in Nederlands-Indi818 spreekt men
over 'standplaatsen' waar pastoors gevestigd zijn en over de bijstaties die daar-
onder ressorteerden. De term 'parochie' komt nog niet voor. De reden hiervoor
is dat volgens het kerkelijk recht in missiegebieden geen 'canoniek opgerichte'
parochies kunnen voorkomen.
In 1961 wordt in Indonesie de eigen hierarchie opgericht, maar de bisdommen
blijven formeel vallen onder de Congregatie van de Propaganda Fide: ze behou-
den daarmee hun missionaire status. In het eerste jaarboek dat daarna door het
Kantor Wali Geredja wordt uitgegevenig worden de oude 'standplaatsen' aange-
geven met de Indonesische vertaling: 'tempat kedudukan', de plaats waar de
pastoor verblijft, met daarnaast een opgave van de 'staties met of zonder kerk'.
Deze terminologie blijft gehandhaafd in de volgende uitgave van het jaarboek:
Buku Petundjuk (gids) van 197020. De nieuwe 'gids' van 1974 1 bevat gttn ter-
men meer als 'standplaats', maar geeft enkel de adressen van de pastorietan. Pas

16 Een algemeen overzicht over de ontwikkelingen binnen de verschillende missiegebieden in
Indonesia vindt men in het bock van A. Mulders, De missie in Tropisch Nederland, p 95-143.
Voor specifieke gebieden moet men terecht in de verschillende 'almanakken', missietijdschriften
en jubileumboeken uitgegeven door de verschillende ordes en congregaties in dat gebied
werkzaam.

17 Zie Gedenkboek, Utrecht 1983.
18 Deze jaarboeken werden voor de oorlog uitgegeven door het Centraal Missie Bureau in Batavia.
19 Geredja Katolik Indonesia, Buku Tahunan 1962-1963. Penerbitan KWI, Djakarta.
20 Buku Petundjuk Geredja Katolik Indonesig 1970. KWI, Djakarta 1970.
21 Buku Pemnjuk Gereja Katotik Indonesia, 1974. Dokpen KWI, Jakarta 1974.
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in 1977 wordt voor het eerst in deze kerkelijke gids de term 'Paroki' gebruikt:
Intern echter spreekt men in de meeste bisdommen op dat moment nog van
'hoofdstaties' of 'districten'. De achtergrond hiervan is dat de jaarstatistiekenD
die voor Rome ingevuld moeten worden de oude juridische onderscheidingen
tussen 'parochies' en 'missiestaties'24 handhaafden: de eerste zijn 'canoniek
opgericht' en de andere niet. Dit had tot gevolg dat bijvoorbeeld het aartsbisdom
Semarang voor 1977 aan Rome opgaf dat men geen parochies had, maar alleen
'61 Primary stations with resident priest, 8 mission stations without resident

priest', met daarnaast nog eens '542 other pastoral centres with permanent
assistance'25.
Omdat alle bisdommen onafhankelijk van elkaar hun jaarstatistieken voor Rome
invulden, was er ook geen onderlinge afspraak over een eensluidende termino-
logie. Dit laatste bleek toen de MAWI in 1978 aan het Atma Jaya Research
Centre in Jakarta de opdracht gaf om een nationaal overzicht van de kerkelijke
situatie in de 33 bisdommen samen te stellen. Pas toen kwamen voor het eerst de
33 ingevulde enqueteformulieren naast elkaar te liggen en bleek hoezeer er
verschillend werd ingevuld. In het ene bisdom noemde men de oude hoofdstaties
al quasi-parochies, terwijl een ander bisdom hiervoor juist de term van 'mission
station with resident priest' gebruiktez6. Om eenzelfde terminologie voor heel
IndonesiB te verkrijgen, werd voorgesteld om voortaan twee categorieen te
onderscheiden:
1 Parochie: de zielzorgeenheid, die in het verleden werd aangeduid met paro-

chie/quasi-parochie of missiestatie met een priester.
2 Statie: de 'andere' zielzorgeenheden, die in het verleden bijstaties, kampongs

of anderszins genoemd werden.

Dit voorstel werd door de MAWI in 1979 overgenomen en zo werd voor de hele
Indonesische kerk de fase van de missieposten formeel afgesloten. De verande-

ring in terminologie was niet slechts een manier om gemakkelijker enquBteformu-

22 Buku Pemnjuk Gereja Katolik Indonesia, 1977. Dokpen MAWI, Jakarta 1977.
23     Vanuit Rome worden jaarlijks aan alle bisdommen enqutte-formulieren tocgestuurd: de 'Annual

General Statistical Questionnaire', uitgegeven door Secretariat of State, Central Statistics Office
of the Church. Dc gegevens hiermee verzameld worden gepubliceerd in het Annuario Pontificio,
het statistische jaarboek van de katholieke kerk.

24      Op het Engelstalige enquEte-formulier van  1977 werd nog gevmagd om alle zietzorgeenheden uit
te splitsen in:
- Parishes and quasi-parishes (include only pastoral centres which have been canonically

erected as parishes or quasi-parishes).
- Mission stations:

a. Primary stations with resident priest
b. Mission stations without resident priest.

- Other pastoral centres with permanent assistance.
25   Gegevens ontleend aan Gereja Katolik Indonesig Tahun 1979. PPA, nr. 22, p. 53.
26   De resultaten van dit nationale onderzoek in de 33 bisdommen werden gepubliceerd in Ger ia

Katolik Indonesia, Tahun 1979. PPA, Jakarta, laporan 22, 160 p.
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lieren in te vullen, maar duidde vooral op de verandering in kerkelijk denken over
het volwassen worden van de lokale kerken.
Voor we op de veranderingen in kerkvisie nader ingaan, eerst wat concrete cijfers
over de toename en de verspreiding van de parochies in de archipel.

Tabel 43 Toename van het aantal parochies van 1900-1990.

Jaar Aantal Parochies Toename

1900                                          49                                     -

1910                                          57                                 +   8

1920                                             78                                   +  21

1930 134 +  56
1940 224 + 90
1950                                            ?                                     ?

1960 455 + 231

1970 631 + 176
1980 786 + 155
1990 882 +  96

Bron:  De gegevens van 1900-1940 zijn ontleend aan de informatie van tabel 3. Over 1950 zijn geen
gegevens bekend. De gegevens over 1960-1980 zijn genomen uit PPA, laI>oran 758, p. 27. De
informatie over 1990 is genomen uit: Statistik Tahunan Paroki, 1989, uitgave KWI, november
1990, waarin de situatie tot 1 januari 1990 beschreven is.

In tabel 43 is de hele ontwikkeling van 1900 tot 1990 bijeengezet. Tussen 1900 en
1940 nam het aantal 'standplaatsen' toe met 175 en tussen 1940 tot 1990 kwamen
er 658 parochies bij. De grootste uitbreiding vond dus in de laatste veertig jaar
plaats, omdat tussen 1940-1950 tijdens de oorlog en de vrijheidsstrijd er vermoe-
delijk niet veel nieuwe standplaatsen zijn bijgekomen.

Een overzicht van de toename van het aantal parochies in de zeven kerkprovin-
cies tussen 1960 en 1990 wordt in tabel 44 gepresenteerd.

De totale toename tussen 1960-1970 bedroeg 39%, tussen 1970-1980 25% en
tussen 1980-1990 12%. Er zijn echter in elke periode enkele kerkprovincies die
een grotere toename kenden. In de jaren zestig nam het aantal parochies in
Sumatra met 55% toe en in Midden- en Oost-Java met 51%27. In de jaren
zeventig zijn het vooral Jakarta en West-Java met 60% en Kalimantan met 91%
die ver boven het landelijke cijfer uitkomen. In West-Java is die toename te
danken aan de immigrantenstroom in de bisdommen Jakarta en Bogor. In Kali-

27   Het zou interessant zijn om na te gaan of deze expansie zich speciaal afspeelde na 1965, toen
velen zich na de mislukte communistische coup bij cen van de grotere godsdiensten gingen
aansluiten.
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Tabel 44 Toename van het aantal parochies in de zeven kerkprovincies tussen
1960-1990.

Kerkprovincie Aantal parochies Toename parochies
1960 1970 1980 1990 60-70 70-80 80-90 Totaal

Jakarta 35  40 64 75   + 5 + 24 + 11     40

Midden- en Oost-Java          75 113 131 145 + 38 + 18 + 14     70

Nusatenggara 134 191 214 232 + 57 + 23 + 18     98

Sumatera 60 93 109 124 + 33 + 16 + 15     64

Kalimantan    47 53 101 118 + 6 + 48 + 17     71

Sulawesi/Ambon  47 67 89 94 + 20 + 22   +  5     47

Irian             57  74   78   94    + 17  + 4 + 16     37

Totaal 455 631 786 882 + 176 + 155 + 96 427

Bron: PPA laporan 75a, p. 29 en gegevens over 1990 uit Statistik Tahunan Paroki, 1989, tabel 1.

mantan echter is dit de periode van de grote overgang van vele animisten naar de
katholieke kerk. De bisdommen pasten hun beleid daaraan aan. Speciaal in het
bisdom Sintang deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor. In 1978 waren
daar nog maar zeven parochies, maar in 1980 opeens 34. In 1979 had men daar
als nieuw pastoraal beleid aangenomen iedere pastorale zielzorgeenheid samen
te laten vallen met de grenzen van een Kecamatan (bestuursdistrict). Elk Keca-
matan werd een 'parochie' onder leiding van een orgaan 'BAPUK26, dat verant-
woordelijk werd gesteld voor de leiding en bediening van de katholieken ter
plaatse. Op deze wijze werd de 'parochie' een echte lokale aangelegenheid,
organisch opgenomen binnen de bestuursgrenzen van het district. Het bestuurs-
orgaan van die parochie, waarin ook een pastoor plaats heeft als hij aanwezig is,
wordt daarmee in eerste instantie een zaak van de mensen zelf ter plaatse. Men
wil een 'lokale kerk' opbouwen binnen de samenleving waarbij men betrokken is.
De parochianen zijn niet langer georianteerd op een ver weg gelegen parochie-
plaats, waar de pastoor woont, maar zij voelen zich nu aangespoord om op te
komen voor hun lokale kerk, waar dan van tijd tot tijd een priester aanwezig kan
zijn. Omdat er geen toename van het aantal priesters was in het bisdom Sintang,
kreeg 66n pastoor nu meer parochies tegelijk te bedienen! Een duidelijker
voorbeeld van een verschuiving van de betekenis van het woord 'standplaats van
de pastoor', naar parochie als 'lokale kerk' is haast niet denkbaar.

De verandering in terminologie van missieposten in parochies betekende niet dat
er meteen een hele nieuwe situatie binnen die parochies ontstond. Om landelijk
wat meer inzicht te krijgen in de omstandigheden van de parochies, werd op

28 BAPUX Badan Pimpinan Umat Katolik = leidinggevend orgaan van de katholieken in een
Kecamatan. Zie PPA, 75a, p. 24-25. Parochie wordt hier dus 'ruimer gedefinieerd' dan zietzorg-
eenheid met een priester.
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verzoek van de Bisschoppenconferentie in 1980 een groot onderzoek gehouden in
alle 786 parochies van heel Indonesi829. Alhoewel er sinds 1980 96 parochies zijn
bijgekomen, kan men redelijk aannemen dat deze situatie globaal hetzelfde is
gebleven.

Tabel 45 Verdeling van parochies in stadsparochies, desa-parochies en gemengde
parochies in 1980.

Kerkprovincie Stads- I)esa- Gemengde Niet Totaal

parochie parochie parochie duidelijk

Jakarta                                   44                        6                      13                        1                       64
Midden- en Oost-Java        10                 22                 66                 33                131
Nusatenggara                    7                135                 26                 46               214
Sumatera                               15                       41                      53                       -                     109
Kalimantan                              7                      65                       2A                        5                     101
Sulawesi/Ambon              16                 52                 12                  9                 89
Irian                                       12                      48                       18                       -                       78

Totaal 111 369 212             94            786

Bron: PPA, laporan 75a, p. 32.

Uit tabel 45 kan men berekenen dat 14% van alle parochies stadsparochies zijn,
47% uitgesproken plattelandsparochies en 27% gemengde parochies. De term
'gemengde parochie' betekent, dat een gedeelte van het territorium zich bevindt
in de stad, maar er vallen ook een aantal bijstaties onder buiten de stad in de
desa's. De 12% waar geen informatie over werd verkregen, kan men gevoeglijk
bij de plattelandsparochies indelen. Hierdoor ontstaat het totale beeld: de grote
meerderheid van alle parochies in Indonesie zijn duidelijk plattelandsparochies,
en de meeste katholieken leven nog in een agrarische omgeving30
Er is in dit opzicht echter wel een groot verschil tussen de verschillende kerkpro-
vincies. In de metropolitane situatie van Jakarta en West-Java zijn bijna 70% van
alle parochies stadsparochies, maar in de kerkprovincies van Kalimantan, Irian,
Nusatenggara en Sulawesi/Ambon is meer dan 60% exclusief plattelandsparochie.
Bij het inventariserend onderzoek van 1980 bleken er ook in een ander opzicht
grote verschillen te bestaan tussen de parochies. Het aantal parochianen in een
parochie liep uiteen van minder dan 100 tot meer dan 20.000. Een overzicht is te
vinden in de volgende tabel.

29  De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd onder de titel Profil Paroki Gereja
Katolik di sduruh Indonesia, 1980 (proficl van alle parochies van de katholieke kerk in heel
Indonesit, anno 1980). PPA, laporan 75a en 75b, 1981.

30 Dit gegeven was op een andere manier ook al naar voren gekomen bij de bespreking van cen
aantal kenmerken van de umat katolik. Achtenzestig procent van alle katholieken van Indonesia
was werkzaam in de landbouw. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 7, tabel 17.
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Tabel 46 Het aantal parochianen per parochie, anno 1980.

Aantal parochianen Aantal parochies Percentage

< 100          6       1%
100 - 499                                                    36                                    5%
500 -    999                                            63                               9%

1.000 - 1.499                                                    54                                    7%
1.500 - 1.999                                                    53                                    7%
2.000 - 2.499                                                    51                                     7%
2-500- 4.999 213 29%

5.000 - 7.499 121 16%
7300- 9.999                                                    62                                    8%

10.000 - 12.499                                            42                               6%
12.500 - 14.999                                            17                               2%
15.000 - 19.999                                         10                             2%

> 20.000                              2                     1%

Totaal 730 100%

Bron: PPA, laporan 75a, p. 57-58. (Van 56 parochies was geen informatie.)

36% van alle parochies heeft minder dan 2.500 parochianen, 29% tussen de 2.500
en 5.000,35% heeft er meer dan 5.000. Opvallend was dat er wel enkele uitschie-
ters omhoog en omlaag waren. Van de zes parochies met minder dan 100
parochianen kwamen er vijf voor in het bisdom Jayapura. De 12 parochies met
meer dan 15.000 parochianen zijn gesitueerd in Noord-Sumatra (Medan en
Sibolga), op Flores (Ruteng en Ende) en Timor (Atambua)3: De redenen
waarom men in het ene bisdom een groep van minder dan 100 katholieken al
parochie noemt en in het andere geval een parochie van meer dan 30.000
katholieken niet opsplitst in meerdere parochies, zijn heel verschillend. In het
eerste geval, in het bisdom Jayapura, gaat het om enkele volkomen geisoleerde
gebieden in het bergland, waar het groepje katholieken een eigen pastorale
eenheid vormt. In het andere geval, de parochie Pangururan op het eiland
Samosir in Noord-Sumatra, is de situatie historisch zo gegroeid, dat men de
parochianen in de meer dan 60 buitenstaties het best vanuit 66n centrum kan
bedienen. Daar komen immers alle statieleiders eenmaal per week samen, omdat
het dan marktdag voor het hele gebied is 2

Belangrijke factor voor het ontstaan van nieuwe parochies in IndonesiB is onge-
twijfeld het voorhanden zijn van nieuwe pastores, die een aparte groep van
gelovigen kunnen bedienen. In West-Kalimantan in het aartsbisdom Pontianak en

31   Zie PPA, laporan 75a, p. 52,53.
32  Over het ontstaan, de groei en de levenskracht van de parochie Pangururan met meer dan

30.000 gelovigen is cen boeiend werkje verschenen: Portret  van  een   parochie, door Gentilis van
Loon, Kapucijn. Missieprokuur Kapucijnen, Tilburg 1990, 112 p.

292



het bisdom Sanggau bestaan verschillende parochies met meer dan 150 kampongs
waar katholieken wonen. Men zou daar theoretisch nieuwe parochies kunnen
afsplitsen, maar vanwege het grote priestertekort heeft men daar tot dusver van
afgezien.
Aan het proces van verandering van missieposten in lokale kerken liggen echter
niet alleen demografische en personele factoren ten grondslag, maar vooral
veranderingen in kerkvisie, en daarmee samengaand veranderingen in kerkstruc-
tuur.

Daarover nu in de volgende paragraaf.

8.3  Veranderingen in kerkvisie en kerkstructuur

De bekende missioloog Walbert Buhlmann registreerde in zijn boek Er komt een
Derde Kerk de ingrijpende veranderingen die zich binnen de wereldkerk afspelen.
In hoofdstuk 12 beschrijft hij hoe Vaticanum II in de tijd dat de priestercrisis zich
begon af te tekenen, de bijbelse theologie van het volk Gods heeft vernieuwd en
zo de leken een nieuwe plaats in de kerk heeft toegewezen. De titel van dat
hoofdstuk in zijn boek luidt: De nieuw ontdekte macht: de leken. 'Het toegeno-
men besef van de medeverantwoordelijkheid der leken in onze kerk wordt door
het Concilie aan de onmiskenbare inwerking van de Heilige Geest toegeschreven.
De aanzet is dus gegeven, de theologie is geformuleerd, en de structuur van
allerlei lekenraden op parochieel, diocesaan en landelijk niveau tot stand geko-
men. De verwerkelijking van deze richtlijnen moet nu een feit worden.,33
In een enkele zin is hier een heel groeiproces geformuleerd, dat zich met name
binnen de 'Derde Kerk' afspeelt of af zal spelen. Zo ook binnen de Indonesische
kerk. Vaticanum II had dan wel de duidelijke aanzetten geformuleerd, de
realisering ervan binnen de Indonesische situatie vergde En acceptatie tn verwer-
king ervan door de preconciliair opgeleide missionarissen, de eigenlandse pries-
ters en de umat katolik. Het waren de bisschoppen die het voortouw namen.
In de belangrijke bisschoppelijke verklaring over het thema Indonesianisasi 4 in
1972 stelde de MAWI juist met betrekking tot de rol van de leken binnen de
kerk: 'Als Indonesianisasi betekent het landeigen worden of de integratie van de
kerk in Indonesia, dan is het duidelijk dat juist de rol van de leken in het realise-
ren van deze taak van groot belang is. Het zijn juist de leken die op de eerste
plaats uitvoerig de gelegenheid hebben om kerk en volk samen te doen gaan, om
de kerk te doen integreren in de samenleving, zodat de kerk niet meer als een
vreemde binnen de eigen samenleving ervaren wordt, maar als een familielid
gezien wordt. (...) Als de rol van de leken van zo'n groot belang is in de totstand-
koming van de Indonesianisasi, dan is het ook duidelijk dat die Indonesianisasi
niet tot stand zal kunnen komen zonder de kadervorming van de leken.'

33 Zie Walbert Buhlmann, Er komt een Derde Kerk. Gooi en Sticht, Hilversum 1976, p. 231.
34 Zie 'Dokumen Indonesianisasi: Spekmun, 3, 1 (1973), p. 19,20.
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Een dergelijke verklaring verwoordt een verandering in kerkvisie en -structuur
binnen de Indonesische kerk. In het traditionele kerkmodel en zeker in de
missiesituatie was het de pastoor, eventueel geassisteerd door zijn katechist of
guru agama, waar alles om draaide. Dit hiBrarchische beeld moest wijken voor
een concentrisch beeld van betrokkenheid van alle geledingen in de kerk, waarbij
een hoofdrol aan de leken werd toebedeeld.
Heel markant is deze 'ommezwaai' verwoord in een brief van de Aartsbisschop
van Pontianak in 1969 aan alle pastores, broeders en zusters van zijn bisdom 5:

Carissime Medemissionarissen36,

In de vergadering van de Conciliarii van 8-11 sept, j.1. is lang en uitvoerig
gesproken over een vernieuwing van het algemene missiebeleid, niet in deze
zin, dat er geen elementen van dat nieuwe beleid aanwezig zouden zijn, maar
er wordt nog te weinig 'planmatig' en te weinig bewust mee gewerkt.. In het
algemeen leeft bij ons en veel meer bij de katholieke leken de idee, dat in
een behoorlijke gemeenschap van katholieken een priester behoort te zijn om
min of meer continu de eucharistie te vieren, onderricht te geven en de
katholieke gemeenschap te leiden. Zolang dit 'clericale' element ontbreekt, is
de plaatselijke gemeenschap niet voltooid, is er een noodtoestand. Dikwijls
komen er brieven van diverse plaatsen op het bisdom aan met het verzoek om
een kerk te bouwen en een pastoor te plaatsen. Het antwoord moet luiden:
we hebben te weinig krachten, we kunnen echt (nog) geen pastoor vrijmaken.
Allemaal tekenen dat we een katholieke leefgemeenschap als 'onvolkomen'
zien zolang er geen priester is..
We moeten naar een andere opvatting als de no,male, n.1. dat de lekenleiding
in een plaatselijke gemeenschap het sluitstuk is van de kristelijke, katholieke
levensgemeenschap. Dit sluit helemaal niet de taak van de priester en reli-
gieus uit.
Bij de opbouw van een jonge kerk zal de priester en religieus talrijke taken
moeten verrichten, die bij een volgroeiing van de kerk door een leek kunnen
worden gedaan. Het zal nog lang duren in een groeiende kerk, dat een
priester en religieus zich tot zijn specifieke taken kan beperken..
We moeten er dlls naar toe, dat bij leken en niet-leken de opvatting groeit:
een katholieke leefgemeenschap (Djuma'at) wordt nonnaal en compleet
gevormd door leken.
Richting van het missiebeleid: Hoe kan men zich nu het nieuwe kerkbeeld
denken? We weten allemaal dat alles nog grocien moet, dat de volwassenheid

35 Deze brief van mgr. Herculanus v.d. Burgt OFM Cap. (nr. 69/430/Surum), gedateerd 20
september 1969, is als bijlage, annex 10, opgenomen in zijn Relatio Quinquennalis (rapportage
over zijn bisdom bij zijn bezoek ad limina aan Rome) in 1970, aangeboden aan de Congregatie
de Propaganda Fide.

36   Het is frappant dat de aartsbisschop zich in 1969 nog richt tot zijn 'medemissionarissen', terwijl
het gebied in 1961 al de status van aartsbisdom had gekregen!
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der plaatselijke kerken dikwijls nog maar in kiem aanwezig is, dat er veel
tekorten zijn. Het is echter goed om de richting te weten, waar we heen
willen.

a. In alle katholieke geloofsgemeenschappen (kampongs/ desas) buiten de
hoofdstaties wordt iemand aangesteld als ketua/,emimpin agama (voorzitter/
leider van de godsdienst). Hij krijgt een aanstelling (tijdelijk) van de deken
(of bisschop) en een officiele opdracht (zending). Hij is verantwoordelijk voor
het godsdienstige leven van de plaatselijke katholieke gemeenschap. Hij
draagt verantwoording voor de vieringen/gebedsdiensten op Zondag en
andere dagen, huwelijkszaken, ziekenbezoek, begrafenissen, administratie,
andere kerkelijke zaken.

b. De ketua/pemimpin agama heeft naast zich een of meerdere plaatselijke
godsdienstonderwi)zers. Deze kunnen full-timer zijn, maar dan zal hij wel voor
meerdere kampongs moeten werken, of part-timer. Een belangrijke rot
kunnen hierbij spelen de guru sekolah (onderwijzers van de school). Het is
daarom zo belangrijk, dat op de SPG 7 een prima godsdienstcursus wordt
gegeven en de gurus worden voorbereid voor hun taak in een lekenwereld.
Deze godsdienstonderwijzer geeft o.m. katechumenenonderricht, katechismus-
lessen aan katholieke en niet-katholieke kinderen, volwassenen en hij preekt
in de dienst. Dit kan echter ook de ketua doen of een andere aangewezene.

c. In meer centrale punten wordt een regionale gum agama aangesteld. Hij
staat voor de upgrading, controle over de plaatselijke leiders en onderwijzers.
Hij bespreekt met deze de gemeenschappelijke kwesties tussen de kampongs
onderling, zoekt nieuwe leerkrachten voor de godsdienst, eventueel ter
plaatse.

d. De pastoor heeft voor zijn regio (stasi) de centmle leiding. Zorgt allereerst
voor deze gezamenlijkheid. Hij is hoofd/leider van het gehele team. Hij moet
de priv6-kwesties zoveel mogelijk overlaten aan de plaatselijke leiding en
zorgen dat hij de taken van de leken niet overneemt.
Hij zal vooral het idee van de teamgeest moeten bevorderen, de samenwer-
king, en samen met zijn regionale guru agama controle moeten uitoefenen.
Hij zal ook de periodieke bijeenkomsten op hoofdplaatsen moeten bevorde-
ren van de leiders en de leraars, leiding moeten geven aan het verschaffen van
leerstof en preekstof. Daarnaast/daarboven staat natuurlijk zijn sacramentele
taak: eucharistieviering, toediening van het sacrament van de boete en der
zieken. Dit zijn natuurlijk maar enkele taken. Zijn, laat ik het noemen,
'sacramentele tournees' enkele malen in het jaar, zullen hem langere tijd
buiten de hoofdstatie brengen.'

37 SPG: Sekolah Pendidikan Guru = onderwijzersopleiding.
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Deze brief van aartsbisschop v.d. Burgt in 1969 betekende het startpunt van de
nieuwe kerkpolicy in deze regio. De uitbouw van de lokale kerkgemeenschappen
ging alle aandacht krijgen. In de daaropvolgende jaren worden in het aartsbis-
dom, na zorgvuldige voorbereiding, overal parochieraden van de basis uit opge-
bouwd, met reglementen waarin taakverdelingen omschreven zijn, aangepast aan
de lokale situatie.
Een concreet voorbeeld van de realisering van bovenstaande ideetn is de paro-
chie Jemongko38 in het binnenland van Borneo. Deze parochie, pas in 1956
officieel als 'eigen statie' opgericht met 1.906 katholieken, had in 1976 al 8.338
katholieken, verspreid over meer dan 150 kampongs in een gebied van 60 tot 40
la112.

Overeenkomstig het nieuw beleid werd in de jaren zeventig voor zover mogelijk
in iedere kampong een Dewan Kampong (Kampongraad) samengesteld, bestaande
Uit:

1  voorzitter van de godsdienst,
2 waarnemend voorzitter van de godsdienst,
3  leider van de godsdienstige bijeenkomsten,
4 waarnemend leider van de bijeenkomsten,
5 koorleider,
6  voorzitter van de jongeren,
7  leider van andere godsdienstige organisaties.

Verschillende Dewan Kampongs bij elkaar vormen samen een Dewan Lingkungan
(regionale raad) en als sluitstuk wordt dan in 1977 de Dewan Paroki (parochie-
raad) samengesteld uit vertegenwoordigers van iedere Lingkungan, aangevuld met
de leiders van de jongerenorganisaties op parochieel niveau, de algemene
werkgroep, de godsdienstonderwijzers en de pastoresm.
Een belangrijk gegeven is dat de taken en functies van alle kerkelijke bedienaren
op elk niveau nauwkeurig zijn vastgelegd. Zo wordt de lokale kerk structureel
opgebouwd. Het gaat uiteraard niet om de structuur op zich, maar om de
daadwerkelijke realisering van de betrokkenheid vanaf de basis van de plaatselijke
geloofsgemeenschap40.

38      Over deze parochie verscheen een uitgebreide studic: Gambaran  Umat katotik Paroki Jemongko,
Katimantan Barat. PPA nr. 14, 1980, 154 p.

39 Zie brochure Paroki Gembala yang Bai/  Jemongko - Sekayam, 3 oktober 1977, geschreven door
P. Yeri en P. Haas.

40    Het is jammer dat bijna alle publikaties over dit opbouwproces en de problemen daarbij in het
Indonesisch zijn geschreven, zodat de buitenwereld daar weinig weet van heeft. Een uitzondering
hierop vormt een artiket in het Nederlands, geschreven door een missionaris: 'Kerk in opbouw
zonder priester.' Door M. van Leeuwen OFM Cap., in: Kosinos en Oecumene, 1977, p. 128 e.v.
Andere publikaties over parochieopbouw in Indonesie en de rol van de leken daarbij zijn soms
te vinden in missiepublikaties van ordes en congregaties of in uitgaven van het Centraal Missie
Commissariaat. Enkele voorbeelden:
1   Mensen met een Missie, uitgave CMC, Den Haag, 1979: Over de opbouw van de "kringen"

in Midden-Java: p. 64 c.v.
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Het hierboven aangehaalde voorbeeld is typerend voor de (late) nieuwe kerkont-
wikkeling in Kalimantan Barat. In andere delen van Indonesie was men al veel
eerder begonnen met een kerkopbouw van onderaf, met name in Midden-Java en
Noord-Sumatra. Daar gebeurde dit echter niet vanuit een veranderde kerkvisie,
maar vanuit een eigen culturele en/of godsdienstige achtergrond.
In het aartsbisdom Semarang was men reeds voor de Tweede Wereldoorlog
begonnen met het indelen van de gelovigen in wat daar 'kringen' werd ge-
noem(14: Dat kringsysteem bestond in de parochies Wedi-Klaten, Ganjuran en
Bintaran. Het ontwikkelde zich vooral onder leiling van de eerste Javaanse
priesters Hardjosuwondo en Soegijapranata, die in 1941 de eerste bisschop van
Semarang werd. Elke kring bestaat uit zo'n twintig tot dertig katholieke gezinnen,
geleid door een Pamong (leider in het Javaans), een eenvoudig, getrouwd en
verantwoordelijk man. Hij weet alles wat er in zijn kring gebeurt, wat zijn mensen
nodig hebben, geeft ze leiding in hun menselijke zorgen en benodigdheden. Hij
is de werkelijke herder in die kleine gemeente, die leeft temidden van een grote
groep Javanen van islamitischen huize of van Javaans-godsdienstige achtergrond.
Elke maand komen de Pamongs bijeen om gezamenlijk te vergaderen en paro-
chiezaken te bespreken. Binnen zijn eigen kring leidt de Pamong gebedsdiensten
en geeft onderricht aan de katechumenen.
Na de oorlog werd het systeem steeds verder uitgebouwd en ook gestructureerd.
Al in 1961 kregen de pastores in het aartsbisdom Semarang een concept voor een
parochieraad toegestuurd421 De systematische uitbouw van dit kringensysteem in
de loop van de jaren vond zijn formele afsluiting in een 'Leidraad voor de
parochieraden', die in augustus 1980, na een vergadering van alle bisschoppen van
Java, werd uitgegeven. Dit typisch Javaanse kringensysteem van parochieopbouw
was dus gttn vrucht van een veranderde kerkvisie van het Vaticaans Concilie,
maar vond reeds voor de oorlog zijn wortel binnen de Javaanse cultuur (een
inculturatie avant la lettre!)43,

2  Mensen met een Missie, uitgave CMC, Den Haag, 1982: Jan Brock, Missionarissen en hun
opvolgers, passim.

3  'Van missiekerk tot lokale kerk.' Geschreven door de oudbisschop van Atambua, mgr. Th.
v.d. Tillaart SVD. In: Rond, Contactblad van de SVD, oktober 1984.

4   'Jakarta, hoe een kerk uitgroeit.' In: Nederlandse Jezui'eten, nr. 76, maart 1986.
41  Zie CA.W. Rommens, 'Kringen in Midden-Java', in: Naar een andere Kerk: getuigenissen uit de

kerk van de derde werdd. Bulletin v.d. Horstink en Kaski, nr. 6 (november 1974), 20-23.
42    Over de ontwikkeling van de kerk in Midden-Java schreef Justinus kardinaal Darmojuwono na

zijn ten:gtreden als aartsbisschop van Semarang een boeiend boekje Perjaianan  Umat Allah di
KA.Semarang dari Konsiti Fatikan U sampai juni 1981  (de weg van het Volk Gods in het
aartsbisdom Semarang, vanaf het Ile Vaticaans Concilic tot in juni 1981). Uitgave aartsbisdom
Semarang 1981.

43   Belangstelling voor dit typisch Javaanse 'kringensystecm' van kerkopbouw bestaat ook binnen
Nederland, getuige het thema-katern voor de Wereldmissiemaand in oktober 1985 door de
Pauselijke Missie Werken, Den Haag, uitgegeven. In deze brochure met de naam Werk aan de
Ker/4 Kerk aan het Werk wordt speciale aandacht besteed aan de bisdommen Jakarta en
Semarang. Concreet wordt erin uiteengezet hoe een parochie daar ter plaatse is georganiseerd
in kringen en secties.
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Het meest duidelijke voorbeeld van de betrokkenheid van de leken bij de opbouw
van de lokale kerk in Indonesit is te vinden in de geschiedenis van de kerk in
Noord-Sumatra in de Bataldanden. Toen de katholieke missie in 1933 officieel
toestemming kreeg om in de Bataklanden te gaan missioneren - door opheffing
van het verbod van regeringswege van artikel 177 - troffen de missionarissen
daar een 70 jaar oude christelijke infrastructuur, die door de Duitse protestantse
kerken was ingevoerd'4. Dat gegeven heeft een zwaar stempel gedrukt op de
ontwikkeling van de katholieke missie van toen. Volgens getuigenissen van
missionarissen van het eerste uur 5 werden zij door Bataks die katholiek wilden
worden voortdurend met het protestantse kerksysteem geconfronteerd. De
protestanten kenden het systeem van de eigen kerken al langer. Hun gelovigen
waren georganiseerd in de'huria's' (plaatselijke gemeentes) waar een'porhanger'
(voorganger) in de diensten voorging. De 'sintua's' (ouderlingen) hadden een
toeziende functie op het gemeenteleven. Het was niet zeldzaam dat een hele
huria, bij een conflict met de pendeta (zendeling), zich massaal aandiende bij de
pastoor om katholiek te wordent De katechist of guru, die de week tevoren
nog'protestants' had gepreekt, preekte de volgende week'katholiek'. Volgens een
missionaris had men in die tijd geen enkel probleem met het vinden van een
porhanger, maar het grootste probleem was het vinden van een g68de voorgan-
ger! Dit heeft ongetwijfeld te maken met de aard van de Bataks; ieder wil graag
op de voorgrond treden en dus ook binnen zijn eigen kerkelijke groep een functie
vervullen. Al v66r de oorlog waren in alle staties'kerkbestoeren' gekozen door de
mensen zelf en waren er 'priesterloze' zondagsdiensten, geleid door de porhan-
gers. Geen probleem: z6 had men het bij de protestanten gezien en geleerd! Een
Batakse lekenkerk hoefde echt niet door de pastoors of door een Concilie te
worden uitgevonden. Deze diende zich vanzelf aan vanuit de protestantse achter-
grond En de Batakse volksaard. Tot op de dag van vandaag speelt het kerkelijk
leven zich op lokaal niveau af in de meer dan 1.250 staties van het aartsbisdom
Medan47.
Toen mgr. W. van Bekkum SVD, bisschop van Ruteng op Flores, de Batakmissie
in 1962 bezocht, was hij verwonderd te zien hoe daar reeds een uitgewerkte
lekenkerk bestond en hoe er ook liturgisch zeer veel gebeurde in die staties. In

44   Zie P. Gentilis Aster OFM Cap., Een volk ontdekt Christus: de katholieke missie onder de Bataks
op Sumatra. Foreholte, Voorhout 1959.

45   Informatie uit gesprekken met oud-missionarissen van Sumatra: P. Marianus van den Acker en
P. Beatus Jenniskens te Tilburg en P. Lukas Renders te Nijmegen.

46 Een unick vcrhaal hierover wcrd vcrtcld door P. Lukas Renders OFM Cap. Toen in cen
bepaalde huria het 'kasbestoer' (nict het kerkbestuur, maar de afdeling die de kas behecrde) aan
de Duitse Pendeta verantwoording vrocg over bepaalde uitgaven, werd de dominee zo kwaad op
deze Batakse brutaliteit, dat hij ze toeschreeuwde: 'Komplet, konstan, skors!' (jullic zijn
allemaal, compleet, onmiddellijk, geschorst!) en daarom besloten ze onmiddellijk met z'n allen
katholiek te worden!

47    Volgens de opgave van de kerkelijke statistiek van het aartsbisdom Medan zijn er per 31-12-1989
42 parochies in het diocees, met in totaal 1.254 staties.
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zijn dankbriefi, na zijn bezoek, schreef hij: 'Ik heb veel meer gevonden dan ik
had verwacht. Er is nict alleen bij enigen onder U een normale belangstelling
voor pastorale liturgie, maar uw hele groep is er door gekenmerkt. Bovendien
was er reeds allerhande uitgewerkt en in praktijk gebracht, dat naar ik hoop nu
ook voor andere gebieden van Indonesie ter beschikking zal worden gesteld.'
Deze lovende woorden van de man die toen hoofd was van de Nationale Com-
missie voor Liturgie en Pastoraal, geven wel aan dat men in de Bataklanden al
v66r het Concilie ver gevorderd was in de realisering van de uitbouw van een
lokale kerk met een eigen gezicht. Indirect kan men er uit opmaken dat men in
andere delen van Indonesie pas na het Concilie met deze uitbouw begon.

Samenvattend zouden we de 'nieuwe' kerkvisie en kerkstructuur die men in
·49Indonesie wilde realiseren kunnen karakteriseren met het woord: awamisast .

De echte Indonesische lokale kerk moet men zoeken aan de basis, daar waar de
leken als Indonesische umat katolik hun geloofsgemeenschap opbouwen en
beleven in hun eigen 'kringen en staties'.

Tabel 47 Verdeling van parochies in kringen en staties in 1980.

Kerkprovincie Kringen Staties Totaal

Jakarta 1.134 93%                              82 7% 1.216 100%
Midden- en
Oost-Java 1.175 59% 811 41% 1.986 100%

Nusatenggara 388 22% 1.350 78% 1.738 100%
Sumatera 551 21% 2.074 79% 2.625 100%
Kalimantan 206 8% 2.423 92% 2.629 100%

Sulawesi/Ambon 216 20% 863 80% 1.079 100%
Irian 204 27% 541 73% 745 100%

Totaal 1874 32% 8.144 68% 12.018 100%

Bron: PPA, laporan 752, p. 35.

Toelichting:
In tabel 47 geven we een overzicht over het totale aantal kringen: 32% en staties:
68% anno 1980. Op Java bestaan de parochies voornamelijk uit kringen: 93% in
Jakarta en 59% in Midden- en Oost-Java. In de andere kerkprovincies bestaan de
parochies voor het merendeel uit staties: van 73% in Irian tot 92% in Kaliman-
tan. Hoe deze lokale basisgemeenschappen structureel werden uitgebouwd binnen
de Indonesische katholieke kerk, komt in de volgende paragraaf aan bod.

48  Brief van mgr. W. van Bekkum SVD van 10 mei 1962, aan: de Zeereerwaarde Confratres,
Paters, Broeders en Zusters in het Aartsbisdom Medan.

49 Het Indonesische woord awam betekent 'leek'. Awamisasi betekent dan de tendens om de Icken
in te schakelen bij de uitbouw van de lokale kerken aan de basis.
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8.4  De structurele uitbouw van de lokale kerken

Het ontwikkelingsproces van de uitbouw van de lokale kerken verloopt in ieder
bisdom in zijn eigen tempo, overeenkomstig de situatie en condities ter plaatse.
Het is onmogelijk om in deze nationale studie gedetailleerder in te gaan op
lokale verschillen en varianten. Er is echter wel informatie op nationaal niveau.
Tijdens de crisissituatie van 1979 toen het erop leek dat alle buitenlandse missio-
narissen misschien binnen een jaar het land zouden moeten verlaten, wilde de
MAWI een overzicht hebben van de situatie van de kerk in elk gebied. Uit een
nationale enquete, gehouden in alle parochies van Indonesit, kwam toen ook
informatie over de betrokkenheid van de leken bij de lokale kerkopbouw.
Uitgangspunt daarbij was dat de totstandkoming van parochieraden, met hun
wortels in de kringen/kampongs/lingkungans, en hun taken een indicatie vormden
van deze structurele betrokkenheid.
Na 1980 is er op nationaal niveau in dit opzicht geen onderzoek meer gedaan. In
deze paragraaf worden enkele resultaten van deze nationale enquete in 1980
gepresenteerd als illustratie van de typisch Indonesische aanpak van kerkopbouw
van onderaP.

Allereerst enkele feiten over de oprichting van de zogenaamde Dewan Paroki's
(parochieraden). Uit het onderzoek bleek dat in 96% van alle parochies in 1980
een Dewan Paroki bestond. Vervolgens werd duidelijk dat in 26% van alle
parochies die een parochieraad hadden, die Dewan al v66r 1970 was opgericht,
dat dit bij 37% dit gebeurde tussen 1971 en 1975 en in de andere 37% tussen
1976 en 1980. Dit betekent dat driekwart van alle Dewan Paroki's in IndonesiB
tussen 1970 en 1980 tot stand kwam: een consequente doorvoering van de nieuwe
visie in de jaren zeventigs: In 1989 blijken alle parochies een parochieraad te
hebben52.

Nog belangrijker dan het feit van het bestaan van die Dewan's is de vraag: wat
voor taken zijn aan die Dewan's in de praktijk toevertrouwd?
Het nu volgende resum6 bevat een compilatie van alle antwoorden van alle
parochies, zonder dat verder kan worden aangegeven wat in het ene bisdom wal
en in het andere bisdom eventueel (nog) niet door de Dewan Paroki gebeurt. De
lokale varianten in dit opzicht hangen af van de mate van ontwikkeling van de
umat en de taakomschrijvingen ter plaatse. Duidelijk is wel dat de Indonesische

parochieraden zich met zeer veel zaken bezighouden.

50  De onderzoeksresultaten van deze nationale enquEte werden in 1982 gepubliceerd in Profit
Paroki Gereja Katolik di selumh Indonesia (profiel van de parochies van de katholieke kerk in
heel Indonesie). PPA, laporan 752, 308 p., en 75b, 106 p

51   Zie PPA, laporan 75a, p. 116.
52    Zie Report of Bishops' Conference of Indonesia to the Holy See, May 1989. KWI, lakarta, p. 33.
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Aandachtsvelden en taakverdelingen van de Dewan ParokiP

1 PASFORAAL
De volgende bestuurlijke en pastorale activiteiten (die hangen samen!) zijn te
onderscheiden:
-  Zorg dragen dat de interne structuur van de parochie goed wordt opgebouwd;

een goede indeling maken van de staties/wilayah's of kringen of zodat de
pastorale bedieningen daarbinnen goed kunnen geschieden. Toezien op de
aanstelling van de leiders van deze kringen, staties/wilayah's, zorg dragen voor
de co6rdinatie, begeleiding en eventuele mutaties van de leiders. Als er
problemen zijn tussen de groepen onderling, moet de Dewan Paroki die
oplossen. Een katechist wordt door de Dewan aangesteld.

- De pastor assisteren bij alle regelingen in verband met de sacramentele
bedieningen:
- Het voorbereiden van de doopleerlingen (zorgen dat ze godsdienstonder-

richt krijgen) en beoordelen of de kandidaten op het eind van de voorbe-
reidingstijd al dan niet gedoopt mogen worden.

-  Het voorbereiden van kandidaten op de eerste communie, het vormsel en
het huwelijk. Als er problemen optreden rond een huwelijk, speciaal in
verband met adatkwesties, waarbij de plaatselijke adat in strijd is met de
katholieke huwelijkswetgeving, dan moet de Dewan Paroki daar een oplos-
sing voor vinden.

-  Het rondbrengen van de communie aan zieken en bejaarden.- Activiteiten ontplooien op het gebied van de inculturatie, het op elkaar afstem-
men van de christelijke uitdrukkingsvormen met de plaatselijke gebruiken en
gewoonten.

-  Het verder tot ontplooiing brengen van de godsdienst via het lekenapostolaat.
-  Het ondersteunen van roepingendagen/acties om nieuwe roepingen te krijgen

voor priesterschap en kloosterleven.
-  Het bezoeken van 'gebroken' gezinnen, mensen die alleen 'voor de kampong'

getrouwd zijn, het contact onderhouden met eenzamen in verre staties en
bejaarden.

-  Het helpen van de pastor om het parochiele leven tot ontplooiing te brengen,
het meewerken aan een planning van de activiteiten van pastorale bedieningen
in de parochie.

- Het oplossen van problemen die voortkomen uit het feit dat iemand tot een
andere godsdienst overgaat.

2  EREDIENSr EN LrrURGIE
De Dewan Paroki is actief betrokken bij:
-   De voorbereiding en de realisering van de dagelijkse of wekelijkse diensten en

die van de hoogtijdagen (Pasen en Kerstmis) of speciale feestdagen in de

53  Zie PPA, laporan 75a, p. 118-122.
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parochie (bijvoorbeeld van een patroonheilige, eerste communie, vormsel) en
ook voor de speciale diensten, bijvoorbeeld bij een overlijden, zowel thuis als
bij de begrafenis.

-  De Dewan draagt zorg voor de voorbereiding en toerusting van diegenen die
zijn belast met de regelingen binnen de staties. Hij stelt vast wie er preekt of
de woorddienst leidt en draagt zorg voor de voorbereiding van de lectoren en
lectrices en het koor.

- Naast de aandacht voor de voorbereiding kan het zo zijn dat leden van de
Dewan zelf zorg moeten dragen voor de uitvoering van de taken: het kiden
van de erediensten, met name wanneer het gaat om uitvoering daarvan volgens
de plaatselijke adat.

-  Assisteren bij het uitdelen van de communie.
-  Zorg dragen voor de rust en de orde tijdens de diensten.
- Het leiden van de gebedsdiensten als verschillende kringen/staties samen

komen.
- Leiding geven aan bedevaarten.

3  TOEZICHT OP GELOOFSBEGELEIDING EN GELOOFSVERDIEPING

Het geloofsleven van de umat kan geintensiveerd worden als er een goede
begeleiding is door middel van een aantal activiteiten:
-  Het geven van godsdienstlessen aan kinderen die op school zitten, speciaal aan

hen die niet-katholieke scholen bezoeken, maar eveneens aan de gelovigen zelf
in de verschillende kringen/staties.

-  Men moet streven naar bijbelse geloofsverdieping door middel van het oprich-
ten van bijbelgroepen, gebedsgroepen, Maria Legioen, het geven van cursussen
op geestelijk gebied, het organiseren van de zondagsschool, recollecties en
bedevaarten.

- Het zorgen voor oecumenische activiteiten, zoals de gezamentijke Kerst- en
Paasvieringen.

4   ACI'IVrrEITEN OP SOCIAADECONOMISCH EN CHARTATIEF TERREIN
Parochiale activiteiten op sociaal-economisch gebied spelen zich o.a. af in de
volgende vormen:
- Het opzetten van kleine collperaties, Credit Unions, het organiseren van

spaarvormen (arisan's), het ondernemen van acties om de parochiekas op peil
te brengen, creatief zoeken naar wegen om het sociaal-economisch niveau van
de parochianen te verbeteren op landbouwgebied of anderszins.

-   Op sociaal-charitatief gebied: het ondersteunen van de Vastenacties, waardoor
er een solidariteitsfonds in de parochies tot stand komt. Daarnaast zorg dragen
voor de speciale acties met Kerstmis en de al dan niet verplichte collectes. Het
aanwenden van het solidariteitsfonds voor zieken, mensen die getroffen worden
door natuurrampen, weduwen, armen en behoeftigen, gezinnen die getroffen
worden door overlijden enz.
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5 ZORG DRAGEN VOOR HEr KERK- EN ARMBESIUUR
In elke parochie moet er een formeel-juridisch orgaan zijn, de Pengurus Gereja
Dana Papa, het kerk- en armenfondsbestuur. De Dewan Paroki moet er op
toezien dat de taken van dit bestuur goed worden uitgevoerd:
- Het beheren van (wat in Nederlandse kerkjuridische termen heet) de 'kerk-

fabriek', het bewaren van de belangrijkste bescheiden van de parochie: aan-
koopactes van de gronden, toestemming voor de bouw, certificaten enz.

- Het onderhoud van het kerkgebouw en zijn omgeving, de eventuele kapellen,
de pastorie, de parochi8le rijstschuur enz.

-  Het plannen en bouwen van nieuwe gebedshuizen in de staties en het zoeken
van geldmiddelen hiervoor.

6  DE ZORG VOOR HET ONDERWUS IN DE PAROCHIE
- In veel parochies in Indonesie kent men nog eigen parochiescholen. In die

gevallen zal de Dewan Paroki ook daarop toezien.
- Daarnaast heeft een Dewan de zorg voor allerlei vormen van informeel

onderwijs en vorming door middel van cursussen, begeleiding van allerlei
groepen in de parochie: jongeren, koorleden, misdienaars en andere voorko-
mende groepen.

-  Zorg voor een parochiebibliotheekje.
-  Zorg voor asrama's (internaten) voor kinderen uit de bijstaties, die daar niet

naar school kunnen gaan voor verder onderwijs.
-  Het organiseren van studiebeurzen voor armlastige kinderen.

7 LOGISTIEKE ACI'IVITEITEN
Al de bovengenoemde aandachtsvelden van de Dewan Paroki vragen om een
specifieke ondersteuning via een goede administratie en communicatie. Vandaar
dat de Dewan toezicht moet houden op:
-  De registratie van de gelovigen in de 'status animarum' in het parochiesecreta-

riaat en het invullen van de jaarlijkse statistieken in de staties en in de paro-
chie.

- Zorgen voor een effectieve communicatie, zowel intern als extern, tussen de
gelovigen onderling, tussen de pastor en de umat, tussen de parochies onder-
ling, met het dekenaat en het bisdom en speciaal met de plaatselijke autoritei-
ten.

-  Zorg dragen voor een parochieblad/muurkrant of anderszins.
-   Op financieel gebied: het opstellen van de jaarlijkse begroting, toezicht houden

op de uitgaven en het bijeenbrengen van geldmiddelen voor de parochiekas.

Met dit algemene overzicht is een beeld geschetst van de taken van een doorsnee
Dewan Paroki in IndonesiB. Indien al deze taken optimaal gerealiseerd zouden
kunnen worden, zou men kunnen spreken van echte lokale kerken, die door de
leken gedragen worden. Uit de gegevens van deze nationale enquete bleek echter
duidelijk dat dit ideaalbeeld in vele opzichten op vele plaatsen nog niet gereali-
seerd kon worden. In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk zullen ter illustratie
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een aantal stimulerende, maar ook belemmerende factoren bij de uitbouw van de
lokale kerken aan bod komen.
Eerst echter nog een aantal feiten, waaruit de groeiende 'awamisasi', de leken-
betrokkenheid bij de kerkopbouw blijkt.
Na de nationale enquete over de situatie van de katholieke kerk in 1980, besloot
de MAWI dat voortaan elk jaar alle kerkelijke gegevens in een soort databank 4
moesten worden opgeslagen. Uit de publikaties van deze kerkelijke databank
citeren we hier onderstaande gegevens. Het is goed om daarbij te bedenken dat
deze gegevens betrekking hebben op rond de 800 parochies in 1981 5 en 882
parochies in 1990.

1 De toename van het aantal leden van Dewan Paroki'f
1981: 13.711 leden
1984: 16.749 leden  ( + 2.768 leden: + 20%)
1986: 19.221 leden  (  + 2.472 leden: + 15%)
1990: 40.476 leden  C + 21.255 leden: + 111%)

In zijn algemeenheid kan men constateren dat in negen jaar tijds het aantal leden
van Dewan Paroki's bijna verdrievoudigd is, tussen 1986 en 1990 verdubbelde het.
De tendens is duidelijk: steeds meer leken raken betrokken bij het parochieraads-
werk.

2  De toename van het aantal Ketua Umat/Stasi/Wilayah/Krinr
(De voorzitters van de staties/regio's/kringen)
1981: 9.660 personen
1984: 14.949 personen ( + 5.289 personen: + 55%)
1986: 16.227 personen ( + 1.278 personen: + 9%)
1990: 24.538 personen ( + 8.311 personen: + 51%)

Hier gaat het echt om de 'lokale kerk', zoals die leeft in de kringen of regio's of
staties. In negen jaar tijds zien we het aantal voorzitters tweeenhalf maal toene-
men. Let wel: in 1990 zijn er 882 parochies!

54 Deze kerkelijke databank heet: Bank penyimpanan data Gereja Katolik Indonesia (bank voor
het bewaren van de gegevens van de katholieke 1ndonesische kerk). Formeel is deze bank onder-
gebracht bij het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie. De feitelijke dataverzameling en
verwerking geschiedt door de afdeling Sociaal-Kerkelijk Onderzoek van het Pusat Penelitian

Atma Jaya in Jakarta. Vanaf 1981 zijn jaarlijks kerkelijke gegevens over alle bisdommen
voorhanden.

55    In de eerstc publikatic van de Kerkelijke Databank over 1981 komen nog verschillendc kinder-
ziektes voor. Onder andere is niet aangegeven welke informatie uit hoeveel parochies verkregen
werd.

56    Zie de verschillende uitgaven van de Stadstik Tahunan Paroki Gereja Katotik Indonesia, uitgege-
ven door Sekretariat MAWI, Jakarta: Voor 1981 tabel 18b, voor 1984 tabel 18b, voor 1986 tabel
18b en voor 1990 tabel 13.

57 Zie voetnoot 56. De gegevens voor 1990 staan in tabel 12b.
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3  De toename van het aantal gespecialiseerde lekenkrachten in de parochie-pasto-
raal tussen 1980-1990

Bijna elke parochie in Indonesie bezit een of meer gesalarieerde lekenkrachten,
soms fulltimer soms part-timer. Het zijn de katechisten en guru agama's (gods-
dienstleraren). De hoogst opgeleide katechisten hebben een officieel diploma van
een AKKI58 of IPI59, anderen hebben lagere katechetische scholen gevolgd en
een aantal van de guru agama's heeft vaak helemaal geen officieel diploma. Hoe
hun aantal tussen 1980 en 1990 toenam, is te lezen in de volgende tabel:

Tabel 48 Toename van het aantal gespecialiseerde lekenkrachten in de parochie-
pastoraal 1980-1990.

Gespecialiseerde lekenkrachten 1980 1990 Toename

Hoger opgeleide katechisten 476 1.058 + 122%

Lager opgeleide katechisten 2.300 4.409 + 92%
Katechisten zonder diploma 3.982 6.890 + 73%

Totaal 6.758 12.357 + 83%

Bron: Zie voor 1980 PPA, laporan 75a, p. 126 en voor 1990 Statisnk Tahunan Paroki 1989, tabel 12b.

In tien jaar tijd is het aantal gespecialiseerde lekenkaderkrachten met 83%
toegenomen, waarbij met name de lager en hoger opgeleide krachten het sterkste
toenemen.

Bij het voorgaande gaat het slechts over kwantitatieve gegevens. Ze geven echter
wel een duidelijke tendens weer van voortschrijdende 'awamisasi' van de lokale
kerken.

Binnen de lokale kerk van Indonesie is er nog geen eensluidende terminologie
voor de lokale lekenleiders in de verschillende bisdommen. In Noord-Sumatra
treffen we de term 'Porhanger' (voorganger) aan; in Kalimantan 'Pelayan Umat'
(dienaar van de geloofsgemeenschap); in Midden-Java kent men verschillende
termen: Pamong Sabda (leider van het Woord)60, maar ook 'Diakon Awam'
(lekendiaken) of 'Diakon Paroki' (parochiediaken)61, en in Noord-Celebes komt

58 AKKI: Akademi Kateketik Indonesia = Hoger Catechetisch Instituut.
59 IPI: Institut Pastoral Indonesia : Hogere Pastorale Opleiding.
60   In 1980 stelde kardinaal Darmoyuwono in de parochie Sedayu (15 km. ten westen van Yogyakar-

ta) negentien Pamong Sabda's aan om de basisgemeenschappen in deze parochie te bedienen.
Zie Hidup, nr. 5 (1982),36.

61 Zie 'Diakon Paroki: Perwujudan ketcrlibatan Umat di KA.Semarang' (de parochiediaken,
realisering van de betrokkcnheid van de leken in het aartsbisdom Semarang). Hidup, nr. 30,24
juli 1983.
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de term 'Guru Jumat' (de leraar van de gemeente) voor. Een aparte studie zou
moeten uitwijzen hoe in de verschillende lokale kerken van IndonesiB concreet
gestalte gegeven wordt aan de diverse lekenfuncties binnen de plaatselijke
gemeenschappen. In 1975 droeg de MAWI het hoofd van de afdeling Documenta-
tie en Voorlichting, dr. M. Muskens, op om documentatie te verzamelen en een
onderzoek te starten naar de concrete situatie van de betrokkenheid van leken bij
het pastorale werke. Helaas is dit onderzoek door het vertrek van dr. M. Mus-
kens naar Rome nooit uitgevoerd.
Dit thema, 'New Ministries in the Church' komt in de jaren zeventig ter sprake
op allerlei internationale congressen, 66k in Zuidoost-Azia. In 1977 werd het
Asian Colloquium on Ministries in the Church, in Hongkong gehouden door de
FABC, waar een varieteit van (nieuwe) lekenfuncties binnen de kerk werd
besprokenw.
Over de situatie van de kerk in Indonesie in dit opzicht verscheen in 1986 een
proefschrift van Georg Kirchberger: Neue Dienste und Genieindestnikturen in der
Katholischen  Kirche IndonesienP. Door middel van zijn onderzoekingen wil de
auteur de middelen en de weg aangeven voor de oplossing van de pastorale
noodsituatie in Indonesie, die een gevolg is van het priestergebrek. Hij ziet de
'Laiendienste' niet als een noodoplossing, niet als een 'substituut' voor de pries-
ters  maar als een 'Weg zu einem der Situation in Indonesien angepassten
Priesteramt und zu einer angepassten Gemeindestruktur'67. Hiermee zijn we bij
de kern van de kwestie van de structurele uitbouw van de lokale kerken van
Indonesit. Omdat deze zaak o.i. van groot belang is, willen we er nu een aparte
paragraaf aan wijden.

8.5  De toetssteen van een visie: gehuwde priesters?

De voortschrijdende uitbouw van de lokale kerken aan de basis, juist door de
inschakeling van lekenleiders, geschiedde binnen de Indonesische kerk vanuit de
theologische visie dat de lokale kerk 'ten volle' kerk zou moeten zijn. De 'volheid'
van die kerk kan/mag niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een celibatair
priester. De gelovige gemeenschap aan de basis mag niet verstoken blijven van
eucharistische vieringen en andere sacramentele bedieningen vanwege het grote

62     Zie J. Hadiwikarta, Himpunan Keputusan MA M,  1924-1980,  p.  17,  nr.  19.
63 FABC: Federation of Asian Bishops' Conferences.
64 Zie FABGPAPERS, nr. 3, 1977. In mei-juni 1978 verscheen in de serie Pro Mundi Vita:

Dossiers, een aparte uitgave: Ministries in Indonesia, Asia-Australasia Dossier 7. Hierin zijn drie
artikelen opgenomen: 'Priestly Vocations in Indonesia', van A.G. Baan OFM, en de Avec andere
van de hand van R. Hardawiryana SJ: 'Those who Minister to the Church', en: 'The Layman as
Leader of the Christian Community'.

65 Deze studie is verschenen in de serie Ver8ffentlichungen des Missionspriesterseminars St.
Augustin bei Bonn, nr. 35, uitgegeven door Steyler Verlag, 1986. De auteur was als docent
verbonden aan het groot-seminarie van de SVD in Ledalero op Flores.

66 Zic Kirchberger, 1986, p. 229.
67 Zie Kirchberger, 1986, p. 232.
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priestertekort. De grote onevenwichtigheid tussen het steeds maar groeiende aantal
gelovigen en het zeer langzaam toenemende aantal priesters in IndonesiB kan
alleen overbrugd worden door nieuwe vormen van'lokaal' priesterschap. Waarom
kan/mag men geen daarvoor geschikte gehuwde mannen tot priesters wijden? Dat
is de kernvraag die nu al 20 jaar lang in Indonesi8 speelt. Het antwoord is simpel:
Rome accepteert dit niet. Het Indonesische episcopaat weet dit, maar desalniette-
min accepteert het dit Romeinse standpunt niet. Het is binnen de huidige kerkge-
schiedenis dan ook hoogst frappant dat nu al 20 jaar lang vanuit Indonesia telkens
opnieuw op herziening van het Romeinse standpunt wordt aangedrongenf.

Dit zijn de feiten:
1  In 1968 keurt de MAWI een voorstel goed om aan de paus het verzoek voor
te leggen dat Indonesit toestemming krijgt om het diakonaat weer in te voeren.
Hierbij wordt de aantekening gemaakt: bedoeld is hier de diakenwijding van
jongeren die daarvoor geschikt en waardig bevonden worden en die verder
ongehuwd door het leven willen gaan. Maar 66k voor ouderen en zelfs voor
gehuwdenw. Het gaat hier pas om diakens. De volgende stap, het vragen om
gehuwde priesters, volgt twee jaar later.

2  Op hun vergadering in 1970 'hebben de bisschoppen de wens geuit, dat er in
Rome op wordt aangedrongen, dat voortaan ook gehuwde mannen tot de wijding
van het priesterschap worden toegelaten. Een langdurig uitblijven van deze
toestemming kan rampzalig zijn voor de kerk van Indonesie in verschillende
gebieden : De MAWI stelt echter wel een aantal voorwaarden vast waaraan
kandidaten zouden moeten voldoen71T

1    Ze moeten een gezond en goed karakter hebben en een juist moreel leven
leiden, speciaal als echtgenoot en vader.

2   Ze moeten geestelijk volwassen zijn.
3   Ze moeten een apostolische geest bezitten.
4   Ze moeten gezag bezitten binnen de gelovige gemeenschap, niet vanwege

hun functie of ambt, maar op basis van hun persoonlijkheid.
5   Ze moeten een goed gezin hebben.
6   De umat en het gezin moeten ermee instemmen.
7  Ze moeten een opleiding hebben die overeenkomt met de eisen van hun

functie.

68    Het is mij niet bekend dat enige andere Bisschoppenconferentie zo consequent en zo volhoudend
tegen een officiecl Romeins standpunt ingaat. Op zichzelf genomen is zo'n houding erg on-
Indonesisch, maar het kit dat het gebeurt bewijst hoeveel waarde het Indonesisch Episcopaat
juist hecht aan de betekenis van dc lokale kerken, die 'volwaardig' hun geloof moeten kunnen
vieren en beleven. Vandaar de titel van deze paragraaf: de 'toetssteen van een Visic'.

69 Zie Hadiwikarta, 1981, p. 27, nr. 117.
70 Zie Katholiek Archi4 26e jrg., 71, p. 186
71 Zie Hadiwikarta, 1981, p. 29, nr. 122.
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Voor de uitvoering hiervan geeft men drie mogelijke wegen aan:
a Men zou eerst een aantal kerkelijke taken aan een leek, die ze mogelijk al

verricht, kunnen toevertrouwen en vervolgens, als die taken op bevredigende

wijze door hem vervuld worden, hem verder voorbereiden op een wijding.
b Men kan iemand gedurende een vastgestelde periode als diaken aanstellen,

met een diakenwijding, met de bedoeling om zijn bekwaamheid uit te testen
voor het priesterschap.

c Men zou een kandidaat die men daarvoor geschikt acht rechtstreeks een
opleiding kunnen laten volgen en nadat hij geslaagd is hem vervolgens priester
wij den72.

In feite ondersteunt de MAWI met dit voorstel een 'Verklaring van de Bisschop-
pen van Irian Barat aan paus Paulus VI'73, die vanwege de uitzonderlijke situatie
van de kerk van Irian stelden: 'Wij, bisschoppen van Irian, zijn in alle eerlijkheid
de mening toegedaan dat Irian Barat nooit voldoende priesters zal kunnen
krijgen, als de soort van opleiding en de plicht tot celibaat, zoals die gelden in de
Latijnse Kerk, ook moeten worden toegepast in Irian Barat (...).'
Rome reageert afwijzend, zoals ook blijkt uit de Bisschoppensynode van 1971
over het priesterambt74.

3 Binnen Indonesit gaat het denken over de plaats van de leek binnen de
plaatselijke gemeente echter verder. In 1975 bespreekt de MAWI twee belangrij-
ke thema's: de leek als leider van de gemeente en de leek als leider van de
liturgische dienst75. De bisschoppen komen tot een zeer duidelijke stellingname
over het binnenkerkelijk functioneren van de leek. Men vertrekt daarbij vanuit de
concrete situatie binnen Indonesie zelf'dat in vele delen van Indonesie liturgische
diensten (speciaal op zondagen) en plechtigheden noodzakelijk geleid worden
door leken, en dat dikwijls noodzakelijk allerlei activiteiten voor de uitbouw van
de gelovige gemeenschap geleid worden door leken, z61fs dat leken leiders van die
gemeenschappen zijn,76 Gebaseerd op de uitslagen van een enqutte van de
Commissie voor Liturgie, wordt een aantal aanbevelingen aangenomen met
betrekking tot de leek als voorganger in de diensten, zowel in de zondagsdiensten
als in andere sacramentele vieringen. Men pleit voor voldoende vorming en
begeleiding, goede selectie en training, aanwezigheid van materiaal, proefperiode,
aanstelling etc. Het jaar daarop laat de MAW[ een boekje uitgeven: 'De begelei-

72 Zie Spektmm, 1,4 (1971),p. 204.
73 Zie 'Pernyataan Para Uskup Irian Barat kepada yang tersutji Paus Paulus VI', uitgegeven op de

conferentic van bisschoppen van Irian Barat, 6-9 januari 1970 te Djajapura. Spekeum, 1, 4
(1971), p. 263-264.

74 Zie Herderkorrespondenz, 25 (1971), p. 590.
75 Zie'Awam Pemuka Jemaat' (de leek als voorganger van de gemeente), in: Spektrum, 1, 4 (1976),

p. 1-77; en: 'Awam sebagai Pemimpin Ibadat' (de leek als voorganger in de eredienst), in:
Spektrum, 6,1 (1976),p. 78-87.

76 Zie Spektrum, 6,1 (1976), p. 2.
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ding van de gelovige gemeenschap'77, waarin een 'totaalbeeld' geschetst wordt
van de gelovige gemeenschap en de verscheidenheid aan bedieningen daarbinnen.

4  In 1980 is het weer zover dat er een 'bezoek ad limina' in Rome moet wordt
afgelegd. Er wordt een officieel rapport opgesteld waarin een aantal problemen
geformuleerd worden waarmee de katholieke kerk in Indonesie te maken
heeft78. Eerste aandachtsveld is de problematiek van de pastorale zorg in de
'diasporakerk' van Indonesi879. Verwijzend naar de geweldige spreiding van de
katholieken over de duizenden staties in de diaspora schildert men hoe deze
gelovigen noch pastoraal noch sacramenteel goed bediend kunnen worden.
Gemiddeld in 60% van al die staties moeten zondagsvieringen gehouden worden
zonder priester. Maar niet alleen zijn er geen priesters om de eucharistie te
vieren, er is geen gelegenheid om te biechten, om te dopen, om te assisteren bij
huwelijken en om zieken te bedienen. In 80 tot 90% van alle staties sterven de
mensen zonder priesterlijke bijstand. En dan de analyse van de situatieso:

'One might say that in Indonesia there is a severe shortage of priests. Indeed,
there is a shortage of priests. But, we, the Bishops of Indonesia, are hesitant
to cite this as the underlying cause why we fall short in providing adequate
pastoral care to the faithful. If there is a shortage, then it must be possible to
conceive of realistic measures to compensate for it. But the situation is such
that a great number of far-distant and isolated communities will not have
their own priest in a hundred years. We cannot abide the notion that the
Church of Indonesia should be regarded as an exceptional case now and
forever, where, alas, christian community life cannot be promoted to its full
extent. It is more realistic to say that the Church of Indonesia for that matter
with its geographical and demographical conditions widely differing in the
various regions of this immense country is what it is; and that, precisely as it
is, it should be regarded as an ordinary church which should find ways to
provide ordinary pastoral care for the faithful. This implies, that, in a dialogue
of common concern with the Holy See, the responsible church leaders in this
country should be allowed sufficient latitude to entrust ministries to lay
people (...).'

Het is tegen deze achtergrond dat op het eind van het rapport enkele verzoeken
en voorstellen aan Rome worden voorgeleg#ir
1 'That the Holy See grant permission to the Bishops of Indonesia to ordain

fathers of families who are judged worthy and qualified to lead the faithful as

77   Dr. R Hardawiryana SJ, Membina Jemaat Beriman (het begeleiden van de gelovige gemeen-
schap). DOKPEN, Jakarta 1977.

78   Report of Bishops' Conference of Indonesia to the Holy See on the occasion of their Ad Limina
Msi4 May 1980. Secretariate Generale, MAWI, Jakarta, 22 februari 1980, 19 p.

79   7k Report Ad Limina, p. 7
80 Zic Report Ad Limina, p. 8-9.
81 Zie Report Ad Limina, p. 17-18.
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pastors ("viri uxori probati"). The reason for this request is the extreme
shortage of priests especially in outlying areas outside Java, where conditions
are such that many districts are visited by a priest only once ore twice in the
periode of a year.

2 For the same reasons mentioned above, difficult location and the shortage of
priests, we ask that lay persons be permitted to impart the Sacrament of the
Sick (Anointing).

3   That the Holy See grant to the Bishops' Conference of Indonesia (MAWI) the
faculty of allowing Ordinaries who are members of the MAWI to appoint lay
persons as "testes qualificati" to officiate at marriages together with the usual
witnesses. We ask this permision for a period of five years, after which it can
be renewed. We ask this permission for areas which can be visited by a priest
only once a month or less frequently:

Dit rapport werd eind februari 1980 naar Rome verzonden. Toen de bisschoppen
in twee groepen in mei-juni hun opwachting maakten in Rome, bleek dit rapport
nergens te vinden of er werd geen enkele aandacht aan besteed door de Romein-
se congregaties. In de officiele toespraak van de paus werd wel duidelijk gewezen

op de betekenis van de lokale kerk, in verbondenheid met Rome, maar er werd
geen enkele toespeling gemaakt op de pastorale problematiek van Indonesie, noch
werd er enige handreiking geboden82. Het is begrijpelijk dat vele bisschoppen na
dit bezoek aan Rome, dat officieel maar eens in de tien jaar plaatsvindt, teleurge-
steld naar huis terug gingensi.

5  Van 26 juni tot 5 juli 1980 vindt de tweede katechetische ontmoeting plaats van
vertegenwoordigers van alle bisdommen van Indonesie84. Zevenentachtig gedele-

geerden uit alle bisdommen, vertegenwoordigers van alle katechetische instituten
en deskundigen beraadslaagden over de richting van de 'Katekese Umat' (kate-
chese die zich richt op de basis). Vanuit Rome stuurde paus Johannes Paulus II
een speciale Adhortatio (Catechesi Tradendae) aan de deelnemers van deze
bijeenkomst. Deze besloten daarop een brief aan de paus terug te sturenas. De
kern daarvan luidt:

'In uw Adhortatio schrijft U terecht: "Een katechese die de sacramenten
voorbereidt is de beste katechese en iedere katechese mondt vanzelf uit in de
sacramenten van ons geloof". Dat is ook ons ideaal. Maar hoe is dit moge-
lijk? 60% van onze gelovigen leeft noodgedwongen zonder het sacrament van
de eucharistie; het sacrament van de ziekenzalving is in feite verdwenen, het
sacrament van de persoonlijke biecht kan onmogelijk een gezonde gewoonte

82 Zie Speech van Paus Johannes Paulus II tot de Indonesische Bisschoppen, 26 mei 1980. AAS, 72
(1980), p. 406-410.

83 Uit mondelinge informatie van enkele bisschoppen.
84   Pertemuan Kateketik Antar Keuskupan Se-Indonesia II. Verslag in Katekese Umat, geschreven

door Th. Huber SJ. Kanisius, Yogyakarta 1981, 111 p.
85 Zie Katekese Umat, 1981, p. 106-107.

310



worden om onze gelovigen van hun zonden te bevrijden. Dit alles betekent
dat de katechese die wij geven, dikwijls met opoffering van onze krachten en
gezondheid, onmogelijk "de beste katechese is, die uitmondt in het ontvangen
van de sacramenten". Daarom dan ook ondersteunen wij van ganser harte het
verzoek van onze bisschoppen om huisvaders tot priester te wijden en leken
het sacrament van de zieken te laten toedienen.
Samen met onze bisschoppen voelen wij werkelijk de dringende noodzaak
hiertoe in onze Indonesische kerk die wij mogen dienen. Op vele plaatsen kan
de pastorale en sacramentele bediening niet als een behoorlijk minimum
beschouwd worden om als katholieke gemeenschap te kunnen leven. Deze
situatie bestaat al lang en zal, zoals U zult begrijpen, nog lang doorgaan,
indien het verzoek van onze bisschoppen niet verhoord wordt.. In alle eerlijk-
heid zeggen wij U, dat wij ten zeerste verwonderd zijn over en ons ook
beledigd voelen door deze zin: "Het uitspreken van de homilie wordt toever-
trouwd aan de gewijde bedienaren." Meer dan 7.000 katechisten in ons land
verkondigen het woord in allerlei vormen van eredienst. Wij weten H.Vader
dat U ons niet wilt grieven of geen waardering zou hebben voor ons werk
en onze inspanningen, en daarom vragen wij ons af wat voor bedoelingen U
heeft.'

De katechisten van Indonesie ondersteunen dus van harte hun bisschoppen in hun
verzoek aan Rome, dat toen al afgewezen was!

6  In een interview met UCA NEWS licht kardinaal Darmojuwono in oktober
1980 de kern van de kwestie nog eens toes6: 'Als de eucharistie het centrum van
ons leven moet vormen, dan zullen wij ook huisvaders priester moeten wijden. Er
bestaat voor ons in Indonesie geen andere weg. (...) De functionarissen in Rome
gaven ons te kennen dat zij ons geen antwoord konden geven op deze kwestie,
alhoewel ze toegaven dat ze in ons verzoek niets konden vinden dat in strijd is
met christelijke beginselen. (...) Ik weet dat de meeste bisschoppen voorstander
zijn van gehuwde priesters. (...) Alleen  Rome  is  er  nog niet klaar  voor (...).'
Overigens zegt de kardinaal wel: 'Zonder toestemming van de H.Stoel zullen wij
bisschoppen er echter niet toe overgaan'.

7  In zijn vergadering van november 1980 besluit het Indonesisch episcopaat, als
reactie op de teleurstelling in Rome, tot een andere aanpak. Men stelt een
verandering voor in de wijze waarop een verzoek om 'viri uxori probati' in Rome
moet worden ingediend. Nu niet meer collectief voor heel Indonesie ineens, maar:
'Een dergelijk verzoek kan door de desbetreffende bisschop, casus voor casus, in

86 Zie Hidup, 19 oktober 1980. Op deze kwestie wordt verder ingegaan in een artikel: 'Bapak-bapak

akan ditahbiskan menjadi Imam?' (Zullen huisvaders tot priester gewijd wor(len?), in: Hidup, 19
juli 1981, waarop kardinaal Darmoyuwono een reactie geeft in Hidup, 13 september 1981. De
vraagstelling blijft dus leven!
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Rome worden voorgelegd, met instemming van de MAWF: Met andere woor-
den: Rome hoeft niet meer collectief aan het episcopaat van Indonesie antwoord
te geven, maar wordt de kans geboden om casus voor casus te bekijken. Een
enkele bisschop van Irian gaat alvast zijn eigen weg en gecft zijn katechisten-
voorgangers verlof het sacrament van de ziekenzalving toe te dienen. Een andere

bisschop vroeg hem: '(...) en is dat dan een sacrament?' De eerste antwoordde:
'Of het een sacrament is, weet ik niet, maar wat ik wel weet is, dat de mensen
het nodig hebbena,i

8  In een kranteninterview, na zijn promotie aan de universiteit van Nijmegen,
licht pater Michael Coomans (nu bisschop) de situatie in het bisdom Samarinda
toew: Ue kunt je het misschien niet voorstellen, maar dat bisdom is zesmaal zo
groot als Nederland, misschien wel het grootste ter wereld. Wij hebben momen-
teel 26 priesters: Nederlanders, Dajaks en Italianen. Het is natuurlijk onmogelijk

dat je met zo weinig mensen zo'n enorm gebied kunt bestrijken. Vandaar dat er
ontzettend veel werk verricht wordt door katechisten, waarvan we er 150 hebben.

Zij zegenen huwelijken in, verzorgen alle gebedsdiensten, begeleiden begrafenis-
sen. Kortom, ze doen alles wat een normale priester geacht wordt te doen,
behalve het afnemen van de biecht en het celebreren van de H.Mis. Het is niet
gemakkelijk mensen voor die veelomvattende taak te vinden. De mensen die
ervoor in aanmerking komen, omdat ze de streek goed kennen waar ze in functie
zijn, hebben soms een zeer gebrekkige achtergrond, hoogstens lagere school. Aan
de andere kant kun je niet zomaar katechisten uit bijvoorbeeld Java "overplan-
ten". Die kennen de streek even slecht als wij, en bovendien worden ze niet
onderhouden door de mensen waartussen ze werken. De meeste katechisten

hebben nog een gewone dagtaak naast dit werk, als boer of als onderwijzer. Het
zou goed zijn wanneer op den duur de katechisten, die meestal gehuwd zijn,
gewoon heel het werk van de priester overnamen. Ik denk echt dat we die kant
op moeten.'

9  Het onderwerp gehuwde priesters lijkt, na de teleurstellende ervaringen in
Rome in 1980, in de kast gelegd te worden. Roma locuta, causa finita, gaat echter

niet op. Als de bisschoppen zich opnieuw opmaken voor een bezoek ad limina in
Rome in mei 1989, besluiten zij, vanuit hun pastorale bewogenheid voor de
Indonesische kerk, dit thema opnieuw ter sprake te brengen. In hun rapport aan
de H.Stoel" over de periode 1980-1988 wordt een overzicht gegeven van allerlei

87 Zie Hadiwikarta, 1981, p. 33, nr. 144.
88 Uit mondelinge informatie.
89 Zie 'Pater Coomans uit Loon op Zand: Kerk niet de hoofdschuldige bij verdwijnen stamcultu-

ren: Het Nieuwsblad van het Zuiden, 11 december 1980, p. 4.
90      Report  of Bishops'  Conference  of Indonesia  to  the  Holy See  on  the  occasion  of the Ad  Limina  Visit,

May 1989. KWI, Jakarta, 20 maart 1989.
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ontwikkelingen binnen de Indonesische kerk. In het vijfde hoofdstuk worden
'Three Burning Problem Areas of Paramount Importance' genoemdw:
1   The Church challenged by the Present Social-Economic Situation of Indonesia.
2 Problems emerging along the Process of Inculturation.
3 Problems arising from the Rapid Increase of the Catholic Population.

Met betrekking tot dit derde 'brandend probleem van enorme betekenis' wordt
gezegd:

'Serious disproportion between the number of Church personnel (especially
priests) and that of the faithful is causing ever greater problems. There is an
urgent need for an adequate formation of ministers, both lay and clergy.
Lay leaders taking part in pastoral care play an ever greater role in the lives
of many Christian communities (...)
The Government does not grant any more visas to new foreign missionaries
to stay for any longer than 10 years, exept when they apply for Indonesian
Citizenship. The possibility is very real that in the next future many foreign
missionaries will have to leave the country (...)
As already mentioned, because of a considerable shortage of priests, in 91%
of the places for Catholic worship in Indonesia the Eucharist cannot be
celebrated on every Sunday. Yet it is quite essential for Christian life, perso-
nal as well as in community, to be centered around the Eucharist. The
Bishops, therefore, are still considering the possibility of ordaining "viri
probati uxorati" to the priesthood, in order that such large numbers of
faithful, especially in remote mission stations, be more adequately served.'

Het 'hot item' (het is immers gekarakteriseerd als 'brandende problemen van
enorme importantie') is daarmee opnieuw op tafel gelegd. Het verschil met 1980
is, dat er toen sprake was dat in 60% van alle gemeenschappen geen wekelijkse
eucharistieviering kon zijn, en dat dit getal in 1989 opgelopen is tot 91%! Een
tweede groot verschil tussen 1980 en 1989 is dat men in 1980 het verzoek indien-
de om gehuwde mannen tot priester te wijden, en dat men in 1989 stelt, dat men
nog steeds de mogelijkheid overweegt om gehuwden tot priester te wijden.

10  Tijdens het ad limina bezoek in Rome van 15-27 mei 1989 is er een officieel
gesprek met het hoofd van de congregatie van de Evangelisatie, Josef Kardinaal
Tomko. De bisschoppen zijn van tevoren ingelicht dat ze met betrekking tot dit
thema geen enkele verwachting hoeven te koesteren. Desalniettemin brengen ze
het in een gesprek op 19 mei ter tafel. Als ze expliciet vragen naar de mogelijk-
heid om 'viri probati uxorati' te wijden om de eucharistie te kunnen vieren, is het
Vaticaanse antwoord via De Propaganda Fide zeer kort en zeer duidelijk
'neen'92. De Propaganda Fide stelt alleen maar voor om een intensievere cam-

91 Zie Report Ad Limina,  1989, p. 35.
92 Zie Hidup, 16 juli 1989, p. 7.
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pagne voor priesterroepingen te voeren, en alles in het werk te stellen zodat de
buitenlandse missionarissen definitief in Indonesie mogen blijven. Daarnaast moet
de Indonesische katholieke kerk zich inspannen om een gelijkmatiger verdeling
van alle priesters binnen een nationale context te bewerken. In zijn officiale
toespraak tot alle bisschoppen op 20 mei is de paus vol lof over de kerk van
Indonesite, maar op deze voor IndonesiB zo 'brandende kwestie' gaat hij niet in.
Het enige antwoord is: 'Some of your Dioceses are unfortunately experiencing a
scarcity of priestly ministers while others are better supplied. I would encourage
you  therefore to persist  in your plan » a more equal distribution ofpnests on  the
national lever:
Internationaal is het juist dit 'hot item" dat de aandacht heeft getrokken. Asia
Focus bericht over het bezoek ad linlina van de Indonesische bisschoppen met de
kop 'Bishop's Proposal Refused"  en Pro Mundi Vita meldt: 'Indonesia: Married
Priests Ruled Out by Rome':
Is hiermee de kwestie nu van de baan? Het lijkt haast onmogelijk. Al 20 jaar lang
houdt het Indonesisch episcopaat aan zijn pastoraal standpunt vast. Men zoekt
dus naar andere wegen. Zijn er tussenoplossingen?

11  In een interviewn bij gelegenheid van het Eucharistisch Congres in Seoul, 5-
8 oktober 1989, benadrukt mgr. Anicetus Bongsu Sinaga de grote betekenis van
het 'eucharistisch leven' voor Indonesische katholieken. Hij schetst opnieuw de
bezorgdheid van de bisschoppen dat in 91% van alle gemeenschappen geen
eucharistie gevierd kan worden.

'De bisschoppen zoeken nu naar een noodoplossing van het probleem die de
waarde van de eucharistische beleving als kern van het katholieke leven kan
handhaven. (...) Wij zoeken naar de mogelijkheid dat toch zoveel mogelijk

gelovigen de eucharistie kiinnen ontvangen. Wij denken aan vier mogelijk-
heden:
1 Het stimuleren van roepingen voor het priesterschap en het religieuze

leven.
2 Het wijden van gehuwden. Hierbij zijn twee alternatieven mogelijk:

a  Het wijden van gehuwden waarvan gebleken is dat zij bij de kerk betrok-
ken zijn en die stabiel in het leven staan.

b Het wijden van diegenen die hun studie filosofie en theologie niet
volledig hebben kunnen afmaken.

93   Zie Paus vol lof over Kerk Indonesia. Katholiek Nieuwsbtad, 26 mei 1989, p. 1. In dit artikel
wordt gesteld: 'In de toespraak toonde de heilige vader zich vol lof over de Kerk in IndonesiE
die hij als voorbeeld stelde voor de gehele Kerk. Daarbij sprak hij ook zijn grote waardering uit
voor het werk van de Nederlandse missionarissen.'

94   Uit de speech van de Paus tot de Indonesische Bisschoppen, p. 5.
95    Zie Asia Focus, 8 juli 1989, p. 1.
96   Zie Pro Mundi Vita, Ministries & Communides, nr. 61(1989), p. 30-31.
97 Zie Hidup, 17 september 1989, p. 10 e.v. Hetzelfde artikel verscheen in Asia Focus, 30 september

1989: 'Eucharist should be manifest in Life'.
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Alternatief a wordt duidelijk niet door Rome goedgekeurd, maar alternatief
b is pas voor het eerst ter discussie gesteld in de laatste vergadering van de
bisschoppen. Tot nu toe zijn er echter nog geen concrete stappen onderno-
men.

3 Wij zijn blij dat er nu een officieel kerkelijk document is over priesterloze
zondagsdienst. De bedoeling hiervan is dat, als op een bepaalde plaats de
eucharistie gevierd wordt, vervolgens hosties ter plaatse bewaard worden in
het tabernakel. Bij de volgende zondagsdiensten kan dan de eucharistie
uitgedeeld worden. De bisschoppen van Indonesit willen op deze mogelijk-
heid alle nadruk leggen. Ze willen dat de leken zo snel mogelijk hierop
voorbereid worden. Maar deze gebedsdienst mag geen volwaardige vervan-
ger worden van cen eucharistieviering.

4  Wij willen alles in het werk stellen dat heel onze kerkgemeenschap bidt om
meer roepingen, bidt voor het welzijn van de kerk en bidt dat de eucharis-
tie volledig gevierd kan worden.'

12  Van 9-14 oktober 1989 brengt paus Johannes Paulus II een bezoek aan
Indonesit. Tijdens een ontmoeting met 1200 priesters, broeders en zusters in de
kathedraal van Jakarta op 10 oktober zet de paus zijn standpunt nog eens
duidelijk uiteen: 'While new forms of ecclesiastical service with lay involvement
are to be welcomed' the pope stressed, 'they cannot substitute for the ministry of
priests.' He expressed concern that Church life might suffer and local communi-
ties might be deprived of the full ministry to which they are entitled 'if on a
regular basis the laity are entrusted with roles and responsibilities that belong to
ordained ministers'. Ordained priests must do their part and the laity contribute
their share, each according to what has been given to them, he said. 'There is a
complementary of roles between clergy and laity that is essential for the Church's
life and mission', the pope said93
Een Indonesisch commentaar op deze speech in de kathedraal van Jakarta luidt:
'Duidelijkheid vanachter een vriendelijke glimlach .' 'Het lijkt crop dat voor de
paus en de curie de wegen die de Indonesische kerk wil inslaan met de wijding
van viri probati uxorati een te radicaal vernieuwende stap vormen. Alhoewel dit
een realisering zou zijn van een concrete behoefte van een plaatselijke kerk, kijkt
Rome naar de universele consequenties van deze houding en deze maatregel. (...)De katholieke Romeinse traditie is er nog niet rijp voor. (...) Wat kunnen wij
ondertussen doen? Wachten tot de tijd rijp is en ondertussen het voorstel van de
Propaganda Fide uitvoeren om het aantal priesterroepingen te verhogen.' Aldus
de mening van een leek. De bisschoppen denken er anders over.

98   Zie 'Laity, Clergy Roles Complementary but Distinct, Pope Tells Priests'.Asia Focus, 28 oktober

1989, p. 1.
99  Zie 'Ketegasan di Balik Senyum Lcmbut'. Hidup, 22/29 oktober 1989, p. 59.
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13  De week, aansluitend op het pausbezoek, vergadert de KWI (Bisschoppencon-
ferentie) in Jakarta. Een van de onderwerpen is het leveren van commentaar op
de 'lineamenta' voor de bisschoppensynode van 30 september-28 oktober 1990 in
Rome. Het thema is dan: 'De vorming van priesters in de omstandigheden van

vandaag'. Rome zelf heeft om commentaar op deze lineamenta gevraagd.
'The Indonesian Bishops, in a 10-page commentary on the lineamenta, say the
proposal offers nothing new, and plea for a concept of priesthood that allows
local Churches to develop forms of priesthood that meet their particular

needs. (...) Will the coming Synod really be able to contribute significantly
toward a renewed concept and praxis of priestly formation?' the Indonesian
Bishops asked, expressing doubt about any concrete contribution in the
lineamenta to the growth of local Churches. The Bishops said the Holy See

has yet to regard the specific situations and context of any local Church. They
suggested that 'to truly serve the local Churches in their real need for priests,
responding to very real local challenges, certain decisions regarding the
priestly ministry and priestly formation, so far reserved to competent authori-

ties in Rome, be left to the discretion of episcopal conferences'. (...) 'If once
again priestly formation all over the world has to observe strictly Roman rules
on the matter', the Indonesian Bishops said,'our deep concern seems justified
that our faithful in Indonesia, at least in certain dioceses with a very limited
number of clergy, will never be served adequatelyioo.'

Aldus de kern van de boodschap van de Indonesische bisschoppen aan de
Romeinse synode in 1990.

14  Tijdens de synode over 'De hedendaagse priesteropleiding' te Rome van 30
september-27 oktober 1990 werd bijna uitsluitend gesproken over de formele

priesteropleidingen, die nog meer aangepast zouden moeten worden aan de
maatschappelijke situatie in ieder landim. De kwestie of er ook andere priesters
(gehuwde huisvaders) mogelijk zouden ki,nnen zijn, kwam op de agenda niet voor.

Is daarmee het laatste woord gezegd over deze kwestie? Gezien de lange traditie
van dit dispuut tussen Rome en de lokale kerk van IndonesiB is het ondenkbaar
dat het laatste woord hierover gesproken is. De achterliggende gedachte dat de
lokale kerk ook volwaardig kerk moet zijn, wordt door Rome, getuige dit al 20
jaar durende dispuut, in zijn consequenties in de praktijk (nog) niet geaccepteerd.

Ter afsluiting van deze paragraaf willen we een zeer originele Indonesische visie
over kerkstructuur citeren. Vanuit de basis wordt hier symbolisch verwoord hoe
de kerk in elkaar zit. Deze visie werd naar voren gebracht door Papoea's uit
Enarotali tijdens het pastoraal overleg in Jayapura in 1976. 'Die van Enarotali
kwamen aandragen met een groot etenspakket, verpakt in bladeren naar hun

100 Zie 'Synod should heed local priest needs'. Asia Focus, 4 november 1989, p. 1.
101 Zic Hidup, 16 december 1990, p. 26.
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gewoonte. Het werd midden in de vergadering gelegd en ze gingen het uitpakken.
De eerste laag bladeren werd er afgehaald: 'Dit is de paus.' 'Is dit de kerk?' 'Het
is de schil van de kerk'. De volgende bladeren werden afgewikkeld: 'Dit zijn de
bisschoppen.' 'Zijn zij de kerk?' 'Zij zijn ook de schil van de kerk.' De dekblade-
ren waren er af. Men was aan de groenten gekomen: 'De groenten-wij. Wij
allemaal', werd er met een wijd omvangend gebaar gewezen. 'Wij zijn de kerk.'
En de groenten werden uitgedeeld en opgegeten. Wij voeden elkaar, leven van
elkaar, betekende dat. Maar ze waren er nog niet. Toen de vettige groenten op
waren, zagen ze wat er binnenin zat en wat de smeurge smakelijkheid aan die
groenten had gegeven: een stuk varkensspek. 'Dat maakt de groenten zo lekker,
dat hebben jullie wel geproefd. Dat is Jezus. Om hem gaat het. Hij maakt de
kerk, lekker, goed. >102

8.6 Stimulerende factoren bij de uitbouw van de lokale kerken

Mocht men uit het voorafgaande de indruk gekregen hebben dat de Indonesische
lokale kerken aan de basis al overal volop floreren, dan is dat een foutieve
voorstelling van zaken. Het gaat ook hier om een groeiproces, soms zelfs een
omvormingsproces. In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt een
aantal stimulerende en belemmerende factoren bij de uitbouw van de lokale
kerken ter sprake gebracht. Mogelijk geeft deze informatie meer inzicht in de
problematiek van de 'integration', zoals Roest Crollius het hele inculturatieproces
samenvattele. Het gaat hier niet om een uitputtende behandeling van dit the-
ma, maar om enkele fundamentele en strategische elementen, zowel positief als
negatief.

Eerst een vijftal stimulerende factoren:
1 Daar is als eerste positieve factor het sociale en culturele gemeenschapsmecha-
nisme binnen de Indonesische samenleving, als oeroud traditioneel gegeven. De
uitbouw van de lokale kerken naar een kerk ter plaatse kon hiervan profiteren.
Dit vraagt enige toelichting.
De katholieke kerk heeft zich in eerste instantie in de hele archipel juist op het
platteland verspreid: in de kampongs en desa's. De traditionele dorpssamenleving
met al zijn mechanismen oefent dus ook zijn invloed uit op de nieuwe vorm van
lokale kerk, ook al zijn er talloze veranderingsprocessen aan de gang. Zonder te
willen idealiseren of te generaliseren kan men het Indonesische dorp als een
'community' karakteriseren104. In de vele studies over 'het' Indonesische dorp

102  Uit A. Schnijder OFM;Riskant geloven, pastoraal overleg in Jayapura'. Wereld en Zending, 8,
1 (1979), p. 59.

103 Zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk.
104 Voor deze beschouwing over het traditionele Indonesische dorp als een 'community' grijp ik

terug op mijn doctoraalscriptie De Kupen:la, een Indonesische trainingscumts voor Rural Commu-
nity Development werk. Werkdocument van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken, nr. 3,
Tilburg, april 1974. Speciaal hoofdstuk 2: De Desa in historisch perspectief, p. 19 e.v.
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van de hand van cultureel-antropologen, adat-juristen en godsdienst-sociologen
treft men steeds een zelfde soort ideaal-typische beschrijving van 'het' oude dorp
aan. Het Indonesische dorp was een geografisch begrensde samenlevingseenheid,
waarvan de leden een echte gemeenschap (community) vormden op basis van
genealogische verwantschap en gemeenschappelijke religieuze overtuiging. Het
dorp was een adatgemeenschap, met een zo grote mate van zelfstandigheid dat
het vaak als dorpsrepubliek getypeerd werd. 'Dit betekent dat er voor de dorpe-
lingen geen andere of nauwelijks andere dan dorpsbelangen bestaan. Een dorp is
een wereld op zichzelf en kan alleen als zodanig beschreven en begrepen wor-
denlos: De basispijlers waren de onderlinge verwantschap an de gemeenschap-
pelijke wereldbeschouwing, die de agrarische gemeenschap tot een gesloten
eenheid maakten. De betekenis van de gemeenschappelijke wereldorientatie, als
origineel Indonesisch cultureel substraat wel gekarakteriseerd als 'animistische-
pantheistische kosmogonie', kan men niet zwaar genoeg taxeren. Deze sterke
verbondenheid van godsdienst en dorpsgemeenschap vinden we terug in de
volgende beschrijvingloGi

'The heart of Indonesian life is still to be found in those socio-religious micro-
societies which are called desa. They still determine to a large extent the
cultural, juridical and economic infrastructure of the nation. The fundamental
aim of the desa inhabitants is to live in peace and harmony amoung them-
selves, with the supra-desa authorities and the surrounding world, this last
supposed to be crowded by good and evil spirits which one has to appease.
The various events of the life-cycle of man (birth, initiation, wedding and
burrial) have to be integrated in a cosmic and social totality. The desa
community itself is a salvation community for time and hereafter.'

We gaan uitdrukkelijk op dit 'oude' dorp in, omdat juist dit dorp tot nu toe
beschouwd wordt als de basis voor de nationale identiteit. De bestuursstructuur
van de dorpen en het adatkarakter werden getransponeerd op nationaal niveau en
in de grondwet van 1945 vastgelegd. Soekarno zelf greep de idealisering van de
communale religieuze dorpsgemeenschap met zijn gotong royong-beginfe1107
voor samenwerking, met zijn musyawara11108 en mufakatprincipesim als over-
legstructuren aan om een eenheidsbeleving te creeren voor heel de archipe1110.

Uiteraard is er sinds 1965 in de dorpssamenleving op economisch, sociaal, politiek
en vooral demografisch gebied veel veranderd, maar de basismechanismen zijn
nog steeds aanwezig.
Het zijn juist deze basismechanismen van socio-culturele aard die begunstigend
werken voor de uitbouw van de lokale kerken. De animistisch-pantheistische

105   Zie H. Fischer, Inkiding tot de culturele Antropologie van Indonest'2. Utrecht 1953, p. 71.
106 Zie Muskens, 1969, p. 58.
107 Gotong royong: het elkaar helpen elkanders lasten te dragen.
108  Musyawarah: het gemeenschappelijk beraadslagen over gemeenschapszaken.
109  Mufakat: het gemecnschappelijk genomen besluit op het cind van een musyawarah-proces.
110  Zie D. Weatherbee, Ideology in Indonesia· Sukamo's Revolution. Yale University, 1966, p. 39.
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kosmologie werd vervangen door de katholieke wereldbeschouwing; het heil voor
de gemeenschap werd in een nieuwe vorm aangeboden. De begincelen van gotong
royong, musyawarah en mufakat worden in de kerk aan de basis gehandhaafd en
stimuleren de opbouw van de 'eigen' kerk ter plaatse.
Een voorbeeld. Bij de beschrijving van de uitbouw van het kringensysteem op
Java signaleert een priester deze fundamentele samenhang met de plaatselijke
cultuurill als volgt:

'De Javaan leeft echt in zijn buurtgemeenschap, dorp of wijk in de stad. Hij
is gesteld op goede verhoudingen met zijn omgeving, wie dan ook, en vindt dit
belangrijker dan eigen persoonlijke vooruitgang. Hier ligt een goed punt: de
kringen leren, als kleine diaspora, met de vele niet-katholieken in vrede en
samenwerking leven. (...) De Javaan is gesteld op eenheid in zijn leven en
begrijpt dus gemakkelijker dat er tussen godsdienst en leven, werk, ontwikke-
ling en vooruitgang geen grote kloof kan liggen. (...) Het volk wil graag
inspiratie, begeleiding en bezieling vanuit zijn godsdienst ontvangen. Welnu,
de theologische, spirituele, liturgische en katechetische ontwikkeling geduren-
de en na het concilie, ligt de Javaan niet zo slecht, ofschoon het altijd een
normale menselijke moeilijkheid zal blijven om te komen tot een echte
uitvoering van beneden af, vanuit het volk zelf. Deze voortdurende kracht,
functie, inspiratie en bezieling die uit onze godsdienst of kerk voortkomt
(Gaudium et Spes nr. 42) vindt in dit kringsysteem een aangepaste structuur,
zodat het eenvoudige volk, dat het Godsvolk reeds is, deze inspiratie etc. ook
voortdurend kan putten en benutten in de kleine alledaagse werken en
ontwikkelingsmogelijkheidjes.'

De aldus beschreven situatie van Midden-Java geldt variis modis ook in andere
delen van Indonesie. Kortom, de sociaal-culturele achtergrond van de mensen in
de dorpen werkt begunstigend voor de lokale kerkuitbouw.

2  Een tweede begunstigende factor is meer van demografische aard. 'The
population of Indonesia is rather young with a large percentage of the population
under 15 years of age. About 42% of the population is under 15 years of age, and
less than 5% belongs to the group above 65 years old112, Alhoewel er geen
exacte informatie over bestaat, kan men redelijkerwijs veronderstellen dat ook de
katholieke geloofsgemeenschap voor het grootste decl uit jongeren bestaat113.
Men kan zich voorstellen dat een jonge kerk zich gemakkelijker laat uitbouwen

111   Uit een brief van P.J. Dijkstra SJ van 11-3-1971.
112  Zie Department of Information, Indonesia, 1984 An Official Handbook, p. 2A.
113 Uit het parochieonderzoek van 1980 bleek dat van het totaal aantal katholieken van dat

moment: 3,4 miljoen personen, 26% pas in de laatste vijf jaar was gedoopt. In sommige
kerkprovincies lag dat cijfer zelfs hoger. in Sumatra was het 31%, in Kalimantan zelfs 40%. Zie
PPA, laporan 75a, p. 148, tabel 57. De conclusie dat de Indonesische kerk voor een groot deel
uit jonge mensen bestaat, is dus zeer aannemelijk. Een observatie op vele plaatsen bevestigt die
indruk allecn maar.
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dan een vergrijsde kerk. Deze demografische situatie van de Indonesische umat
is stellig een zeer sterk begunstigende factor.

3  De derde begunstigende factor is kerkhistorisch. Hij hangt nauw samen met de

voorafgaande. De Indonesische kerk is niet alleen een kerk van jonge mensen,
maar heeft kerkhistorisch in zijn algemeenheid een zeer jonge traditie114. Dit
betekent dat de Indonesische kerk voor het grootste decl bestaat uit een eerste
of tweede generatie van katholieken. De ouders en grootouders van deze jonge
katholieken waren niet katholiek. Men heeft dus geen traditioneel katholiek
voorland. Dit korte kerkhistorische perspectief heeft ook het voordeel dat er geen
afremmende traditionele sensus catholicus aanwezig is. Vaticanum II kon zonder
veel problemen ingevoerd worden wat de gelovigen betrofils. Het merendeel
van de katholieken van nu heeft de voor-concilaire kerksituatie nooit meege-
maakt116. De afwezigheid van een afremmende traditie is een stimulerende
factor voor de uitbouw van de lokale kerken.

4 Als vierde begunstigende factor zouden we hier het sociaal-psychologische feit
willen noemen, dat de katholieken een minderheidsgroep vormen van 3% binnen
de gehele Indonesische samenleving117, hoewel een minderheidsgroep met een
goede naam. Als men als volwassene katholiek wordt, is dat een keuze voor een
minderheidsgroep. Met andere woorden, men moet goed gemotiveerd zijn. Men
moet zich bewust bij de plaatselijke kerk willen aansluiten en een bijdrage aan

114  Het is waar dat men in 1984 het 450-jarig bestaan van de katholieke kerk in Indonesia vierde,
dat met name op Flores het katholicisme al enkele honderden jaren voet aan de grond heeft,
maar dat neemt niet weg dat in vrijwel alle andere delen van Indonesie de katholieke missie zich

pas na de Tweede Weretdoorlog kwantitatief begon te ontwikkelen.
115  Ook de meeste missionarissen zullen, in navolging van hun bisschoppen, Vaticanum II met al

zijn hervormingen en vernieuwingen van harte aangenomen hebben. Persoonlijk heb ik in
IndonesiE nooit gehoord dat er restauratieve krachten aanwezig waren.

116 Ecn vergelijking met de Nederlandse kerksituatie dringt zich in dit verband haast vanzelfspre-
kend op. Binnen de Nederlandse kerk zijn, na allerici aanzetten tot vernieuwing, telkens
opnicuw weer pogingen tot restauratie te bespeuren. De polarisatie die daarvan het gevolg is,
berust voor een decl op de tegenstelling van v66r- en na-conciliair kerkbeeld. Indonesit kent
vrijwel gatn pre-conciliaire gelovigen, waardoor cen polarisatie in dit opzicht niet bestaat. Ik zou
met betrekking tot de vergelijking tussen de Indonesische en Nederlandse kerkelijke situatic de

volgende stelling willen formuleren: de Nederlandse katholieke kerk in haar ontwikkeling na
Vaticanum II heeft te maken met een variant van de zogenaamde 'wet van de remmende

voorsprong', de Indonesische kerk niet. Nederland maakte na het Concilic meteen een flinke
stap vooruit, had daarmee een zogenaamde voorsprong. Deze werd echter afgeremd door de
opkomende tegenkrachten vanuit de traditionele hoek. Een voorbeeld: in Indonesie zijn er anno
1990 op 90% van alle staties in de weekeinden diensten z6nder een priester als voorganger. In
Nederland hebben traditionele katholieken er vaak nog een probleem mee als er zondags geen
Eucharistieviering in de parochiekerk is. Zij komen niet bij een priesterloze dienst 'als de koster

voorgaat' !
117 Dit geldt voor vrijwel alle delen van Indonesia, met uitzondering van Flores, Oostelijk Timor en

bepaalde delen van het binnenland van West-Kalimantan en Zuid-lrian, waar de katholieken

g66n minoritcit vormcn.
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het kerkelijk leven willen geven (en dat niet direct financieel bedoeld). Daar komt
nog bij dat men, om tot het doopsel toegelaten te worden, eerst een periode als
catechumeen moet doormaken, wat soms wel twee jaar kan duren. Juist in die
periode gaat het niet zozeer om het aanleren van geloofswaarheden, maar om het
ingroeien in de katholieke geloofsgemeenschap ter plaatse. En het is die plaatse-
lijke groep die beoordeelt of iemand gedoopt kan worden. Het is het leven en
niet de leer die in de katholieke gemeenschap als belangrijkste criterium gehan-
teerd wordtils
De keuze voor en het behoren tot een minderheidsgroep binnen de Indonesische
samenleving betekent ook een grote onderlinge cohesie: men is religieus, maar
dus ook sociaal-psychologisch mttr op elkaar aangewezen. Ook dit werkt begun-
stigend voor de uitbouw van een lokale kerk.

5  Als laatste begunstigende factor zouden we hier het zichzelf versterkende
element van de voortschrijdende Indonesianisasi willen noemen, met name van de
leiding van de kerk en van de rohaniwan en rohaniwati. Zonder iets te kort te
willen doen aan de inzet en toewijding van de buitenlandse missionarissen en
bisschoppen, kan men toch vaststellen dat een kerk heel anders wordt als er
landeigen priesters, religieuzen en bisschoppen aanwezig zijn. Hoe meer Indonesi-
sche gezichten, hoe meer het een eigen lokale kerk wordt. Indonesiers kunnen
veel beter van binnen uit hun medegelovigen enthousiasmeren dan buitenlandse
missionarissen dat ooit zullen kunnen, ook al werken ze al veertig tot vijftig jaar
in Indonesit!

8.7 Belemmerende factoren bij de uitbouw van de lokale kerken

Uiteraard is er ook een keerzijde aan de medaille. Er zijn in Indonesie niet alleen
begunstigende factoren voor kerkopbouw te signaleren, er zijn eveneens belem-
merende of afremmende omstandigheden te constateren. In deze laatste para-
graaf zal een aantal daarvan nader toegelicht worden. Die belemmerende
factoren zijn zowel extern als binnenkerkelijk van aard.

1 Allereerst is er een belemmerende factor van sociale en politieke aard. Het
ideaalbeeld van de Indonesische community met zijn basismechanismen die
gemeenschapsopbouwend zijn, is in de recente geschiedenis aan verandering
onderhevig. Het moderniseringsproces dat zich vooral sinds 1965 afspeelt in de
hele samenleving, heeft naast zijn positieve kanten ook de keerzijde van het
afl)rokkelen van traditionele waarden en structuren. Tijdens de opbouwperiode
van de Nieuwe Orde werden allerlei vijijarenplannen ontwikkeld op nationaal en
regionaal niveau. In de jaren zeventig stond daarbij agrarische en industriBle
opbouw op grote schaal centraal. Buitenlands grootkapitaal werd binnengehaald

118 Dit gegeven dat de orthopraxie belangrijker wordt geacht dan de orthodoxic, lijkt me een
algemeen kenmerk van de Indonesische katholieke kerk
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via vele multinationals. De grootschalige projecten en plannen werden vaak van
bovenaf gedirigeerd. De bovendorpse autoriteiten kregen steeds meer invloed,
waardoor veel initiatief aan de basis werd geignoreerd of lamgelegd. Deels was
dit een bewuste politiek; men wilde de grote massa's politiek losweken van de
traditionele (religieuze) leiders. De zogenaamde 'floating massa' moest politiek
nationaal bewust gemaakt worden om het opbouwproces te doen slagen. Vaak
onbedoeld leidde dit tot frustraties aan de basis. De traditionele mechanismen
konden of mochten niet meer functioneren en dat had ook binnenkerkelijk zijn
repercussies.
'In de opbouwfase van de verschillende 44arenplannen werd alle nadruk gelegd
op de verhoging van het nationaal bruto produkt, kapitaalintensieve industrieEn
werden tot ontwikkeling gebracht, arbeidsintensieve industrieen nauwelijks;
constateert mgr. Hadisumarta in een speech over de situatie van de kerk in
Indonesi8119 op het eind van de jaren zeventig. 'Dit kan gaan leiden tot 6tatisme,
de uitvoering werd gelegd in handen van een kleine groep, terwijl de gewone man
er niet aan te pas komt.' Deze trend is in bepaald opzicht in de jaren tachtig
verder te onderkennen. Weliswaar richten de nieuwe vijflarenplannen zich ook
meer op immateriele zaken, de opbouw van de Pancasila-samenleving, desalniet-
temin blijft het risico van staatsdirigisme en staatsmonopolie aanwezig. Het
conflict midden in de jaren tachtig rond de Ormaswetgeving, waardoor alle
maatschappelijke organisaties onder staatstoezicht geplaatst werden, wijst in
diezelfde richting.
Wat zijn de negatieve gevolgen hiervan? De nationale opbouw, op vele terreinen
merkbaar tot in de verste kampongs, wordt voor een (groot) deel buiten de
inspraak van de mensen aan de basis tot stand gebracht. De plannen worden van
bovenaf gedropt en moeten worden uitgevoerd. Het gevolg is dat de oude
gemeenschapsmechanismen ondergraven worden. Wanneer men bijvoorbeeld
eenmaal begint met de bevolking uit te betalen voor diensten die vroeger in
Gotong-Royong-verband werden verricht, dan maakt men dat oude mechanisme
kapot. Als er plotseling geen geld meer is, weigert de bevolking zich alsnog in te
zetten op de oude manier. Wanneer gemeenschappelijk overleg en gemeenschap-
pelijk besluit slechts gereduceerd worden tot situaties, waarin men van hogerhand
meedeelt wat besloten is en wat moet worden uitgevoerd, functioneren de oude
dorpswaarden niet meer. Wanneer de bestuurders niet meer vrij door de basis

gekozen kunnen worden, maar van bovenaf worden aangesteld, veroorzaakt dit
een apathie bij de massa. En dit alles werkt natuurlijk ook binnenkerkelijk door.
Binnenkerkelijk tracht men juist een lokale kerk aan de basis van de grond te
krijgen, vanuit een nieuwe visie op kerkzijn en kerkstructuur, waarbinnen de oude
gemeenschapsmechanismen juist wal zouden moeten functioneren. Dat geeft
asymmetrische verhoudingen en cen grote terughoudendheid. Waarom binnenker-
kelijk w61 iets realiseren, wat binnen de samenleving als geheel niet meer gaat?

119    Zie mgr. RX. Hadisumarta, Beberapa Catatan tentang: Simasi Gereja di Indonesia. Scri Pastoral
nr. 18, p. 8. Pusat Pastoral, Yogyakarta 1979.
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In dit verband moet nadrukkelijk gewezen worden op nog steeds bestaande
vormen van feodalisme, die in allerlei situaties aanwezig zijn of opduiken. In
vrijwel de gehele Indonesische (politieke) cultuur bestaat de trend om aan de
gezagsdragers een speciaal charisma toe te kennen. Als 'Bapak' (de vader) iets
gezegd heeft, mag men ervan uitgaan dat het goed is en dit is dan meer dan een
timor reverentialis! Deze instelling continueert hierarchische verhoudingen, wat
gezagsdragers zich dan ook gemakkelijk laten welgevallen. Hiermee hangt weer
een ander gegeven samen: men moet de gezagsdrager te vriend houden. Men
moet hem dan ook bij voorkeur een zeer fraaie voorstelling van zaken geven over
een situatie, zodat hij tevreden is over wat onder zijn bestuur gebeurt120. Deze
houding vormt een belemmering voor een gezonde opbouw van het land en de
samenleving 6n van de kerk. Want ook binnenkerkelijk leeft deze mentaliteit bij
een aantal gelovigen. De algehele culturele Indonesische context gaat uiteraard
niet aan de kerk voorbij. De overgang, na Vaticanum II, van een clericale kerk
naar een kerk aan de basis kampt met dezelfde problemen. Binnenkerkelijk
spelen ook allerlei subtiele vormen van feodale gezagsverhoudingen of paternalis-
me een rol. Bij de umat leeft vaak een afwachtende houding: 'De pastoor moet
het maar zeggen...' en een aantal pastoors zegt het dan ook121. Niet zelden
wordt een parochieraad van bovenaf aangesteld en is de gewenste samenwerking
een monoloog van bovenaf.
De aanwezigheid van deze subtiele vormen van feodalisme binnen de Indonesi-
sche kerk werd in de Themakatern van de Wereldmissiemaand van 1985122 als

volgt verwoord:
'Het zou niet juist zijn te doen alsof het kringsysteem in de kerk van Indone-
siB overal op een ideale manier functioneert. Het is goed hier twee van de
meer belangrijke problemen waarmee de kringen worstelen te noemen.
Javanen kennen een heel eigen wijze van met elkaar omgaan. Grondslag voor
de onderlinge verhoudingen is het streven de harmonie onder elkaar te
bewaren. Respect voor ieder die hoger staat, voor ieder mens die met gezag
is bekleed, hoort daar wezenlijk bij. Dit betekent voor de verhoudingen
binnen een parochie, dat de mensen in de kringen zich (t6) gemakkelijk
volgzaam en afhankelijk opstellen ten opzichte van de pastoor. Hierbij komt
nog dat heel wat priesters in Indonesit zich die positie (tE) graag laten
opdringen. In aanzien staan binnen de Indonesische samenleving is wat waard,
dat  geef je niet gemakkelijk  op.  Het is de combinatie van deze twee houdin-
gen, die een belemmering is in het streven de mensen in de kringen zelf meer

120 Deze houding wordt binnen Indonesie omschreven als: Asal Bapak Senang (als vader maar
tevreden is). Zij heeft tot gevolg dat een reEle doorstroming van feitelijke informatie geblok-
keerd wordt. Gevolg daarvan is weer dat bestuurders menen dat hun plannen goed worden
uitgevoerd terwijl de feitelijke realisering elvan een grote vraag is.

121   Zie R Hardawiryana, Membina Jemaat Be,iman, p. 103-104.
122 Zie Pauselijke Missie Werken Nederland, themakatern Werken aan de Kerk. Den Haag 1985,

P. 5.
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kansen op verantwoordelijkheid voor eigen geloof, kerk en samenleving te
bieden.'

Deze beschrijving van de situatie in Midden-Java geldt ongetwijfeld ook voor vele
anderein delen van Indonesie, maar de analyse is te oppervlakkig. Het is niet
enkel een kwestie van continuering van een sociaal-cultureel verhoudingen-
patroon, maar men moet dit plaatsen in het bredere kader van de ontwikkelings-
situatie. De doorsnee katholieken behoren tot het gewone volk, dat nog maar
weinig onderwijs en ontwikkeling heeft, economisch zwak en afhankelijk is.
Binnen die context is de leidersfiguur degene in wie men zijn vertrouwen stelt. In
de pioniersfase van de missie waren de buitenlandse missionarissen degenen, die
het hoogste onderwijs genoten hadden. Zij zetten zich voor hun arme gelovigen
in, geestelijk maar ook materieel. De Indonesische priesters traden voor een deel
in dat spoor, hadden vaak het hoogste onderwijs genoten binnen de gemeenschap
en werden daarmee ook steun en toeverlaat. Deze afhankelijkheidsverhouding
kan juist belemmerend werken voor een gezonde kerkopbouw.

2  Een tweede belemmerende factor is van binnenkerkelijke aard. Voor de
realisering van de uitbouw van de lokale kerken volgens de nieuwe kerkvisie is
met name de opstelling van de priesters van vitale betekenis. Leven zij nog vanuit
een oud clericaal georienteerd kerkbeeld, dan zijn zij juist een grote belemmeren-
de factor in de kerkopbouw vanaf de basis. Hierbij behoeft men niet zwart-wit te
denken: de missionarissen zullen wel kerkkoloniaal denken en de Indonesitrs niet.
De scheidingslijn in dit opzicht loopt dwars door alle groepen heen. Deze
problematiek is reeds uitvoerig ter sprake gekomen in de paragraaf 'Meer
diepgaande vormen van Indonesianisasi'12*. Onderzoeksresultaten over de men-
taliteit van de priesters, de priesterlijke ideaalbeelden en het priesterlijke functio-
neren werden daar besproken. Hier nog een aanvulling. Dr. P. van Hooijdonk
was tussen 1974-1986 vaak te gast bij pastorale weken op diverse plaatsen in
Indonesie. Tijdens die trainingsweken vond een evaluatie plaats van het functione-
ren van priesters en pastorale werkers in de parochies125. In een studie over
'Parochieontwikkeling in Indonesit'126 citeert hij in 1987 een Indonesier, staf-
medewerker aan een diocesaan pastoraal centrum:

'Het klonk heel mooi: onze kerk moet zelfstandig worden, onafhankelijk van
de hulp uit het Westen, onafhankelijk van buitenlandse missionarissen. Wij

123   Eigenlijk zou men de situatie per deelcultuur apart moeten bestuderen. De Batakse cultuur kent
bijvoorbeeld weinig feodale trekken. Iedere Batak is wet 'radja' (koning) voor zijn eigen om-
geving; maar omdat iedereen het is, bestaat er geen gevaar voor feodale verhoudingen.

124 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 8.
125 Zie P. van Hooijdonk, 'Gereja setempat di Indonesia' (de plaatselijke kerk in Indonesit)

Yogyakarta, Umat Baru, nr. 60 (1978).
126 7ic Parochie en Gemeenschap, Kerkopbouw in Nederland: een grensverleggende verkenning in

Indonesit,  Zaire  en Brazilit, onder redactie van J. van Lin. Gooi en Sticht, Hilversum 1987.
Hoofdstuk 2: Parochieontwikkeling in Indonesie, p. 28-52, werd door P. van Hooijdonk ge-
schreven.
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moeten op eigen benen staan, werken met eigen krachten, de deelname van
leken in de parochies bevorderen. Kadervorming is prioriteit in ons pastoraal
beleid. Wij hebben het plechtig vastgelegd, maar niemand houdt zich eraan.
De pastoors blijven onder elkaar praten, en het voornaamste onderwerp van
hun gesprek is de uitbreiding en de verbetering van de sacramentele bediening.
Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Wanneer het klikt met de pastoor zijn de le-
ken heel actief. Maar een opvolger kan alles ongedaan maken. In de toekomst
lijkt het niet beter te worden, want de jonge priesters die van de oplei(ling ko-
men, zijn vaak autoritair, en zich bewust van hun priesterlijke waardigheid. De
richting van het pastorale beleid in het bisdom was duidelijk: zelfstandigheid
van de lokale Indonesische kerk, steunend op eigen priesters en lekenkrachten,
los van koloniaal-kerkelijke verhoudingen. Maar de uitvoering van dit pastorale
beleid liep vast op de houding en het handelen van pastoors127. C...) De eerder
genoemde stafmedewerker verduidelijkte zijn mening over de moeilijkheden.
De deelname van leken in het kerkelijk werk van een parochie zal vastlopen,
als pastoors alle verantwoordelijkheden naar zichzelf toe blijven trekken, als
pastoors het gezicht van de parochie willen bepalen128:

Onder de subtitel 'De indonesianisatie van de parochie' schetst P. van Hooijdonk
dan zijn ervaringen met de studieweken in Indonesie129:

'De parochies ondergingen een belangrijke verandering, toen Indonesische
priesters de leiding overnamen. Om het in symbolische termen uit te drukken:
missiewerk werd zielzorg. Deze "indonesianisatie" betekende een stap in het
zichzelf worden van de parochies. In de parochies herkenden de gelovigen
hun eigen Indonesische identiteit. Voorzover deze priesters afstand namen
van de stijl van de Nederlandse missie-arbeid hield deze indonesianisatie
tegelijkertijd een dekolonisatie in. Maar de overname door Indonesische
priesters veranderde op zichzelf niets aan het karakter van de parochie als
een administratieve eenheid ter regeling van de zielzorgelijke arbeid. Evenmin
veranderde de centrale positie van de pastoor in de parochiestructuur. De
studieweken in Indonesie leerden ons een uitgesproken bewustwording onder
leken van een eigen verantwoordelijkheid in de parochie. Maar deze bewust-
wording ging gepaard met diepe frustraties. Katechisten en overige parochie-
medewerkers verrichtten vele pastorale activiteiten, een noodzaak bij een
betrekkelijk gering aantal pastoors en een zeer verspreid wonende katholieke
bevolking. Maar in hun optreden bleken deze medewerkers vaak volkomen
afhankelijk te zijn van de beslissingen van de pastoor. Waar wij gelijkwaardige
verhoudingen aantroffen tussen pastoors, katechisten en overige medewerkers,
waren deze afhanketijk van de opstelling van de pastoor.'

Zijn conclusie: 'De dekolonisatie is nog steeds aan de gang'!

127  Zie P. van Hooijdonk, 1987, p. 28.
128  Zie P. van Hooijdonk, 1987, p. 29.
129 Zie P. van Hooijdonk, 1987, p. 31.
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3  Nog een derde factor moet hier genoemd worden. In de vorige paragraaf werd
als stimulerende factor van parochie-opbouw genoemd, het feit dat vele katholie-
ken nog maar vrij recent katholiek zijn. De traditie legt hen geen hypotheek op
in verband met oude visies. Maar ook hier is er een keerzijde van de medaille.
Het opbouwen van een nieuwe traditie vraagt om voortdurende geloofsverdieping,
begeleiding en kadervorming. Daarvoor is in vele streken nog te weinig gespecia-
liseerd kader aanwezig. Bij de besprekingen van de MAWI over 'De zelfontplooi-
ing van de leken130, in 1984 kwam dit gegeven voortdurend ter sprake. Het gaat
er om dat de 'jonge' katholieken ook volwassen worden, zowel in hun geloofsin-
zichten als in hun geloofsbeleving. Daarvoor zal binnen de parochies veel meer
aandacht moeten bestaan. De praktijk leert echter dat er overal een tekort is aan
mankracht en faciliteiten. Dit vormt de achtergrond van het gegeven dat men in
bijna elke parochie een 'cursusplaats' wil hebben en dat er al in verschillende
diocesen juist speciale 'cursuscentra voor de training van lekenleiders' zijn
gesticht13: Men heeft dus niet alleen behoefte aan lokale kerkruimte, maar ook
aan trainingsruimte.

4 Hier stuiten we op een vierde belemmerende factor voor de uitbouw van de
lokale kerken. Het vaak niet aanwezig zijn van een aangepaste fysieke accommo-
datie om als geloofsgemeenschap bijeen te komen. Een jonge kerk in opbouw
heeft juist grote behoefte aan eigen kerkruimte, om kerk te zijn, om zijn kerkzijn
te vieren en 66k om aan anderen te laten zien, dat men een eigen ontmoetings-
plaats heeft om de verbondenheid met God en met elkaar te vieren. De situatie
dat een jonge lokale kerkgemeenschap bijeen moet komen in een schoollokaaltje
of een noodkerkje is voor het zelfbewustzijn van de groep niet bemoedigend.
Voor het Indonesische religieuze gevoel moet men een aparte gebedsruimte/
kerkruimte hebben om het sacrale te vieren. Daarvoor heeft men zelf meestal het
geld niet13: Toch zou elke statie of kring op het platteland het liefst die eigen
lokale faciliteiten hebben.
Dit verlangen om een eigen lokale kerkruimte te hebben is niet alleen vanuit
religieuze motieven te verklaren. Ongetwijfeld speelt hier ook de bredere maat-

130 Zie Spektrum, 12, 1 (1984), p. 69 e.v.
131 Het aartsbisdom Medan heeft consequent in zijn diocesaan pastoraal beleid gekozen voor de

verdere uitbouw van de lekenkerk. In 1982 werd hiertoe in Pematang Siantar het PPU (Pusat
Pembinaan Umat: centrum voor de begeleiding van de umat) geopend. Hier wor(len sindsdien
jaarlijks tientallen cursussen gegeven, waar het 'kader van de staties' gevormd wordt. Zie A. van
Diemen, Lekenteiders in het aartsbisdom Medan, Vorming en begeleiding. Tilburg, Met Kap en
Koord, nr. 1 (februari 1990), p. 10-12.

132 De tussenoplossingen die vanuit het westen vaak aangeboden worden: bouw van een multi-
purpose gebouw (Gedung Serba Guna), waarin men zowel kan kerken als allerlci andere

gemeenschapszaken kan realisercn, worden in de meeste Indonesische parochies niet van harte
aangenomen. Men wil  cen onderscheiden aparte 'religieuze' ruimte.  Bijde medefinanciering van
kerkelijke gebouwen in IndonesiE is het nict moeilijk om geld voor cen Gedung Serba Guna te
krijgen, maar het is zeer moeilijk om sponsors te vinden voor de bouw van een echte kerk als
kerk.
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schappelijk-religieuze context van Indonesie een rot. Sinds het begin van de jaren
zeventig kan men in heel Indonesie een religieus revival van de islam constateren.
Dit r6veil uit zich in geloofsverdieping, maar ook in uitdrukkelijke geloofspresen-
tatie in het leven van alledag. Een van de meest in het oog springende manifesta-
ties daarvan is de numerieke toename van nieuw gebouwde mesdjids, musholla'hs
en gebedsruimten voor islamieten. In dit verband werd vaker opgemerkt in de
kranten dat het ministerie van godsdienst, dat alle godsdiensten evenwaardig zou
moeten behandelen, in feite het ministerie van 66n godsdienst is. Het doet
katholieken pijn als ze zien dat voor een klein groepje islamieten al een moskee
gebouwd wordt, terwijl ze zelf geen geld en vergunning krijgen voor de bouw van
een eigen kapel of kerk. Door twee besluiten van de minister van godsdienst,
Decreet nr. 70 en 77133, werd de situatie in deze sterk bemoeilijkt. Voor de
oprichting van nieuwe kerkgebouwen heeft men officiele toestemming nodig van
het ministerie van godsdienst, en ook moet alle buitenlandse hulp aan kerken
gekanaliseerd worden via datzelfde ministerie. Men is daarmee in principe aan de
ambtelijke molens van een centraal ministerie overgeleverd, of aan de regionale
of plaatselijke vertegenwoordigers ervan. De wens om een eigen sacrale ruimte
te hebben wordt dan ook zeker mede ingegeven door het feit, dat andere religies
zich zo duidelijk manifesteren en profileren in sacrale ruimtent34, die voor hen
gebouwd worden.

5  Hiermee zijn we bij de vijfde en laatste belemmerende factor gekomen: de
financiale draagkracht van de jonge kerken zelf. Een volwaardige kerk zou 66k in
financieel opzicht zelfstandig moeten zijn. Dat is een ideaal waarnaar men streeft.
In de algehele ontwikkelingssituatie van Indonesie is dit ideaal in de meeste
diocesen niet bereikt. De financiele draagkracht van de parochies zelf is meestal
zwak, omdat de umat meestal niet tot de financieel meest sterke groeperingen
behoort. In het proces van eigen kerkwording proberen de kerkelijke leiders hun
gelovigen bewust te maken, dat ieder medeverantwoordelijk is voor de noodzake-
lijke uitgaven, maar ook voor de noodzakelijke inkomsten. Daarbij gaat het niet
alleen om de dekking van de routine-uitgaven, maar ook om de verdere fysieke
uitbouw van de lokale kerk.
De aartsbisschop van Pontianak, mgr. H. Bumbun, voorzitter van de monetaire
raad van de Bisschoppenconferentie, formuleerde deze kwestie in 1978 reeds als
volgtiwi

133 Dc tekst van beide decreten, nr. 70 van 1977 en nr. 77 van 1978, kan men in het Engets lezen
in Exchange, nr. 21, (december 1978), 47-53. IIMO, Lciden 1978.

134 Gegevens over de behoefte aan cigen katholieke kerkruimten zijn op nationaal nivcau niet
bekend. WeI is er informatie over het feitelijk aantal kerken etc. De situatie eind 1989 was als
volgt: in de 882 parochies telde men 1.007 'hoofdkerken', 6.257 'bijkerken', 1.099 kapellen en
2.434 'tijdelijke ruimten' waar men credienst hield. Zie Statistik Tahunan Paroki, 1989, p. 18. Dit
totaalcijfer van 10.797 betekent dat slechts de helft van de 21.841 staties en kringen van dat
moment over een eigen gebedsruimte kon beschikken.

135   Zie PPA, Archdiocese of Pontiana  Katimantan Barat, 1978, p. 44.
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'The general aim, which is clearly stated by the government of the diocese, is
that where a real Indonesian Church is built up, the consequent choice for
self-support and self-financing must also be made. The traditional dependence
on sources from abroad in these matters should be converted into a positive
awareness on the part of the people that it is their Church and that they have
to provide the means for financing the life and works of the Church. Serious
actions have been undertaken in recent years to implement the consequences
of these ideals on the local level. The first results of this new orientation are
already visible. Church contributions of all kinds are growing every year, but
it must be stated that this process is going on too slowly. From one aspect
this is a question of attitude, and the people must be educated also to feel
responsible for financing church-life; but on the other hand, the average real
income of the people of Kalimantan Barat is one of the lowest in all Indone-
sia! You can't pluck feathers from a frog, as the Indonesians say.'

De richting en de keuzen zijn duidelijk gesteld. Het financieel in eigen behoeften
kunnen voorzien, blijft in de meeste bisdommen een serieus probleem, dat
voorlopig nog wel niet zal zijn opgelost. Onvoldoende financiBle middelen blijven
daarmee een belemmerende factor in de uitbouw van de lokale kerkent36
We zijn ons ervan bewust dat bovenstaande analyse van belemmerende factoren
voor de structurele uitbouw van de lokale kerken noch uitputtend noch volledig
lS.

Deze laatste twee paragrafen wilden slechts enkele, maar w61 fundamentele,
factoren schetsen die begunstigend en belemmerend werken bij de verdere
structurele uitbouw van de lokale kerken.
In het nu volgende hoofdstuk zal de aandacht uitgaan naar de culturele uitbouw
van de Indonesische lokale kerken. Het is juist deze culturele uitbouw waarin het
Indonesische gezicht het meest naar voren springt. Het inculturatieproces
manifesteert zich immers het meest zichtbaar in de culturele uitingen van een
lokale kerkgemeenschap.

136  Geld als 'nervus rerum' speelde ook in de missionaire opbouwfase van de kerk cen onontkoom-
bare rol. Van de apostolisch vicaris mgr. Pacificus Bos OFM Cap. (in Borneo van 1905-1933)
wordt in dit verband het volgende verhaal verteld. Toen hij van een weldoener vijf briefles van
duizend gulden had gekregen voor het missiewerk onder de Dayaks op Borneo, was zijn
spontane reactie: 'Dit heb ik liever dan een verschijning van het Kindje Jezus!'
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9  De culturele uitbouw van de lokale kerken

9.1 Enkele uitgangspunten

In dit hoofdstuk zullen een aantal culturele facetten van het Indonesianisasi-
proces belicht worden. Het gaat daarbij om die binnenkerkelijke aspecten van de
inculturatie-problematiek, waardoor het 'Indonesische culturelel gezicht' van de
lokale kerken manifest werd en wordt.

1   Bij de thema-afbakening van deze studie (hoofdstuk 1, paragraaf'D hebben we als uitgangspunt
gekozen dat we ons niet in een ideologische discussie over wat kerkelijkc Indonesianisasi precies
betckent willen mengen, maar dat de concrete 'praxis' in zijn historische en actuele context belicht
zal worden. Dit uitgangspunt willen we hier herhalen nu het over de 'culturek' uitbouw van de
lokale kerken gaat. De theoretische discussie over wat onder 'cultuur' moet worden verstaan is
oeverloos. In hun boek Grondbeginselen der sociologie zeggen de auteurs hierover.
'Hoewel iedereen het begrip "cultuur" kent, blijkt het meestal niet cenvoudig onder woorden te
brengen wAt nu eigenlijk onder deze term moet worden verstaan. Dat dit ook - en misschien wei
vooral - geldt voor de beoefenaars van de sociale wetenschappen, blijkt weI uit het feit dat
Kroeber en Kluckhohn in een kritische bespreking van het begrip in 1952 al bijna driehonderd
definities konden vermelden!' (Zie H. de Jager en A.L.Mok, Grondbeginselen  der  sociologie.
Leiden 1974, p. 161.)
Zoals we ons aansloten bij de definitie van inculturatie zoals A.A. Roest Crollius die ontwikkelde,
zo verwijzen wij ook naar zyn artikel 'Inculturation and the Meaning of Culture' voor een verdere
uitwerking van zijn begrip van 'cultuur'.
Zie AA. Rocst Crollius, 'Inculturation and the Meaning of Culture'. In: Mat is so new about
inculturation? Serie Inculturation. Working papers on living faith and Cultures, decl 5. Centre
'Cultures and Religions', Pontifical Gregorian University, Rome 1984. Op p. 33 en 34 schrijft hij:
'It is difficult to see how one single concept of culture could satisfy all those who speak about it.
Any attempt to clarify the term "culture" on the level of this "interdisciplinary no-man's land-
would almost certainly fail to gain the approval of most of the participants in the discussion,
insofar as they choose to remain immured in their own, particular conception of their own,
particular discipline.'
Na een analyse van de voorwaarden waaraan een definitie van het begrip cultuur moet voldoen
en een filosofische benadering van de thematiek van de culturele realiteit, sluit AA Roest
Crollius zich op p. 46 aan bij de definitie van cultuur zoals die door C. Geertz in zijn boek 77:e
Interpretation of Cultures, London 1975, p. 89, werd ontwikkeld:
'For him, culture 'denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols,
a system of inherited conceptions, expressed in symbolic forms by means of which men communi-
cate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life". The word symbol
in this definition need not be the starting point for another long clarification, if one follows the
author in the choice he makes among the various ways of employing the word symbol: "In yet
other (hands), however, it is used for any object, act, event, quality or relation which serves as a
vehicle for a conception - the conception is the symbol's  meaning- - and that is the approach
I shall follow here.'
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De context waarbinnen dit gebeurt, is geschetst in twee documenten van het
Tweede Vaticaans Concilie: de 'Verklaring over de houding van de Kerk ten
opzichte van de niet-christelijke godsdiensten', en het 'Decreet over de Missie-
activiteit van de Kerk'. Uit beide documenten de betreffende kernteksten:
1  'De katholieke kerk verwerpt niets van datgene wat in deze godsdiensten waar

en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij die gedrags- en leefregels, die
voorschriften en leerstellingen die, hoewel in veel opzichten verschillend van
hetgeen zijzelf houdt en leert, toch niet zelden een straal weerspiegelen van die
Waarheid welke alle mensen verlicht. (...) Daarom spoort zij haar kinderen aan
om met bedachtzaamheid en liefde door gesprekken en door samenwerking
met de aanhangers van andere godsdiensten, getuigend van geloof en christelijk
leven, die geestelijke en zedelijke goederen alsook die sociaal-culturele waar-
den die bij hen gevonden worden te erkennen, te bewaren en te bevorderen:,

2  'Naar het voorbeeld immers van de heilsbedeling van de menswording nemen
de jonge kerken, in Christus geworteld en gebouwd op het fundament van de
apostelen, in een wonderlijke ruil alle rijkdommen van de volkeren op die
Christus tot zijn erfdeel zijn gegeven. Zij ontlenen aan de gewoonten en
overleveringen, aan de wijsheid en de leer, aan de kunsten en wetenschappen
van hun volkeren al wat kan bijdragen tot de belijdenis van de eer van God3.'

Deze teksten van het Concilie zijn van essentieel belang voor de culturele
uitbouw van de lokale kerken en vormen de legitieme basis voor alle na-conciliai-
re pogingen om de lokale kerken uit te bouwen met een eigen structuur, eigen
liturgie, gebruiken en gewoonten en een eigen theologie. Er is echter tan voor-
waarde aan verbonden door de Concilie-vaders:
3  'Om dit plan uit te voeren, is het noodzakelijk om in ieder groot socio-cultu-

reel gebied, zoals dit heet, die theologische beschouwingswijzen te stimuleren
waardoor in het helder licht van de overlevering van de universele kerk de
door God geopenbaarde daden en woorden, in de Heilige Schrift opgetekend
en door de vaders en het leergezag van de kerk verklaard, aan een nieuw
onderzoek worden onderworpen. Zo zal men duidelijker inzien, langs welke
wegen het geloof, rekening houdend met de filosofie en de wijsheid van de
volkeren, kan zoeken naar inzicht en op welke wijze de gewoonten, de levens-

opvatting en de maatschappelijke orde in overeenstemming kunnen worden
gebracht met de door de goddelijke openbaring verkondigde zeden. (...) Door
deze wijze van handelen zal iedere schijn van syncretisme en vals particularis-
me worden uitgesloten, het christelijk leven aan het karakter en de aard van
iedere cultuur worden aangepast. (...) Het is derhalve wenselijk en zelfs
volkomen passend, dat de bisschoppenconferenties zich binnen de grenzen van
ieder socio-cultureel gebied zo onder elkaar verenigen, dat zij door gemeen-

2    Zie 'Nostra Aetate', Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke
godsdiensten, nr. 2. Constiwies en Decreten, Katholiek Archief, 1967, p. 245.

3   Zie Constituties en Decreten, Katholiek Archief, 1967, p. 335 en 336.
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schappelijke besluiten dit aanpassingsplan eensgezind ten uitvoer kunnen
brengen.'4

Het is begrijpelijk dat deze voorwaarde wordt gesteld, maar evencens is duidelijk
dat de realisering ervan een immense opgave is. Met name de theologische
reflectie op de samenhang tussen evangelie en inculturatie wordt dan ook wel het
'kruis' van missiologen en missionarissen genoem(is. In het kader van dit hoofd-
stuk hebben we dit kruis niet op onze schouders genomen.

Pragmatisch uitgangspunt voor onze studie over de culturele uitbouw van de
Indonesische lokale kerken is het bieden van een beschrijving van wat er op
verschillende deelgebieden aan inculturatie-oplossingen gevonden is, en waar de
problemen liggen die nog niet opgelost zijn. Een objectief criterium voor de
beoordeling 6f en in hoeverre er sprake is van een geslaagde oplossing is door
mij als buitenlander niet te geven. Het oordeel of iets in dit opzicht al dan niet
geslaagd genoemd kan worden, hangt af van de appreciatie die Indonesiers zelf
daarvoor kunnen opbrengen. Er zijn in deze talrijke verschillende meningen te
beluisteren. Ook hier zal men steeds rekening moeten houden met de concrete
context van de lokale kerk. Een typisch Javaanse oplossing van een inculturatie-
probleem kan zeer w81 functioneren binnen een Javaanse lokale kerk, maar zal
binnen andere lokale kerken van IndonesiB als tt Javaans beoordeeld worden.
Omgekeerd is dat evenzeer het geval.

De terreinen die behandeld zullen worden zijn gekozen, omdat ze o.i. kerngebie-
den zijn waar de Indonesische Bisschoppenconferentie, via haar commissies, zich
voortdurend mee bezighoudt, ook omdat op regionaal niveau deze terreinen
voortdurend ter sprake komen.
Het is goed om deze beperkte uitgangspunten voor ogen te houden bij het lezen
van de nu volgende paragrafen: Achtereenvolgens zullen behandeld worden: de
H.Schrift in het Indonesisch, de ontmoeting van evangelie en adat, lokale adat en
lokale liturgie, lokale kerken en inheemse kunst en als laatste, theologie in
Indonesische context.

9.2  De Heilige Schrift in het Indonesisch

Een van de meest primaire en essentiele terreinen van inculturatie is de presenta-
tie van Gods Woord in het Indonesisch. Dat lijkt een vanzelfsprekende zaak,
maar deze 'translationfase' heeft eeuwenlang geduurd! Enerzijds kwam dit

4  Zie vorige voctnoot.
5   Zie A Camps OFM, 'Evangile et inculturation'. Egtise et Missiog Buttedn de t'Union Pontqicate

Missionaire, Bruxelles, nr. 240 (1985), p. 25.
6  Wij zijn ons ervan bewust dat elk van de behandelde deelthema's een aparte grondige studic

waard is.
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doordat het Indonesisch als taal pas sinds 1945 officieel de nationale taal is, maar
anderzijds werd dit veroorzaakt door het pre-conciliaire denken over missie.
Voor 1945 kende men wel het Maleis als lingua franca in de archipel, maar
iedere etnische groepering gebruikte zijn eigen streektaal, zoals in de praktijk nu
ook nog gebeurt. Het is op dit moment niet meer te achterhalen hoe de eerste

missionarissen in de tijd van de Spaans-Portugese evangelisatie in de Molukken
het Woord Gods verkondigden en vertaalden voor de mensen ter plaatse. De
enkele restanten daarvan op Oost-Flores en Timor vertonen zeer duidelijk
Portugese elementen in taalgebruik7.
Toen echter de protestantse Hollanders zich in de archipel vestigden en de
V.O.C. de 'predikanten en de schoolmeesters opdroeg de bekering van de on-
christenen te bevorderen6, verscheen al spoedig een eerste beperkte vertaling
van de H.Schrift. In 1629 werd een Hollan(is-Maleise uitgave van het Mattheus-
evangelie gedrukt'. De vertaler was Cornelis Ruyl, een koopman van de Com-
pagnie. Zijn vertaling werd genoemd het eerste voorbeeld van een gedrukte verta-
ling van een bijbelboek vanuit een missionaire doelstelling in een buiten-Europese
taal. In de volgende eeuwen zouden er nog verschillende Maleise vertalingen
volgen, en eveneens in allerlei streektalen van de hele archipel. Dit lag voor de
hand. Juist voor de protestanten is de Bijbel zelf een essentieel element in de
geloofsverkondiging 6n de geloofsbeleving. Voor de katholieken is dat eeuwenlang
anders geweest.
Sinds de hervestiging van de katholieken in de archipel vanaf vorige eeuw tot in
deze eeuw toonde men van katholieke zijde weinig interesse om zelf de Bijbel in
het Indonesisch te vertalen. In de periode van de zielzorg overzee kon men
Nederlands gebruiken, en bij de missionering in de buitengewesten maakte men
meer gebruik van bijbelse verhalen, eigen 'perikopen-boeken' en stukken uit
protestantse Bijbelvertalingen dan dat men een eigen katholieke versie nodig
achtte.
Wat er van protestantse zijde is gepresteerd aan Bijbelvertalingen in talloze
Indonesische streektalen is indrukwekkend. Het boek van J.L. Swellengrebel, In
Le:jdecken Voetsp0020 geeft een overzicht van wat er tussen 1800 en 1970 in
deze allemaal is gebeurd. Dit boek vormt tevens een illustratie van de grote
betekenis die al deze Bijbelvertalingen hebben gehad voor het vastleggen van veel
van deze streektalen.

7  Met name in Larantuka op Oost-Flores bestaan sin(is het begin van de 17e eeuw Goede

Weekvieringen die een uniek karakter hebben. De 'Confreria's de Reinja Rosario'

(broederschappen van de koningin van dc rozenkrans) dramatiseren daar de liturgische vieringen
van Witte Donderdag en Goede Vrijdag op een wijze die doet denken aan de Iberische Semana
Santa feesten, waarbij een zeer duidelijke invloed van de Portugese taal aanwezig is. Zie A.
Pinto de Franca, Portuguese Influence in Indonesia. Gunung Agung, Djakarta 1970, p. 24-25.

8    Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.
9 Zie J.L. Swellengrebel, 'Die Bibel in Indonesien'. In: Indonesia Raja. MBK-Verlag, Bad

Salzuflen 1966.
10   J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor. Twee delen. M. Nijhof, 's-Gravenhage 1974-1978.
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Pas op hun eerste na-oorlogse bijeenkomst gaven de kerkvoogden van Indonesie,
in 1955, op dezelfde vergadering waarin zij besloten om in de toekomst Indone-
sisch als voertaal te gaan gebruiken, opdracht aan pater J. Bouma SVD en enige
Franciscanen, om hun vertaalwerk voort te zetten en de boeken van het Oude
Testament stuk voor stuk te laten verschijnent:
Pas in 1964 verschijnt in Endeh, op Flores, een eerste volledige katholieke
vertaling van het Nieuwe Testament12. Tot dan toe waren er alleen maar een
aantal perikopen vertaald voor liturgische doeleinden. In 1965 geeft de MAWI
opdracht om nu ook een vertaling te maken van de gehele Bijbel13. In 1966
dragen de bisschoppen aan de Secretaris-Generaal op om geld te zoeken om
papier te kopen voor het laten drukken van deze bijbelvertaling.
Er wordt dan volop gewerkt aan een katholieke Indonesische Bijbelvertaling, door
voornamelijk buitenlandse exegeten-missionarissen. Tegelijkertijd echter is men
van protestantse zijde bezig met precies hetzelfde. Binnen de protestantse kerken
was men zich terdege bewust, dat de oude vertalingen die men sin(is de 18e eeuw
gebruikte onvoldoende aangepast waren aan de nieuwe Indonesische situatie.
Vanaf 1952 was men daarom begonnen aan deze nieuwe vertaalopdracht.
Het is typerend voor de v66r-conciliaire verhoudingen tussen katholieken en
protestanten dat er totaal geen contact en samenwerking was tussen beide
groepen van vertaters! En dat terwijl de vertalers op nog geen 30 km van elkaar
woonden: de protestanten hadden hun centrum in Bogor en de katholieken in
Cicurug! Het Concilie bracht hier verandering in en spoorde aan tot 'samenwer-
king met de gescheiden broeders' op het terrein van de Bijbelvertalingen. In 1967
stelde de voorzitter van de katholieke vertaalgroep, pater dr. C. Groenen OFM
aan de MAWI voor dat de katholieken de protestantse vertalingen, voor zover al
gereed, zouden adopteren! Deze adoptie werd goedgekeurd. Onder toezicht van
de Oecumenische Commissie van de Bisschoppenconferentie, zou het protestantse
Lembaga Alkitab Indonesia (LA.I. = Het Indonesisch Bijbelinstituut) consulte-
rende vergaderingen kunnen houden met het katholieke Lembaga Biblika
Indonesia (Indonesisch Bijbel Instituut)14. Tijdens deze vergaderingen werd van
protestantse zijde goedgevonden dat de katholieken hun vertalingen overnamen.
De katholieken beloofden deze vertalingen over te nemen zonder er een eigen
vertaling aan toe te voegen, behoudens de Deuterocanonieke boeken. Vanaf dat
moment ontstond er een nieuwe samenwerking. In 1971 waren de manuscripten
klaar en verscheen er een proefuitgave van het Nieuwe Testament. In 1974 volgde
het volledige Oude Testament. Een jaar later volgde de volledigels editie van

11  Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 45.

12 Zie Stefan Lcics, Alkimb, Buku untuk Anda  (de H. Schrift, een boek voor u). Kanisius, Yogya-
karta 1976, p. 19.

13  Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 45.

14   Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 45.
15    De katholieke uitgave bevat w61 een eigen 'inteiding' en ook kerklarende voetnoten', overgeno-

men uit La Bible de J6rusalem. l.es Editions du Cerf, Paris 1973.
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katholieke Bn van protestantse zijde. Een historische gebeurtenis van oecumenisch
formaat, 30 jaar na de Indonesische onafhankelijkheid.
De vertaling was er dus, nu nog de verspreiding 6n het vertrouwd maken van de
katholieken met de Bijbel! Van katholieke zijde werden er tussen 1975-1980 elk
jaar 10.000 exemplaren gedrukt en tussen 1981-1985 elk jaar 15.00016. Het is
duidelijk dat deze aantallen volstrekt onvoldoende zijn voor heel de katholieke
gemeenschap. Hier zag het ministerie van godsdienst, afdeling katholieken (Bimas
Katolik), een taak. In het begrotingsjaar 1977/1978 liet dit ministerie 65.000
exemplaren van de katholieke Bijbeluitgave drukken en gratis distribueren. Elk
volgend jaar werd de oplage verhoogd, zodat in het begrotingsjaar 1983/1984
110.000 exemplaren konden verschijnen. In de periode 1986/1987 was dit aantal
100,00017. Dank zij deze steun van regeringszijde zijn in alle parochies van
Indonesi8 Bijbeluitgaven gratis verkrijgbaar.
In 1980 volgde een nieuwe gezamenlijke uitgave: Kabar baik untuk masa kini (De
Blijde Boodschap voor deze tijd), een vertaling in alledaags Indonesisch, zoals die
in Nederland verscheen onder de naam 'Groot Nieuws Bijbel, vertaling in de
omgangstaalls,
Na de verschijning van de volledige Indonesische tekst van de Bijbel in 1975,
besloten de bisschoppen in 1976 dat jaarlijks in alle parochies een nationale
Bijbel-Zondag gehouden moest worden, om de gelovigen meer vertrouwd te
maken met de Bijbelinhoudig. Jaarlijks wordt een speciaal thema vastgesteld en
worden handreikingen uitgegeven door middel van Bijbelcursussen. Op deze
manier stimuleren de bisschoppen met behulp van de Lembaga Biblika Indonesia,
dat Gods Woord zijn plaats kan krijgen in het hart van Indonesitrs,0.
Ook vertalingen in allerlei streektalen zijn in bewerking of al gereed, in het
Javaans, Bataks, Balinees21. Juist voor de lokale kerken zijn deze eigen vertalin-
gen nodig. De reden daarvan is dat de Bahasa Indonesia als nationale taal door
zeer veel Indonesiers in het dagelijkse verkeer (nog) niet gebruikt wordf. Ook

16 Deze gegevens zijn ontleend aan het artikel 'Minggu Kitab Suci Nasional menempuh arah baru'
(de nationale Bijbelweek vaart een nieuwe koers). HWup, nr. 36 (1985), p. 6.

17 Zie Departement of Information, Indonesia, 1984 An 0,17iciat Handbook, p. 191.
18 Groot Nieuws Bijbe4 venating in de omgangsmal. Katholieke Bijbelstichting/Nederlands Bijbelge-

nootschap, Boxtel/Haarlem 1983.
19   Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 47.
20  De activiteiten die naar aanteiding van deze Bijbelzondagen jaarlijks ondernomen worden,

noemt men 'Kerasulan Kitab Suci' (Bijbelapostolaat). Zie b.v. Hidup, nr. 36 (1982), p. 12.
21  De vertalingen in de strecktalen bevatten niet altijd de volledige tekst van het Oude en het

Nicuwe Testament. De Balinese vertaling bevat alleen maar de vier evangelitn. Zie Hidup, 24
april 1988, p. 32.

22   Op het Vierde Congres over de Indonesische Taal in 1983 verklaarde minister Elim Salim dat
uit onderzoek gebleken is dat 68% van de Javanen onder de vijftien jaar het Javaans als
dagelijkse spreektaal gebruiken, omdat zij het Indonesisch niet machtig zijn. Slechts 12%
gebruikt het Indonesisch als dagelijkse omgangstaal. In de provincie Nusatenggara Barat was het
percentage van degenen onder de vijftien jaar die geen Indonesisch spreken: 53%. Informatie uit
Sinar Harapan, 22 nov. 1983, p. 1.
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al is er vrijwel overal onderwijs in het Indonesisch, in de kampongs gebruikt men
toch zijn eigen streektaal.
Wanneer we daarom spreken van de 'presentatie van Gods Woord' in het
Indonesisch als primair en essentieel onderdeel van het inculturatieproces,
relativeren bovenstaande gegevens de realisering ervan. De lokale kerken hebben
ieder in deze nog een eigen opgave, die nog lang niet is voltooid. Het Woord
Gods is dichtbij of onder U, kan in letterlijke zin in vele delen van Indonesit nog
niet gezegd worden!

9.3  De ontmoeting van evangelie en adat

Een van de terreinen waarop de inculturatie-problematiek zich het duidelijkst
manifesteert is 'de ontmoeting van evangelie en adatD: Van Dale omschrijft
'adat' als: 'traditie, gewoonten in de ruimste zin; daaronder vallen zeden en
gebruiken op elk levensgebied.' De omschrijving'zeden en gebruiken' geeft echter
onvoldoende weer wat men in Indonesie onder adat verstaat. Zeden en gebruiken
in het Westen hebben zich ontwikkeld op basis van afspraken, welgemanierdheid,
rechten en gewoonten. De adat in het Oosten is gebaseerd op de collectiviteit van
het dorp (territoriaal) of van de stam (genealogisch). De adat is daarmee bepa-
lend voor heel de samenlevingsstructuur en cultuur24. De adat vloeit voort uit de
hele levensbeschouwing. Een overtreding van de adat is daarom heel wat erger
dan een overtreding van een 'zede of gewoonte'. In het Indonesisch is iemand die
de adat niet kent equivalent met iemand die onbeschaafd is. Omdat de adat stoelt
op de daaronderliggende levensbeschouwing is 'de ontmoeting van evangelie en
adat' in feite de ontmoeting tussen twee cultuurwerelden, en daarmee een
kernthema voor iedere lokale kerk.
De voorstelling van zaken alsof pas het Tweede Vaticaanse Concilie oog heeft
gekregen voor de adatproblematiek is ten enenmale onjuist. De lokale kerk van
Jeruzalem kreeg er al mee te maken. In de Handelingen van de Apostelen zijn de
eerste inculturatieconflicten al beschrevena. Heel de kerkgeschiedenis door heeft

De uitslag van de laatstc volkstelling van 1980 geeft onthullende cijfers op nationaal niveau. Van
de 145 miljoen Indonesitrs die ondervraagd werden, gebruikte 17 miljoen (12%) het Indonesisch
als dagelijkse omgangstaal, 71 miljoen (49%) niet, en 57 miljoen (39%) beheersten de taal
helemaal niet. Informatie uit Population of Indonesig Results of the 1980 Population Census.
Seric S, nr. 2, Biro Pusat Statistik, Jakarta, p. 70-81.

23 Deze uitdrukking heb ik ontleend aan het proefschrift van Lothar Schreiner, Adm und Evange-
lium: zur Bedeutung der altv8lkischen Lebensordnungen fiir Kirche und Mission unter den Batak
in Nordsumatra. Heidelberg 1969. Dit werk werd in het Indonesisch vertaald: Telah kudengar
dari ayahku: Pe,jumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak (wat ik hoorde van mijn
vader de ontmoeting tussen adat en christelijk geloof in de Bataklanden) Gunung Mulia,
Jakarta 1978.

24 Zie Lothar Schreiner, 1978, p. 1.
25  In Handelingen, hoofdstuk 10, wordt de ontmoeting tussen het jonge christendom en 'de

heidenen' beschreven. Pctrus krijgt cen visioen en ziet in cen groot laken dat uit de hemel
neerdaalt allerlei viervoetige en kruipende dieren en allerlei soorten vogels. Een stem spreekt
hem toe: 'Komaan Petrus, slacht en eet'. Petrus weigert en zegt: 'Dat in geen geval Heer, want
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deze ontmoeting tussen evangelie en plaatselijke adat en cultuur zich afgespeeld:
met de Griekse, de Romeinse, de Slavische, de Angelsaksische, de Indiaanse, de
Afrikaanse, enz. enz culturen en gebruiken.
Wat Indonesi8 betreft hebben we ree(Is gewezen op het gezegde: de adat komt
van de bergen, de godsdiensten van overzee26. De adat is dus bij uitstek de
erfenis van de voorouders, van de eigen grond, van de eigen cultuur. Alle grote
godsdiensten die in Indonesit binnenkwamen, konden niet om die adat heen, juist
omdat de adat wortels heeft in de oorspronkelijke godsdienstige overtuigingen
van de verschillende volkeren. In wezen bestaat de ontmoeting tussen evangelie
en adat dus uit het treffen van twee religieuze visies, waartussen (soms grote)
verschillen bestaan. Bij het christianiseringsproces wordt de lokale adat onder de
kritiek gesteld van het evangelie, maar het probleem blijft om te onderkennen
wat in het evangelie essentieel is tn wat cultureel- an tijdgebonden is. Het zo
presenteren alsof het christendom in zijn westerse vorm essentieel is in al zijn
aspecten, is het ene (onacceptabele) uiterste, maar het a priori verheffen van de
adat tot hoofdnorm is het andere (ongewenste) uiterste. Hier zijn we bij de kern
van de problematiek van de juiste inculturatie van het evangelie in de lokale
cultuur.

In het nu volgende zullen we een aantal aspecten van de adat opsommen, waarin
een spanningsveld tussen evangelie en adat voorkomt. Tevens wordt besproken
welke drie soorten houdingen van katholieke zijde ten opzichte van deze proble-
matiek werden ingenomen.

De betekenis van de adat werd tijdens de koloniale periode in de archipel ree(is
duidelijk onderkend vanaf de tijd van de V.O.C. Men ervoer de conflicten tussen
oosterse gebruiken en zeden tn de westerse gewoonten en opvattingen vooral op
het terrein van het recht27. De oplossing die men ervoor vond was, dat men in
de kolonien een dubbel rechtssysteem ontwikkelde, waarin het adatrecht binnen
de eigen cultuurkring gehandhaafd werd. De grote adatkenner Van Vollenho-
ven 8 onderscheidde 19 'adatrechtskringen' in heel de archipel, waar de inheem-

nog nooit heb ik iets gegeten dat onheilig of onrein is.' Voor dc tweedc maal hoort hij een stem:
'Beschouw niet als onheilig wat God rein heeft verklaard.' Dit gebeurde tot dric keer toe. Petrus
begrijpt de betekenis van het visiocn niet, maar wordt opgehaald om naar het huis van 'de
heiden' Cornelius te gaan. Daar treedt hij binnen en verklaart: 'Gij weet dat het voor een Jood
tegen de wet is om omgang te hebben met iemand van een ander volk of bij hem aan huis te
komen; maar God heeft mij duidelijk gemaakt, dat men geen enkel mens onheilig of onrein mag
noemen.'
Voor deze 'historische' beslissing moet Petrus zich te Jerusalem verantwoorden. Een nieuw
conflict barst echter los in deze cerste lokale kerk, ditmaal rond de besnijdenis en het al of niet
verplichtend stellen van de Wet van Mozes voor de bekeerde heidenen. Het Eerste Concilie van
Jerusalem hakt de knoop door, ontkoppelt christendom en Joodse adat en geeft ruimte voor de
plaatselijke inculturatic (Handelingen, hoofdstuk 15).

26 Zic hoofdstuk 2, paragraaf 1.
27    Zie R von Benda e.a; 'Rechtspraak: traditionele en westerse waarden in historisch perspectief.

Artikel in bundel Indonesif, Toen en Nu. Intermediair Bibliotheck, Amsterdam 1980, p. 127-145.
28     Zie C. van Vollenhoven, Het adatrecht van Nederlands-Indif. Dric delen. Brill, Lciden 1925-1933.
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se rechtspraak haar eigen tradities kon volgen. Voor de koloniale wetgever waren
vooral de adatrechtbundels de bron voor hun lokale jurisprudenties. Voor de
kerken lag dat anders. Zowel de protestantse zending als de katholieke missie
waren niet direct geinteresseerd in de juridische aspecten van de adat maar meer
in alle gebruiken en gewoonten die heel het leven bepaalden. Daar had men een
boodschap aan.
Alhoewel de adat, het adatrecht verschilt in de vele culturen van Indonesit, zijn
er toch enkele aspecten van de adat die vrijwel overal voorkomen en die juist in
de ontmoeting met het evangelie spanningen opleverden. We zullen hier een
aantal voorbeelden opnoemen van spanningsvelden zoals die bestonden en
bestaan in de lokale kerken van Indonesi .
Die spanningen ontstonden juist op het breukvlak van een religieuze grondvisie
onder de adat 6n de christelijke visiel Op de volgende terreinen:

1  ADAT ROND GEBOORTE EN NAAMGEVING
Bijna in elke cultuur bestaan er strenge regels rond zwangerschap en geboorte
vanuit de overtuiging dat de kwade geesten de moeder en het ongeboren kind
kunnen schaden. Vandaar dat de adat allerlei rituelen voorschrijft om deze kwade
invloeden af te wenden. De bijgelovige praktijken in dezen met geboden en
verboden voor de betrokkenen zijn vanuit een christelijke visie vaak moeilijk te
accepteren.
Ook het geven van een individuele naam aan de nieuwgeborene is volgens de
adat bij de meeste volkeren van Indonesid een hoogst belangrijk gebeuren. Men
gaat ervan uit dat de naam die aan iemand gegeven wordt invloed zal uitoefenen
op de rest van zijn leven. Vandaar ook de gewoonte van de naamsverandering bij
ziekte, rampen of een nieuwe levensfase, om daardoor de boze geesten op een
dwaalspoor te brengen. Een christelijke naam is een 'persoonlijke' naam, waar-
door men bij God gekend wordt.

2  ADAT ROND HUWELIJK SCHEIDING EN POLYGAMIE
Alle volkeren van de archipel kennen zeer duidelijke bepalingen en regels rond
het huwelijk, huwelijkskeuze, partners, huwelijksvoorwaarden enz. Overtreden
daarvan behoort tot de ergste vergrijpen tegen de adat en kan aanleiding zijn

voor ruzies met dodelijke afloop. In zeer veel gevallen nam en neemt de kerk de
adatregelingen over voorzover ze niet in strijd zijn met katholieke principes. Er

29   De adatrechtbundels, samengesteld door de Commissie voor het Adatrecht en uitgegeven door
het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-India, begonnen
te verschijnen in 1910. Bijna over alle delen van Indonesit zijn er adatrechtbundels gepubliceerd.
Tot in de jaren vijftig werden er nog bundels uitgegeven.

30 Een aantal van de gedachten over deze materie bij de protestantse kerken zijn te vinden in Jen/:
dan Juan& Laporan Nasionat survai menyeturuh Gereja di Indonesia (uitputting en strijd, rapport
over een nationaal onderzoek onder alle kerken in Indonesie), door dr. F. Ukur en dr. F
Cooley. Lembaga Penelitian dan Studi DGI, Jakarta 1979, p. 307-324.

31 Veel informatie over deze conflictueuze spanningen tussen adat en christendom verkreeg ik
tijdens mijn rondreizen in heel Indonesie van de pastores ter plaatse.
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zijn echter twee terreinen waarop men voortdurend conflicten tegenkomt: de
bruidsgift en de echtscheiding. De bruidsgift (mas kawin) kende oorspronkelijk
drie functies. De rechtsfunctie dat de partij van de man door voor zijn bruid te
betalen aan de familie van de bruid duidelijk maakt, dat de kinderen die geboren
worden eigendom zijn van de familie van de man; een sociale functie om aan te
geven dat twee verwante groepen nu samengebonden worden; en een ceremoniele
functie om aan te geven wat 'de waarde' is van beide families.
Op zich genomen is daarmee de bruidsgift vanuit een christehyke visie geen
onacceptabele zaak. De praktijk in veel culturen is echter anders: de bruidsgift
wordt dikwijls zodanig hoog opgedreven door de partij van de bruid, dat ofwel
het trouwen niet door kan gaan32  ofwel de familie van de man (en hijzelf)
levenslang in de schulden raakt. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een christe-

lijk huwelijk.
De katholieke kerk stelt hoge eisen aan het huwelijk en crkent de facto een
echtscheiding bijna nooit. Alhoewel ook de adat hoge eisen stelt aan huwelijk en
huwelijkstrouw, erkent zij bijna overal de mogelijkheid van huwelijksscheiding. In
gebieden waar de adat sterk beinvloed is door de islam, is scheiding een normale
zaak. In andere gebieden staat de adat scheiding toe onder bepaalde omstandig-
heden zoals onvruchtbaarheid, het niet krijgen van mannelijke nakomelingen,
ziekte etc. Hier botsen twee visies op elkaar.
Een laatste probleem in dit verband, waar de kerk voortdurend mee te maken
krijgt, is de kwestie van de polygamie. In bepaalde streken zoals in Irian, Flores
en Java en ook bij de Bataks (vroeger) was het volgens de adat toegestaan om
meer vrouwen te hebben. Het verhoogde iemands status (of was er de uitdruk-
king van) en garandeerde een groter nageslacht. Het is duidelijk dat de katholie-
ke kerk hier grote problemen mee had en nog heeft. In hun 'Rapportage over de
Indonesische Kerk aan Rome', bij gelegenheid van hun ad limina bezoek in mei
1989, brengen de bisschoppen dit probleem van de polygamie uitdrukkelijk ter
spraken:

'In some areas, particulary in Irian Jaya, the question of marriage and poly-
gamy gives rise to many problems. Church tradition considers polygamy merely
as a matter of concupiscence and sex, whereas according to local customs in
Irian polygamy practically is a demand for tribal chiefs and other community
leaders and for their authority in the communities. Canon Law in European
style, particularly the section on tribunal proceedings, is most difficult to
reconcile with those local customs, to the extent that many marriage cases
cannot be dealt with reasonably.'

32   Oost-Flores en Nias zijn met name berucht om hun hoge bruidsprijzen, met als gevolg dat daar
zecr veel ongetrouwde meisjes voorkomen, wat weer tot andere sociale problemen kan leiden.

33    Zie Report of Bishops' Conference of Indonesia, May 1989, p. 36
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Meer informatie over dit probleem in Irian Jaya wordt gegeven door de Ameri-
kaanse Kruisheren die daar werken T

'In late 1988, the four Roman Catholic bishops of Irian Jaya decided to begin
the process of formulating a special pastoral policy regarding polygamy, the
practice of having more than one wife simultaneously. Contrary to presupposi-
tions of many evangelists, polygamy is not vanishing with Christianity in Irian
Jaya. In the last 10 years, the number of polygamous families has increased.
Surveys conducted recently throughout most of the Diocese of Agats indicate
that 4 percent of all Catholic families are polygamous. In a few villages it is up
to 28 percent. (...) Clearly, polygamy will be an issue in the Irian Christian
community for years to come. Church leaders must, in all justice, replace a
previous simple stance of condemnation with a pastoral posture providing
guidance for the whole Christian Community.. Much study and research will be
necessary before a pastoral stance guaranteeing appropriate guidance can be
formulated. Many questions must be answered: Are polygamous marriages
really so evil? If so, in what way? (...) Do monogamous marriages in Asmat,
and in other tribes, guarantee an atmosphere of real Christian love? (...) The
Western Christian cultures have had nearly 2000 years to learn what Christia-
nity is all about with mixed results. The Asmat people are asked to make many
adjustments in just one generation. By giving more time and understanding to
the issue of polygamy the changes made can be healthy and appropriate. Surely
there are those to ask: "Why question something that seems to be clearly
prohibited by tradition and Scripture?" New methods of interpreting Scripture
have surfaced over centuries. The input of the sciences, such as sociology,
anthropology and psychology, help us understand humankind more accurately.
Vatican II calls us to recognize the work and voice of the Lord in the culture
he has co-created with humankind. Therefore, the church leaders of Irian open
this renewed reflection and questioning.'

Dit actuele getuigenis van 1989 bewijst eens temeer hoe ingrijpend en hoe
ingewikkeld de ontmoeting van evangelie en adat zich afspeelt op een zo funda-
menteel thema als huwelijk, huwelijksgebruiken en opvattingen.

3  ADAT RONI) STERVEN EN BEGRAVEN
Evenals de adatregels rond geboorte en huwelijk, vanuit christelijk aanvoelen,
doordrongen zijn van bijgeloof, zo ook de adat rond sterven en begraven. Tradi-
tioneel is de visie dat de geest van de overledene tot rust gebracht moet worden
zonder schade te kunnen aanrichten voor de achterblijvers. Daarvoor worden
vaak grote 6n dure feesten gevierd. Vanuit theologisch en sociaal-ethisch aspect
kunnen de 'oude' dodenfeesten en begrafenis-rituelen in een christelijke visie

34 Zie 'Irian Christian community faces issue of polygamy'. In: Crosier Drums, uitgave van de
Amerikaanse Kruisheren, Crosier Missions. Minneapolis, vol. 4, nr. 3, August 1989.
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haast niet acceptabel gemaakt worden. Ook hier dus een duidelijk conflict tussen
adattradities enerzijds en christelijk geachte praktijken anderzij(is.

4  ADAT ROND LEVENSONDERHOUD
Of het nu jacht, landbouw of veeteelt, visserij of handel is, volgens de adat
moeten alle zaken gebeuren op de 'juiste' dagen en volgens de 'juiste voorteke-
nen' om de geesten gunstig te stemmen. Vandaar dat de'tovenaars' (dukuns) ook
op deze terreinen hun voorschriften kunnen geven. De offers, die gebracht
moeten worden, de vasten en onthoudingen, het zijn evenzovele adattradities die
vaak conflicterend zijn met christelijke inzichten.

Rond deze vier fundamentele levensterreinen hebben we met enkele voorbeelden
aangegeven waar de lokale adat in conflict kan komen met een christelijke visie
op de gang van zaken. (Wat te denken van koppensnellen?) Nog vele andere
voorbeelden zouden te noemen zijn. We hebben echter slechts enkele cruciale
breuklijnen aangegeven bij een ontmoeting tussen een (traditionele) christelijke
visie en de lokale adat.

Hoe is nu de officiale houding geweest van de katholieke kerk ten aanzien van de
traditionele adat? In het algemeen kan men drie verschillende houdingen onder-
scheidenis:
1  EEN HOUDING VAN NIEr-AFWIJZEN

Deze houding nam de kerk in ten aanzien van die ceremonieen die in de praktijk
los waren geraakt uit hun sacrale context en puur profaan waren geworden. Deze
ceremonieen werden meer als folklore beschouwd dan als religieus geladen
plechtigheid. Als zodanig werden ze dan ook niet afgewezen.

2  EEN HOUDING VAN AFWIJZING EN VERBOD

Dit standpunt werd ingenomen in die gevallen waar ceremonieen duidelijk
geYnspireerd werden door magie, bijgeloof of tovenarij waardoor men het heil
meende te kunnen beheersen.

3  EEN HOUDING VAN ADAPTATIE OF INrEGRATIE
Die elementen uit ceremonieEn of liturgieen welke los staan van vormen van
bijgeloof, magie enz., en als ritueel ook konden functioneren binnen de eigen
liturgie, werden overgenomen.

Het is juist deze laatste houding die binnen het inculturatieproces de lokale kerk
met de lokale adat verbindt. Wat is er op dit terrein in Indonesie gebeurd?
Afgezien van de eerste beginfase van de missionering, toen de pioniers uittrokken

35  We volgen hier de gedachten van J. Bakker SJ in zijn artikel 'Soal-soal adaptasi upacara
perkawinan di Indonesia', in: Spektmm, 4, 1-2 (1974), p. 114-115, waar hij spreekt over 'Sikap
Katolik tcrhadap Adat Tradisionil Kebangsaan' (de katholieke visie ten opzichte van dc
traditionele volksadat).
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met heilige ijver, maar met weinig kennis in hun bagage, werden de missionaris-
sen vanaf de jaren dertig vanuit Nederland op hun taak voorbereid door een
'missie-cursus'. De taal van het gebied werd geleerd en men werd voorbereid op
de ontmoeting met de adat en de cultuur ter plaatse. In de praktijk bleken de
theoretische lessen dan toch vaak niet te kloppen, maar men was attent gemaakt
op de problematiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele katholieke
missionarissen zelf aan taal- en adatonderzoek begonnen. In de officiele Indonesi-
sche kerkgeschiedenis 6 is een bibliografie opgenomen van meer dan 40 pagina's
met alle antropologische studies door missionarissen gepubliceerd over de
volkeren van Indonesie, waaronder zij werkten. Het gaat hier niet om de catego-
rie missie-verhalen, want vele studies werden gepubliceerd in de BO'dragen tot
Taal-,   Land-  en  Volkenkunde  van  het  Koninklijk  Instituut  voor  de  Tropen.  Pas  in
de jaren dertig kregen sommige missionarissen opdracht om voor hun vertrek
naar de missie antropologie, taalwetenschap of sociologie te gaan studeren aan
een universiteit3:
Nationaal overleg over dft thema was binnen Indonesie voor de oorlog nog niet
aan de orde. De afstanden tussen de kerkelijke gebieden en de culturele verschil-
len waren te groot. Van een nationale stellingname bij de kerIdeiders was dan
ook geen sprake, op 66n uitzondering na. Omdat er in alle delen van de archipel
Chinese katholieken voorkwamen, lag hier een gezamenlijk overlegpunt voor de
kerkvoogden. Tijdens hun vergadering van 1939 te Girisonta kwam de Chinese
adat uitdrukkelijk ter sprake*. Aanleiding was het feit dat de Propaganda Fide
in 1936 haar eeuwenoude negatieve standpunt ten aanzien van de Chinese riten
had ingetrokken. De 'Ritenstrijd' was beeindigd. Chinezen die katholiek werden,
mochten hun Chinese adatgebruiken, als zijnde civiel en niet religieus, vasthou-
den. Tijdens het debat in de vergadering van Girisonta bleek echter dat men
binnen de archipel grote lokale verschillen kende. De vertegenwoordiger van
(Noord)-Sumatra stond zeer open voor de Chinese gebruiken ter plaatse, maar
de vertegenwoordiger van West-Borneo was zeer afwijzend. Reden hiervan was

36 Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 515-557.

37 Een voorbeeld hiervan werd beschreven door dr. J. Boelaars MSC in Tot mensen gezonden,
uitgave van de week van de Nederlandse missionaris, Oegstgeest 1986, p. 3. onder de titel 'Een
vreemde benoeming'.
'Op die dag stonden wij daar, 13 pas gewijde priesters, op de bovengang van het Groot
Seminaric, voor de deur van dc kamer, waar de hoogeerwaarde Patcr Provinciaal verbleef en ons
onze eerste benoeming zou geven. Ieder ging op zijn beurt naar binnen en kwam er spoedig
weer uit. Dan klonk het: "En jij?- en de antwoorden:  Ik naar BraziliE..., ik naar de Filippij-
nen..., ik naar Java...". Ik was de jongste van de Alas. *'Jan, nu jij.- Ik naar binncn. Pater
Verhoeven, vroegcr Overste in de missic van Nieuw Guinea, nu Provinciale Overste, keek van
zijn papier op en zei plechtig: "Pater, we hadden gedacht, dat U naar Nieuw Guinea zult
gaan-.... De Provinciaal was blijkbaar nog niet uitgesproken en vervolgde: "Maar eerst moet U
volkenkunde gaan studeren aan de universiteit, cen studie van negen jaar". Opnieuw verbaasd
vrocg ilc *Wat is dat voor cen vak?* Hij antwoordde: 'Volkenkunde is de wetenschap, die de
eigen levenswijze van de mensen in de koloniale gebieden bestudeert. De bestuursambtenaren
krijgen dat vak bij hun opleiding en wij moeten niet achterblijven. U kunt pan:

38 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1457-1458.
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dat de meeste Chinezen van West-Borneo nog rechtstreeks uit China afkomstig
waren en de oude Chinese adat wel religieus beleefden. Op Sumatra, met name
in Padang, waar de Apostolisch Vicaris toen nog zetelde, waren de Chinezen al
generaties lang gevestigd. Voor hen was de Chinese adat folklore geworden.
Omdat men het er samen niet over eens kon worden, besloot de vergadering van
kerkvoogden dat men ter plaatse maar moest uitmaken in hoeverre de lokale
Chinese adat al dan niet heidense elementen bevatte en dus al dan niet getole-
reerd kon worden.

Ter afsluiting van dit thema nog een oordeel over de pre-conciliaire ontmoeting
tussen evangelie en adat van de Duitse godsdienstwetenschapper Waidemar Stilhr.
Deze schreef in zijn bekende standaardwerk Die Religionen Indonesiensm: 'Es ist
fast ein Wunder, dasz fast alle Altv6lker nach ihrer Missionierung als eigen-
stiindige ethnische Einheiten erhalten blieben, wiihrend der Ubertritt zum Islam
haufig auch ein Aufgehen in das Malaiisch-Islamische Volkstum der KOstenzonen
bedeutete. Das grilszte Verdienst an der Erhaltung des Volkstums kommt den
Missionaren beider Konfessionen zu, die in jeder Hinsicht Bewunderenswertes
geleistet haben.'

9.4  Lokale adat en lokale liturgie

De appreciatie van de lokale adat speelt zich met name af op het vlak van de
'integratie van de adat binnen de religieuze vieringen', oftewel in liturgische
context. In deze paragraaf wordt dit thema verder uitgewerkt. Het integratiepro-
ces, de laatste fase van een echte inculturatie, is het meest indringend, moment
van dit proces: wanneer mensen ter plaatse hun religieuze gevoelens kunnen uiten
overeenkomstig hun eigen tradities. Pas dan worden hun harten geraakt40.
In 1955, tijdens hun eerste vergadering na de oorlog, nemen de bisschoppen het
besluit dat het Rituale Romanum zo snel mogelijk in het Indonesisch vertaald
moet worden41. Tevens wordt er een commissie ingesteld die aandacht moet
schenken aan de problemen rond de aanpassing van de oorspronkelijke Indone-
sische cultuur binnen de katholieke liturgie, met name tijdens de huwelijksmis,
de begrafenisriten en gebedsdiensten zonder priester4: Men dient zich hierbij
wel te realiseren dat op dat moment de officiale liturgische taal voor de wereld-
kerk nog steeds de Latijnse was. De discussie over het gebruik van de volkstaal
bij de missionering was reeds voor de oorlog op diverse plaatsen begonnen.

39   Zie Waldemar St6hr und Pict Zoetmulder, Die Religionen Indonesiens. Kohlhammer, Stuttgart
1965, p. 207.

40 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5, voctnoot 114: 'Dit is de belangrijkste en meest fundamentele fase
van het Indonesianisasi-proces dat Indonesiers hart en ziel hebben opengesteld voor de
verkondiging van het heil dat in hun leven doorwerkt. Want God heeft niet in de eerste plaats
onze cultuur gezocht, maar onze harten.'

41   Zie J. Hadiwikarta, 1981, p. 72.
42 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 1465.
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Pater dr. Gregorius OFM Cap. schreef daarover in 1933 al zijn proefschrift: Die
Muttersprache, Eine missions- und religionswissenschaftliche Studie uber die
Sprachen#age in den Missionsgebieten43. Het zou echter nog dertig jaar duren
voor het Concilie in 1963 met de Constitutic over de Heilige Liturgie cen
doorbraak bewerkte in het officiele denken over de 'adat en zijn ontmoeting met
het evangelie'.
Bij de beschrijving van de begincelen van de liturgie-vernieuwing werden door de
Concilievaders richtlijnen meegegeven voor de aanpassing aan de eigen aard en
de tradities der volkeren44: *Al wat in de zeden der volkeren niet onverbreketijk
met bijgeloof en dwaling vervlochten is, beoordeelt de kerk met welwillendheid
en houdt zij, voor zover dit van haar afhangt, ongeschonden in ere (...).' Met
betrekking tot aanpassing aan de eisen van tijd en plaats wordt gezegd: 'De
substantiele eenheid van de Romeinse Ritus moet behouden blijven, maar
daarbinnen moet ruimte gelaten worden voor wettige verschillen en aanpassingen
aan de onderscheiden groeperingen, streken en volkeren, vooral in de missiege-
bieden, ook bij herziening van de liturgische boeken.'
Voor IndonesiB betekent dit - zoals trouwens voor heel de wereldkerk - een
doorbraak in het denken over de functie van adat en vooral van adatplechtig-
heden in samenhang met de eigen liturgie. Het Concilie legitimeert niet alleen de
moedertaal, maar tevens de aandacht voor de lokale adatexpressies in cultische
zin. Lokale adat en lokale liturgie zijn voortaan onlosmakelijk verbonden. Maar,
ook hier de richtlijn: onderzoekt alles en behoudt het goede! Om dit te realiseren
gaf de Bisschoppenconferentie haar Liturgische Commissie een ruimere opdracht.
Begonnen als vertaal-commissie in 1955, krijgt deze PWI Liturgi  na het Conci-
lie de taak om de kerkelijke documenten van Vaticanum II te bestuderen, te
zorgen voor een goede uitvoering ervan op liturgisch terrein en de pastoraal-
liturgische problematiek in de praktijk te behartigen46.
Deze taak wordt door de Liturgische Commissie breed geinterpreteerd. Zij
brengt een aantal vrije vertalingen ter tafel van liturgische boeken en formulieren,
vanuit een pastorale visie. Helemaal fout! Tijdens haar vergadering van 1970 wijst
de MAWI deze vrije vertalingen van de Romeinse documenten af. Men wil een
letterlijke vertaling! Het bestuur van de Liturgische Commissie treedt af en wordt
vervangen. De nieuwe taakstelling wordt tweeledig: zorgen voor een letterlijke
vertaling van alle documenten En liturgisch materiaal samenstellen, dat kan leiden
tot liturgische vernieuwing. Dit laatste geschiedt via de vertalingen in de serie
Kristus Sekarang (Christus nu)47. In feite functioneert deze nieuwe Commissie

43  Zie P. dr. Gregorius von Breda OFM Cap., Die Muttersprache. Missionswisschenschaftliche
Studien, MOnster 1933, Heft 7.

44 Zie Constituties en Decreten, 1967, 'Constitutie over de Hcilige Liturgie', nr. 37 en 38, p. 13.
45 PWI-Liturgi: Panitia Waligereja Indonesia (Indonesische bisschoppelijke commissie) voor

liturgie.
46 Zie 'PWI-Liturgi, Kilasan Sejarah' (beknopte geschiedenis van de PWI-liturgie). Umat Band nr.

79 (ianuari 1981), p. 5. e.v.
47 Zie Hidup, nr. 28 (1982), p. 4-5.

343



jarenlang als toeleveringsinstantie van al dan niet vrije vertalingen voor liturgisch
gebruik. De kerkopbouw aan de basis gaat ondertussen ook verder. Commissie
6n bisschoppen voelen dat ze niet op deze weg kunnen doorgaan.

Het Eerste Liturgische Congres van heel IndonesiB wordt in 1968 in Bandung
gehouden met algemene inleidingen over de princiepes van de liturgische vernieu-
wing. In 1973 vindt in Klender het Tweede Nationale Liturgie Congres plaats.
Ditmaal wordt het een werkvergadering4: Men gaat nu van de praktijk uit; een
evaluatie van wat er in allerlei bisdommen op liturgisch terrein gebeurt. Hoe
benut men de nieuwe vertalingen? Hoe is het gesteld met de actieve participatie
van de gelovigen? Wie leiden de liturgische vieringen en in hoeverre zijn zij
daarop voorbereid? Daarnaast wordt veel tijd besteed aan de bespreking van twee
belangrijke vieringen: een nieuw formulier voor een huwelijksviering 6n voor een
begrafenisviering. Voor het eerst geven allerlei deskundigen hun mening over de
teksten vanuit de Indonesische context. Hoe zou een gezonde adaptatie van de
adatvieringen rond huwelijk en begraven mogelijk zijn binnen de liturgie in de
verschillende delen van Indonesie? De MAWI besluit vervolgens eind 1973 om in
Rome aan te vragen of er bij de teksten voor de twee genoemde vieringen eigen
Indonesische formuleringen als aanvulling gebruikt mogen worden49.
In 1975 komt dan eindelijk de doorbraak in de offici8le houding ten aanzien van
de richting waarin de Liturgische Commissie mag werken. Het grote probleem
waarmee men al jaren worstelt, namelijk het feit dat in de meeste staties geen
zondagsvieringen met een priester gehouden kunnen worden, komt via een
enquae op tafel. In meer dan 60% van alle zondagsvieringen gaan leken voor in
een priesterloze erediensf. Dat is de realiteit. Maar hoe zijn die leken daarop
voorbereid? Welk liturgisch materiaal hebben zij in handen? Deze vragen zijn in
de Indonesische situatie belangrijker dan kwesties of de Romeinse documenten
voor de priesters correct vertaald zijn! In hun vergadering van 1975 besteden de
bisschoppen alle aandacht aan een document 'De leek als voorganger in de
eredienstst'. De hoofdaandacht van de eerste tien jaar na het Concilie, zorgen
dat de priesters goed vertaald liturgisch materiaal in handen krijgen, wordt
verlegd naar de praktijk. Hoe kunnen we zorgen dat onze leken goed verzorgd en
aangepast materiaal in handen krijgen52. Daarbij bleek vanzelf dat de officitle
Romeinse vertalingen onvoldoende functioneren in de handen van leken. Men
krijgt uitdrukkelijk behoefte aan 'pastorale vertalingen', aangepast aan de plaatse-
lijke kerksituatie. Wat in 1970 nog werd afgewezen, komt in 1976 in de MAWI-

48 Zie 'Verslag IIe Liturgische Congres'. Spektmm, 4, 1-2 (1974).
49   Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 75.
50 Zie Spekin,m, 6, 1 (1976), p. 3.
51   Zie drs. M. Coomans MSF, 'Awam sebagai Pemimpin Ibadat'. Spekuum, 6,1 (1976), p. 78 e.v.
52 Zie Hidup, nr. 28 (1982), p. 4.
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vergadering uitdrukkelijk op tafel: de behoefte aan eenvoudige gebeden, gezangen
en pastoraal aangepaste vieringen voor allerlei concrete omstandighedens3.
In 1977 besluit de MAWI dat experimentele liturgische teksten alleen goedkeu-
ring behoeven van de MAWI (of het Presidium) en voor drie jaar kunnen worden
ingevoer(is4. Met andere woorden, probeer de zaken eerst maar eens uit, zonder
dat Romeinse instanties zich daarmee hoeven te bemoeien. Alle ruimte wordt
gecreeerd om inculturatie-problemen op lokaal niveau aan te pakken. In het
bisdom Samarinda verscheen in 1975 al een 'Bundel met gebedsdiensten voor de
leiders van de gemeenten's, later ook nationaal uitgegeven. Het ligt voor de
hand dat de lokale vieringen aansluiting zoeken bij de lokaal belangrijke levens-
gebeurtenissen. Een mooi voorbeeld hiervan is 'Een jaarcyclus van gebeden en
zegeningen voor landbouwers'56. Uit beide handleidingen enkele thema's om de
aansluiting te laten zien tussen liturgische vieringen en adatfeesten. Uit het eerste
boekje: dienst bij het geven van een doopnaam, zegening van het zaad voor de
ladang, dankfeest bij de oogst, inzegening van een nieuw huis, allerlei ziekenzege-
ningen en diensten rond de begrafenis. Uit het tweede boekje: gebeden en
zegeningen over de landbouwwerktuigen, gebeden bij het begin van het schoon-
maken van de ladangs, zegeningen van de grond(en), zegeningen van het zaai-
zaad, zegeningen van de kruisen op de ladangs, zegeningen bij het planten,
zegeningen bij het oogsten, gebeden bij het dorsen van de padi (rijst), gebeden bij
het eten van de nieuwe rijst, gebeden en zegeningen bij het in gebruik nemen van
een rijstopslagplaats enz. Het zijn juist dit soort handreikingen die de lokale
gemeenschap als gelovige gemeenschap hun levenscyclus doen vieren57.
In 1980 wordt het Derde Nationale Congres voor Liturgie gehouden. Vertegen-
woordigers van alle diocesane Liturgische Commissies komen bijeen in Klen-
det: De voorzitter van de Liturgische Commissie, mgr. dr. A. Sinaga houdt er
een belangrijke inleiding over de betekenis van de religieuze riten en feesten voor
Indonesitrs. In allerlei werkgroepen worden concrete inculturatievragen bespro-
ken. Op het eind van het Congres wordt een officiele 'Leidraad voor de Incultura-
tie' gepubliceerds. Deze bestaat uit drie delen:
1 Theologische grondslagen voor liturgische inculturatie. Dit gedeelte bestaat uit

citaten van Vaticanum II.
2 Criteria voor een evenwichtige inculturatie:

53  In diverse bisdommen was men hier al jaren mee bezig. In 1976 verschijnt voor nationaal
gebruik een liturgische handreiking voor kken (Ibadat Umat Allah) PWI-Liturgi, Solo. Dit is
een nieuwe uitgave van een werkje dat in 1973 al in het bisdom Sintang was samengesteld.

54   Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 79, nr. 349.
55  Zie M. Coomans MSF, Kumpulan Upacara Ibadat untuk Para Pemin:pin Umat. Uitgave

Keuskupan Samarinda, 1975.
56   Zie P. Yeri, Doa dan Berkat sepanjang tahun bagi Petani. Jemongko, januari 1979.
57 Veel van deze aangepaste Zegcningcn en Gebcdcn overcenkomstig de lokale adat, lijken

enigszins op wat in het katholiek vericdon in de Sacramentalien werd gevierd.
58 Zie 'Inkulturation der Liturgie, Bericht Ober den 30 Liturgischen Kongres in Indonesian'.

Zeitschrift Fir Missionswissenschaft und Religionswisschenschaft, jrg. 65 (1981), p. 216-222.
59 Zie Hidup, nr. 23 (1985), p. 40-43.
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a Men moet de oorspronkelijke betekenis van symbolen die bij de vieringen
van eigen bodem gebruikt worden nauwkeurig onderkennen.

b Deze symbolische uitdrukkingsvormen dient men af te wegen tegen de
christelijke geloofsovertuiging.

c De H.Schrift en de leer van de kerk, onder leiding van de bisschoppen,
moeten als richtsnoer functioneren.

d  Daamaast is het gelovig bewustzijn van de gelovigen een belangrijk element
in de beoordeling.

e Het gemeenschapsaspect is van belang. Het gebruik moet de gelovigen
helpen om echt kerk te zijn en meer kerk te worden.

f  Het zegenend en lofprijzend karakter als dank voor Gods heilswerk moet
zichtbaar zijn.

g  Men moet gevoelig zijn voor de reactie van de niet-christelijke omgeving en
de gevoelens die daar leven in overweging nemen.

3 Methodische richtlijnen om een verantwoorde inculturatie te bewerken. Op
basis van de in 2 ontwikkelde criteria worden verschillende stappen geformu-
leerd overeenkomstig die criteria.

Opnieuw is hiermee een belangrijke schrede gezet voor een verdere uitbouw van
de lokale liturgie, waarin de eigen oude ceremonian en symboliek, na onderzocht
en uitgezuiverd te zijn, kunnen gaan functioneren.
Op voorstel van de MAWI wordt in 1985 een Nationale Week voor Liturgische
Inculturatie gehouden'.De bedoeling ervan is om in alle parochies de gelovigen
de kans te bieden om 'te zamen te overwegen, uit te voeren en te ervaren wat
inculturatie is en het bewustzijn en de interesse voor inculturatie te bevorderen'.
Uiteraard is die ene week niet voldoende, maar de trend is duidelijk: de lokale
kerken van Indonesie zoeken naar een lokale liturgie, waarin de rijkdom van de
oude adat zijn legitieme plaats kan innemen. In 1986 verschijnt over dit thema
een 'Boodschap van de MAWI over de liturgische pastoraal aan alle bedienaren
van de liturgie'61.
De tendens dat elke lokale kerk zich bezig moet houden met de lokale cultuur en
daarin ook liturgisch zijn voedingsbodem kan putten, lijkt algemeen geaccepteerd
in Indonesit. Toch is het nodig hierbij een kritische opmerking te maken. Er is
66n groep katholieken binnen Indonesit die in dit opzicht, ook al zal dit niet in
het openbaar worden toegegeven, niet als gelijkwaardig erkend wordt. Het gaat
hier om de groep katholieken van Chinese afkomst. Binnen de Indonesische
katholieke kerk vormt deze groep de vijfde grootste groep: 7,3% van alle katho-
lieken zijn Chinees62. Bij de bespreking van de nationale problematiek van de
Indonesianisasi in hoofdstuk 5 is ten aanzien van deze minderheidsgroep reeds
aangegeven dat juist van hen een grotere integratie verwacht wordt in de natio-

60 Zie 'Pekan Inkulturasi Liturgi Nasional, 27 mei-1 juni'. Hidup, nr. 23 (1985), p. 41.

61      Zie Pesan  MA WI mengenai Pastoral Litwgi untuk Para Penq:as Liturgi. Obor, Jakarta  1986.
62 Zie tabel 19, hoofdstuk 5, paragraaf 7.
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nale cultuur dan van andere etnische groeperingen. Vanwege de politieke
trauma's uit het verleden en soms zelfs raciale vooroordelen wordt van deze van
oorsprong niet-Indonesische groep verwacht dat hij zijn eigen traditionele
gesloten cultuur opgeeft. Mogen Chinese katholieken echter ook - zoals alle
andere etnische groeperingen - hun eigen culturele achtergrond in de liturgie
inbrengen? Slechts zelden wordt daarover in het openbaar gediscussieerd. In de
laatste tien jaargangen van HWup heb ik slechts twee artikelen hierover aange-
troffen. In het eerste 3 wordt heel voorzichtig de vraag gesteld of Chinezen
tijdens de eucharistievieringen hun traditionele religieuze expressievormen, PAI
en KWI, mogen gebruiken. Het gaat bij PAI om een uiterlijk eerbiedsgebaar,
waarbij de gebalde rechterhand door de linker wordt omsloten, en beide opgehe-
ven een gevoel van eerbied uitdrukken. Bij KWI gaat het om uitwendige vormen
van eerbetoon, als expressie van een innerlijke houding van respect. De schrijver
van deze artikelen pleit ervoor dat beide vormen - van confucianistische oor-
sprong - ook binnen de katholieke liturgie mogelijk moeten zijn om Chinezen
religieus en emotioneel tot hun recht te laten komen. Het gaat hierbij om
'uiterlijke' zaken, waar wel niemand principieel bezwaar tegen heeft.
Anders wordt het, wanneer het grootste deel van de umat ter plaatse Chinees is,
zoals in verschillende parochies van Kalimantan Barat: Pontianak, Singkawang,
Pemangkat en Sambas. Daar kent men sinds het Concilie liturgievieringen in de
Chinese dialecten Tjiau Tjoe en Hakka, met allerlei liturgische expressies en
vieringen in de eigen cultuur. De vraag rijst: 'Sluit men zich hiermee op of af van
anderen?' Het is begrijpelijk dat de oude generatie, waarvan sommigen zelfs geen
Indonesisch kennen, zich hierbij thuis voelt. Maar mag met name een jonge
generatie Chinezen in deze traditie verder? In een hoofdartikel in Hidup wordt
over deze kwestie uitdrukkelijk gesteld: 'De Chinese inculturatie op Kalimantan
Barat moet van tijdelijke aard zijn.'64 Het principe van inculturatie wordt aan
deze groep weI toegekend, maar tegelijkertijd wordt in het redactionele commen-
taar gezegd, dat deze groep zich moet realiseren dat ze in Indonesie woont en dat
het probleem van erbij te willen horen voor hen in de toekomst belangrijker moet
Zijne
Op een werkbijeenkomst over de liturgie in Yogyakarta in 1988 spreken de
deelnemers uit alle bisdommen hun bezorgdheid uit over de kwaliteit en de
uitvoering van de liturgische vorming in Indonesie, over het liturgische begripsver-
mogen bij de gelovigen en speciaal bij de lekenvoorgangers in de liturgie. Heeft
men dan toch te hoog gegrepen? In hun rapportage aan Rome, tijdens hun
bezoek ad limina in 1989, zeggen de bisschoppen hierover: 'Het is nodig dat eens
overwogen wordt of we niet een Indonesisch Liturgisch Instituut moeten oprich-

63 Zie Melakukan 'PAI-KWI' dalam Perayaan Ekaristi? (Mag men PAI en KWI gebruiken tijdens
de Eucharistic-viering?) Hidup, 25 oktober 1987, p. 28.

64 Zie Hidup, 15 oktober 1989, voorpagina.
65  Men mag zich afvragen of van de groep Chinezen verwacht wordt dat ze m66r Indonesiar

moeten zijn dan andere etnische groeperingen in IndonesiE.
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ten» Kortom: de lange weg van de inculturatie van de lokale adat in de lokale
liturgie is nog niet ten einde gegaan. Het Indonesianisasi-proces op dit terrein is
zeer duidelijk een omvormingsproces, dat nog vele jaren zal duren. In 1988 werd
er wel een 'Handleiding voor de Woorddiensten' (zonder priester)67 door de
bisschoppen goedgekeurd, gebaseerd op een officieel Directorium, door Rome in
dat jaar uitgegeven. De feitelijke inculturatie zal zich ter plaatse moeten voltrek-
ken in de lokale kerken.

Tot slot nog twee aanvullende opmerkingen. Op de eerste plaats moet er
uitdrukkelijk op gewezen worden dat zowel de lokale adat als de lokale cul-
tuur geen statische gegevens zijn. Beiden zijn volop in ontwikkeling. Voor elke
lokale kerk in Indonesie zou moeten worden bekeken in hoeverre dat transfor-
matieproces zich voltrokken heeft en zich zal voltrekken. Een eerste voorbeeld
van een dergelijke studie is het proefschrift van mgr. M. Coomans: Evangelisatie
en Kultuurverandetinfs. Maar nog eens 32 soortgelijke studies in alle andere
bisdommen leveren te zamen geen totaalbeeld van d6 Indonesische lokale kerk
OP.
Een tweede opmerking: het 'Indonesisch liturgische gezicht' zal men vooral
aantreffen bij bijzondere gebeurtenissen. Een Duitse prelaat, die ik in 1983 na
een gewone H.Mis in de kathedraal van Jakarta ontmoette, was teleurgesteld,
omdat die viering hetzelfde was als in Duitsland, gewoon volgens het Romeinse
formulier, alleen in het Indonesisch uitgesproken. De man had verwacht dat alles
op zijn Indonesisch, dat wil zeggen totaal anders zou zijn. Ik heb hem proberen
duidelijk te maken dat 66k de Indonesische katholieke kerk 'katholiek' is, dat wil
zeggen als onderdeel van de universele wereldkerk algemene Romeinse richtlijnen
in haar vieringen opneemt. En een gewone H.Mis is dus een'gewone' H.Mis. Het
is pas bij bijzondere vieringen, bij feesten of speciale gelegenheden dat het 'eigen
feestelijke Indonesische gezicht' zichtbaar wordt.

9.5 Lokale kerken en inheemse kunst

Waar de adat de expressie vormt van de rijkdom der eigen tradities in immate-
riele zin, daar zou men de inheemse of eigenlandse kunstvormen een materiBle
expressie kunnen noemen van het cultuurgoed van die tradities. Het inculturatie-
proces als een zich eigen maken van die eigenlandse expressies zal in zijn
verschillende kunstvormen zowel voor Indonesiers zelf als ook voor buitenlanders
het meest visueel de lokale kleur van de Indonesische kerken laten zien.
In deze paragraaf zullen enkele van die Indonesische lokale kunstvormen nader
belicht worden. Wat is er gebeurd op het terrein van de bouwkunst, de schilder-

66 Zie Speklntm, 17, 2 (1989), p. 14.
67 Tata Perayaan Sabda: volgorde van de Woorddienst.
68    M. Coomans MSP, Evangelisatie en Kultuurverandering: onderzoek naar de verhouding tussen de

evangetisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van Oost-Katimantan
(bisdom Samarinda) Indonesi#. Steyter Verlag, St. Augustin 1980.
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kunst, het beeldhouwwerk, de versieringen en hulpmiddelen? En daarnaast, welke
expressievormen zijn gevonden op het terrein van kleding, dans, instrumentale en
vocale muziek? Ook hier geldt dat het niet mogelijk is het brede scala van
inculturatiepogingen op alle terreinen te vermelden.
Het kan in deze paragraaf slechts om een beschrijving gaan en niet om een
beoordeling. Het is, zeker voor een buitenlander, onmogelijk om te beoordelen
of een inculturatiepoging al dan niet geslaagd mag heten. Een dergelijk waarde-
oordeel, zeker op kunstgebied, blijft subjectief. Het enige criterium mag zijn:
ondersteunt deze gevonden kunstvorm de religieuze expressie van Indonesiers
binnen hun plaatselijke geloofsgemeenschap? Dat zullen IndonesiErs dus zelf
moeten uitmaken. Als buitenlander kan ik alleen maar onderstrepen wat vijftigjaar geleden al over deze problematiek werd opgemerkte: 'Wie sinds jaar en dag
de behandeling van het vraagstuk der kunst in de missielanden met belangstelling
heeft gevolgd, zal daaruit een tweevoudig besluit hebben getrokken: vooreerst, dat
eenstemmigheid van oordeel onder de praktische werkers nog lang niet is bereikt
en dat nog altijd grote verschillen van appreciatie aan den dag treden. Vervol-
gens, dat niettegenstaande deze uiteenlopende opvattingen de ideeen marcheren
en de beweging veld wint; er worden zonder twijfel stap voor stap vorderingen
gemaakt. Ook in Ned.-Indit, met name op Java, is niet in alle opzichten eenstem-
migheid verkregen. Ook hier zijn er enthousiasten en sceptici, maar er is ook
groei en vooruitgang, zoals o.a. blijkt uit de speciale aftevering, welke Het
Gildeboek in 1938 aan de inheemsche kunst op Java wijdde.' Sindsdien is er veel,
heel veel vooruitgang geboekt, maar ook nu nog is de appreciatie binnen Indone-
sit zelf verdeeld. Het kan ook niet anders. Het brede spectrum van cultuuruitin-
gen, die overal in de lokale kerken als expresie van de lokale culturen worden
aangetroffen, zijn uitingen van deelculturen binnen Indonesit. De verschillende
etnische groepen hebben verschillende cultuurpatronen, die onderling niet altijd
gelijkelijk gewaardeerd worden. Gelijkvormigheid in dezen is dan ook geenszins
noodzaak.

We beginnen met enkele notities over architectuur. In de officiale Indonesische
kerkgeschiedenis wordt de kathedraal van Jakarta vermeldt als de Mater Ecclesia
omnium Ecclesiarum, de Moederkerk van alle kerken in Indonesie o. Zij is
echter meer een historisch symb00171 dan het prototype van een geslaagde vorm
van Indonesische inculturatie. Het is een majestueus neogotisch kerkgebouw, van
buiten een voorbeeld van de koloniale Oost-Indische architectuur en van binnen
ook nu nog gelijkend op vele neogotische kerken in Nederland. De kerk werd dan

69   Zie A. Mulders, De Missie in 7>opisch Nederland, 1940, 9 182-183.
70 Zie Sejarah, 1974, deel 3b, p. 731.
71  Na de periode van onderdrukking tijdens de V.O.C. werden de eerste katholieke priesters in1808 tot de kolonian toegelaten. In 1810 werd de eerste katholieke kerk in Batavia gebouwd,

welke in 1830 werd vervangen. Na zestig jaar stortte deze kerk in en werd na vele jaren van
voorbereiding de huidige kathedraal gebouwd in de jaren 1899-1901. Zie Hidup, nr. 31 (1984),
P. 29.
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ook voor Nederlanders overzee gebouwde. Het moge duidelijk zijn dat deze
neogotische kathedraal meer verwijst naar het moederland dan naar Indonesische
culturele tradities. En zo is het met vele kerkelijke gebouwen in 'tropisch Neder-

land' gegaan. Men bouwde met geld uit Nederland de gebouwen overzee, met als
enige concessie dat vanuit klimatologische overwegingen men voor de pastorieen,
kloosters en scholen de 'Indische' koloniale bouwstijl adopteerde. Het is dan ook
geen wonder dat in alle grote steden van Indonesie de oude kerkelijke gebouwen
herkenbaar zijn als Nederlands Indisch. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de
regeringsgebouwen. Deze kerk-koloniale erfenis zal men nog vele jaren meedra-
gen, omdat men deze gebouwen uiteraard niet zo maar kan en wil afbreken.

In de buitengewesten en zeker in het binnenland lagen de zaken anders. Daar
was men veelal aangewezen op het bouwmateriaal ter plaatse, de inzichten van de
bouwbroeders 3 en hun superieuren en het beperkte budget dat men tot zijn
beschikking had. Veel van de oude kerken en missiegebouwen in de buitengewes-
ten lijken op de Duitse 'Fachbau'-huizen: houten constructies afgewerkt met kalk

en cementmengsels, niet typisch Nederlands maar overeenkomstig de koloniale

gebouwen ter plaatse.
De eerste doorbraak naar inheemse aanpassing kwam niet vanuit de bouwkunst,
maar vanuit de beeldhouwkunst. Tijdens de tweede vergadering van de kerkvoog-
den van Indie in 1925 werd een beeldje getoond in Javaanse hindoestijl. Dit
maakte indruk en de kerkvoogden kwamen tot de conclusie: 'Dit volk bezit een

eigen nationale kunst. Laten we deze christianiseren en deze kunstvoorwerpen
aanwenden voor het belang van de godsdienst. Op deze wijze zullen beelden veel
meer spreken tot de oosterse ziel, hen aanspreken in hun edele gevoelens en hun

gevoel voor het sacrale dan wanneer dat in een westerse vorm aan hen gepresen-
teerd wordt74: Men lichtte de bisschoppen in dat men in Midden-Java van plan
was nog meer van dit soort hindoe-Javaanse beelden te maken. In een verklaring

werd gezegd 'dat de kerk zich bij de verkondiging van het geloof meer moest
aanpassen bij de tradities en de aanwezige kunstvormen'. Dat was 1925! In
verband met de 'katholieke' architectuur merkten de kerkvoogden op dat de
religieuzen in het algemeen - vooral op Java - veel te majestueuze bouwwerken

(als kloosters, scholen en asrama's) bouwden en dat men daar te veel geld voor

Uitgaf:
Op het eind van de jaren twintig was het vooral de famme Schmutzer, die vanuit
haar landgoed Gondang Lipoero, ten zuiden van Yogyakarta, zich inzette voor de

72   Toen ik in 1970 voor het ecrst in deze kerk kwam, voelde ik me er meteen helemaal vertrouwd.
Als misdienaar had ik vroeger in de Petrus Canisius kerk in Nijmegen in een soortgelijke neo-
gotische kerk mijn eerste kerkervaringen opgedaan. Het enige verschil was het temperatuursver-
schil! Deze Petrus Canisius kerk in Nijmegen was door de Jezuieten in 1896 gebouwd; de
kathedraal in Jakarta door Jezuieten in 1899. Zou er daarom stijlverwantschap zijn?

73 Elke orde/congregatie werkzaam in Indie had zijn eigen 'bouwbroeders', vaklieden die de
kerken, pastorieen, schooltjes enz. enz. bouwden en onderhielden. Vaak waren deze bouwbroe-
ders ook degenen die de plaatselijke ambachtsschooltjes startten.

74 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1440.

75   Zie J. Hadiwikarta, Himpunan, 1981, p. 21, nr. 86.
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verdere ontwikkeling van religieuze Javaanse kunst76o Vermoedelijk is de 'candi'
(tempel) in Ganjuran het eerste 'katholieke' tempel-monument, met daarin
centraal het Heilig Hart77. Met processies en speciale vieringen is het tot nu toe
het centrum van kerkelijk leven voor de omgeving.
De eerste kerk in Javaanse stijl werd in Yogyakarta gebouwd in 1934, de paro-chiekerk van Pugeran78. Deze kerk werd volgens de Javaanse 'joglo-stijl'79 ge-
bouwd, welke ook in de kraton-stijl vertegenwoordigd is. Deze kerk vormt de
voorloper van vele andere na de oorlog, niet alleen wat architectuur betreft, maar
ook in de overname van de gamelan-muziek, het gebruik van Javaanse liturgische
kleding enz. In Pohsarang, Oost-Java, niet ver van Kediri, werd eind jaren dertig
een katholieke kerk in oud-Javaanse tempelstijl gebouwd. De kerk baarde wel
veel opzien, maar vond vooralsnog weinig navolging=. Via deze kerken werd aan
de Javanen duidelijk gemaakt dat de katholieke kerk niet identiek was met een
westerse kerk.
Na de Tweede Wereldoorlog en de fysieke revolutietijd, toen de katholieke kerk
zich verder ontplooide in de nieuwe staat Indonesit, verschenen er ook in de
buitengewesten kerkgebouwen, waarin elementen van de architectuur van de
streek werden verwerkt. In de Bataklanden werden enkele kerken gebouwd in
Kabandjahe en Sidikalang, waarvan de daken dezelfde stijl kregen als de typischeBatakhuizenm. Op Bali werden kerken gebouwd in de typisch Balinese tempel-
stijl in Palasaris2, SingarajaBi, Tuka 4 en in de jaren tachtig in Tabananss en
Monang Maning, welke laatste in de 'wantilan'-stijl (Dorps-ontmoetingshal) werd
ontworpen86. Op Flores kwamen kerken in de monumentale adathuizen-stijl te
Pagal87 en Lengko Ajang88 en op Sumba in Waimanguraeg eveneens. In Cigu-
gur werd een nieuwe kerk gebouwd in de Soendanese kraton-stijP, in Yogyakar-
ta werd in de parochie Brayat Minulyo de kerk als groot kamponglluis in joglo-
stijl tussen andere kamponghuizen gebouwd'l in 1980. Hetzelfde geschiedde in
Tayu, Pati in Midden-Javan en Celaket, Malang, Oost-Java .

76   Zie A. Mulders, 1940, p. 183.
77   Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 181.
78  Zic Sejarah, 1974, decl 4, p. 180; en Hidup, nr. 34 (1984), 18-21.
79 Joglo: typisch Javaanse bouwstijl voor huizen, met cen brede serambi aan de voorkant en een

middenvertrek dat geen tussenschotten kent.
80 Zic Sejarah, 1974, decl 3b, p 969-971 en foto op p. 996.
81 Zic Sejarah, 1974, decl 33, p. 31.
82 Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 187.
83 Zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 182.
84 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1404.
85 Zie Hidup, nr. 39 (1983), 20.
86    Zie Asia Focus, 7 mei 1988, p. 1 en 4.
87 Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 188.
88 Zie Sejarah, 1974, deel 4, p. 188.
89 Zie S€iarah, 1974, decl 3b, p. 1386.
90 Zie Hidup, 8 december 1985, p. 11.
91 Zie Hidup, 6 oktober 1985, p. 20.
92 Zic Hidup, 9 augustus 1987, p. 32.
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Men dient zich in dit verband wel te realiseren dat verschillende plaatselijke
culturen oorspronkelijk helemaal geen kerkgebouwen of tempelvormen kenden.
Men kende cultusplaatsen in het bos of in de bergen, men kende ereplaatsen voor
de beelden van de voorouders in de huizen of heilige objecten van totemistische

afkomst. Op de Tanimbar-eilanden hadden bekeerlingen voor de oorlog de
heidense ereplaats van hun huis ingeruimd voor Christus, wiens beeld op de
zogenaamde 'tavoe' (rechtopstaande plank in de vorm van een mens met uitge-
strekte armen) werd uitgesneden,4. Op Flores hadden sommige missionarissen
de heidense vergader- en offerplaatsen omgevormd tot een plek voor christelijke

bijeenkomsten. In de Manggarai (West-Flores) had de missie een kerk opgetrok-
ken uit inheems materiaal in de ronde huisvorm van de eigen cultuur. In de
eerste missionaire periode kwam men voor liturgische vieringen vaak samen in de
open natuur, in het grootste huis dat er te vinden was of in het plaatselijke

schooltje.
Een echte Indonesische architectuur begon zich pas in de jaren zeventig te
ontwikkelen, toen het land na de diepe economische recessie van het midden der
jaren zestig begon te herstellen. Zoals ook bij vele regeringsgebouwen het geval

was, welke men (ofschoon in beton) in de cultuurstijl van de eigen provincie
probeerde te bouwen, zo werden er ook overal kerken met een Indonesisch
karakter gebouwd. Als bronnen van inspiratie fungeerden meestal bouwwerken in
de inheemse tempelstijl, oude adathuizen, de kraton-stijl of de gemeenschapshui-

zen van de stam'5. Speciaal in Midden-Java werden vele kerkjes in Javaanse stijl

gebouwd, sinds Romo Mangunwidjaja, in Duitsland in architectuur afgestudeerd,
voor het aartsbisdom Semarang werd aangesteld voor kerkenbouw. Hij bouwde
kerken in Klaten, Tambran-Ganjuran en Sragen. In 1984 werd in Wonosobo in
Midden-Java een prachtige kerk in Javaanse Joglo-stijl ingewijd. In een uitvoerig
verslag daarover wordt geprezen hoezeer deze vorm van inculturatie aansluit bij
het Javaanse levensgevoe196.

Aan kerkenbouw in de lokale cultuurstijl kleven meestal twee grote problemen,
de fysieke omvang en de financiering. Aan een kerk, zeker in een grotere plaats,
moet men de eis stellen dat er honderden mensen in kunnen kerken. Wanneer
men echter de oude adathuizenstijl wil nabouwen, krijgt men meestal veel grotere
proporties en daarmee een vertekening. Daarnaast kan men al van tevoren

stellen, dat een aangepaste kerk veel kostbaarder is dan een gewone kerk, zowel
door de bouwconstructie als door de gebruikte traditionele materialen. De meeste

93 Zie Hidup, 13 november 1988, p. 20.
94   Zie A. Mulders, 1940, p. 189.
95 Soms treft men zeer merkwaardige culturele hybriden aan. De kerk van Singaraja op Bali heeft

g66n Balinces karakter, maar cen soort traditioncle Mesdjid-stijl (zie Sejarah, 1974, decl 4, p

182). Bij dc bouw van dc kathedraal van Sintang in West-Romeo paste men de kerktorens in
'minarct-stijl' aan dc Maleisc islamitische omgcving aan (zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 351)

96 Zie Hidup, nr. 41 (1984), p. 20-21.
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bisdommen hebben daar het geld niet voor overw en berekenen eerst hoeveel
kleine kerkjes er nog gebouwd moeten worden.
Daarnaast blijft staan de kwestie van de appreciatie door de gelovigen ter plaatse.
Een Javaan is in dit opzicht veel gevoeliger dan een Batak. Het sacrale element
in een bouwwerk spreekt een Javaan veel meer aan, omdat hij in zijn traditionele
cultuur religieuze bouwwerken kent. Een Batak kent die niet. Hij kent slechts
grote adathuizen. In Sumbul in de Bataklanden liet een missionaris eind jaren
zeventig een kerk bouwen in de adathuisstijl: drie keer zo groot als het grootste
adathuis van de streek. In een adathuis passen natuurlijk geen kerkbanken. De
gelovigen moeten dus op de traditionele gevlochten matten op de planken zitten,
zoals gebruikelijk in alle bijeenkomsten in adathuizen. Van de jongere generatiehoordegs ik echter dat zij dit kerkgebouw niet apprecieerde. Ten eerste: men
wilde wel af van die oude adatgebruiken in deze moderne tijd. Ten tweede: de
meisjes maakten er een probleem van dat ze bij hun zondagse kerkgang geen
moderne kleding konden dragen. Ze waren verplicht een sarong mee te nemen,
want met een kort rokje aan kun je niet zomaar op de matten in de kerk gaan
zitten!
Het is moeilijk om aan het bovenstaande algehele conclusies te verbinden. Het
enige dat men kan constateren is dat de katholieke kerk in alle streken van de
archipel 66k in haar nieuwe architectuur aansluiting zoekt bij de inheemse bouw-
tradities, voor zover aanwezig. Dit in tegenstelling tot de islam, die bijna overal
nieuwe mesjids bouwt in Arabische stijl. Er zijn echter nergens blauwdrukken
voorhanden om van te voren te bepalen hoe een geincultureerde kerk ter plaatse
er uit zou moeten zien. Men is aangewezen op Indonesische architecten, waarvan
men mag hopen dat zij steeds meer de juiste vormen en composities zullen
vinden om een aangepaste En betaalbare bouwstijl te ontwikkelen.
Tijdens de nationale viering van het Mariajaar in 1988  te Maumere, Midden-
Flores, werd een reuze-podium gebouwd voor de vieringen van de eucharistie,
opdat de tienduizenden aanwezigen een goed zicht zouden hebben. Boven het
altaar op het podium was in Florinese stijl een geweldig adathuis gebouwd om tot
uitdrukking te brengen dat Christus aanwezig is in de eigen lokale cultuur. In het
altaar waren grote traditionele 'dolmen'-stenentoo verwerkt, welke in de oor-
spronkelijke cultuur de offerplaats vormden om 'het Hoogste Wezen' dank te
brengen. Op de plaats waar de gelovigen stonden, waren verschillende traditio-
nele 'menhir's' opgericht, stenen die het huwelijk tussen hemel en aarde uitbeel-

97 In het bisdom Punvokerto werd in 1984 de oude kathedraal gedeettelijk door brand verwoest.
Men moest het restant afbreken. De nieuwe kathedraal werd in Javaanse Joglo-stijl gepland. De
onkosten werden in 1985 geschat op 600.000.000 Rupiah. Bij de ingebruikneming van het nieuwe
complex (kathedraal, pastorie, parochiezaal en bisdomhuis) kwam men uit op een bedrag van
Rp. 745.424.100 (zie Hidup, nr. 24, 1988, p. 7). Wei wordt het gebouw geprezen als: 'Katedral

Inkulturasi Pertama' (de eerste 'geincultureerde' kathedraal).
98 Informatie opgedaan tijdens een reis in 1983.
99 Zie Hidup, 18 september 1988, p. 7.

100  Dolmens zijn in West-Europa bekend als Kcltischc taktvormige grafmonumenten uit dc jonge
steentijd, o.a. in Bretagne.
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den. Op die menhir's werd de H.Schrift geplaatst als uitdrukking van de menselij-
ke aardse verbondenheid met het hemels goddelijk Wezen. Zelden is er in
Indonesit zo'n expressie geweest van lokale kerk en lokale cultuur.
In nauwe aansluiting bij de architectuur is er het domein van de kerkaankleding
en kerkversiering, beelden, geschilderde voorstellingen, liturgische voorwerpen
enz. Over het algemeen kan men hiervan zeggen dat in de eerste tientallen jaren
van de missie men alle kerkversieringen, beelden, liturgische gewaden enz. vanuit
Nederland importeerdelo: Er is echter 66n grote uitzondering geweest in heel
de archipel: Midden- en Oost-Flores, en Timor. Daar heeft de katholieke kerk uit
de Spaans-Portugese tijd standgehouden. Daar worden de Portugese beelden,
zilveren kerkschatten en zelfs kerkklokken van drie eeuwen geleden met zorg
bewaard102. In Larantuka en ook in Sikka heeft men nog prachtige ivoren en
houten Mariabeelden en Christusvoorstellingen, die door de Konfreiria's tijdens
de Goede Weekplechtigheden in processies worden rondgedragen103. De incul-
turatie van Portugees katholicisme en Florinese adat heeft hier eeuwenlang
doorgewerkt en is tot nu toe een uniek kerkgebeuren vol oude Portugees bein-
vloede traditiesto'. Toch kan men zich als buitenlander de vraag stellen: in
hoeverre heeft men hier met echt Florinese kunst te maken? Men heeft Portuge-
se objecten drie eeuwen bewaard en gekoesterd, evenals vele Florinezen ook
Portugese familienamen hebben aangenomen. Is dit Indonesisch?
Zoals reeds vermeld, kwam de doorbraak naar de inheemse kunst op Midden-
Java tot stand in de jaren dertig. Ook hier waren het Madonnavoorstellingen die
het eerst in Javaanse stijl werden uitgebeeldios. Daarnaast ontwierpen verschil-
lende Javaanse priesters 'Gunungan's voor de liturgie. Ook aanbiddende,106

engelfiguren en H. Hart-voorstellingen in Javaanse stijl trokken voor de oorlog al
de aandacht in Nederland107

101 De overal in den lande bestaande missie-naaikringen zorgden dat de missionarissen voorzien
werden van alle kcrkelijke paramenten en andere liturgische benodigdheden. De missieprokures
verscheepten ze weI tot in de jaren zeventig! Zelfs nu nog anno 1990 krijgen missieprokures
'aanbod' vanuit kerken die in Nederland gesloten worden om paramenten, kerststallen,
kruiswegstaties etc. te versturen 'naar de missie'. Het zou de moeite waard zijn om een aparte
historische studie te wijden aan het vele werk dat door 'zelatrices' en 'missie-naaikringen' in de
periode van 'Het Grote Missieuur': 1915-1940 (cn ook daarna nog) werd verricht.

102 Zie Sejarah, 1974, decl 1, p. 421 e.v. met vele foto's.

103  Over de Konfreiria Renya Rosari is een prachtige sound-slideproduktie gemaakt door Studio
Audio Visual, Pusat Yogyakarta, 1983. Zic ook Hidup, nr. 49 (1983), p. 40.

104  In ecn artikcl in Hidup, nr. 13 (26 maart 1987), 35 e.v. wordt de viering van de Goede Week
Plechtigheden in Larantuka aangeprezen als een 'toeristisch object'. Als dat het geval zou zijn,
mag men zich afvragen in hoeverre men hier mccr met folklore dan met liturgic te maken heeft.

105  Zie A. Mulders, 1940, p. 188.
106 Gunungan is een hartvormig scherm, gebruikt in de wayang-kulit-traditie, waarop een soort

levensboom en -berg het centrum van nieuw leven uitbeeldt. Men ontwierp nu een katholieke
'gunungan', waarbij de Eucharistie centraal stond (zie Hidup, nr. 11, 1985, p. 30-31). Ook een
monstrans in Gunungan-stijl uitgevoerd trok veel aandacht (zie Sejarah, 1974, decl 4, p. 179).

107  Op de tentoonstelling 'De Heiden moest er aan geloven' in Utrecht, 1983, waren voorbeelden
van deze Javaanse religieuze tradities te zien (zie Catalogus-Gedenkboek).
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Buiten Java en Bali was de fijne beeldhouwkunst echter haast niet bekend, tenzij
in de vorm van voorouderbeelden, zoals o.a. op Nias. Houtsnijwerken in de vorm
van versieringen van adathuizen, oorlogsschildenlos enz. waren wel bij verschil-
lende volkeren in de archipel bekend. De motieven van dit houtsnijwerk werden
soms overgenomen als versieringen van een altaari09, de achterwand, de doop-
vont, het tabernakel of de stutbalken van het kerkgebouw.
Waren het aanvankelijk creatieve missionarissen (al dan niet met kunstenaars-
bloed) die naar dit soort lokale aanpassingen zochten, in een later stadium
probeerde men ook de plaatselijke kunstenaars te inspireren om zelf beelden en
motieven van christelijke kerkversiering te ontwerpen. Op Nias brachten de
pastores plaatselijke kunstenaars, die prachtige voorouderbeelden maakten, zover
dat ze ook Christus- en Mariabeelden gingen maken. Dat doen ze wel in eigen
stijl. Christus op het kruis heeft als hoofdversiering de hoogste eretekenen van de
clan. Hij is op het kruis het nieuwe hoofd van de stam geworden. Begrijpelijk dat
zo'n kruisbeeld voor een andere cultuurkring binnen Indonesie vreemd aandoet.
Hoe plaatselijker een inculturatie-poging is, des te minder universeel'Indonesisch'
hij zal zijn. In Midden-Java hebben kunstenaars, aansluitend aan de batiktraditie,
een kruisweg ontworpen op doek. Voor het Javaanse gevoel een prachtige
verwoording van het lijden van Christus, maar in de ogen van niet-Javanen
'typisch Javaans' (en dus niet voor 'ons' bestemd), en in de ogen van een niet met
IndonesiB bekende buitenlander 'typisch Indonesisch'.
Smaak is natuurlijk ook een kwestie van opvoeding. Vele katholieken in Indonesit
zijn opgevoed met Europese voorstellingen van bijbelse figuren en taferelen, van
prentenboeken tot kerststallen. Men treft overal in de archipel de suikerzoete
19e-eeuwse voorstellingen aan van Jezus en Maria, de apostelen en heiligen. Zo
stonden ze immers op de oude katechetische platen. In zeer veel huisgezinnen in
heel de archipel treft men 'sacharine'-Jezussen aan, van gips made-in-Hongkong
of tegenwoordig made-in-Midden-Java; maar zelden ziet men een Balinees of
Niassisch houtsnijwerk dat Christus voorstelt of een heilige. Men is er niet toe
opgevoed.
Toch werden er welbewust pogingen ondernomen om bijbelse voorstellingen in
Indonesische stijl te vertalen. Een bijzonder voorbeeld hiervan kwam tot stand
door de Katechetische Hogeschool Pradnyawidya in Yogyakartallo: bijbelse

108   Speciaal op Zuid-Nieuw-Guinea kende men, buiten de Asmat-cultuur, weinig andere kunstuitin-
gen dan de versieringen van de 'oorlogsschilden'. Van die motieven werd door missionarissen
gebruik gemaakt om ecn 'eigen' christelijke symbolick te ontwikkelen. Zie J. Boelaars, 1986, p
58 en 59.

109 Het altaar in de kerk van Balige, Noord-Sumatera, werd voor de oorlog al gemaakt vanuit de
Toba-batakse motieven, gebruikt in de traditionele adathuizen.

110   In 1970 haalde de Iciding van dezc hogeschool vier jonge Balinese schilders naar Midden-Java
en vroeg hun in eigen stijl voorstellingen te schilderen uit de H.Schrift. Zij schilderden zestig
voorstellingen die vervolgens in Europa tentoongesteld werden, maar binnen Indonesia
nauwclijks aandacht kregen. In 1979 werd cen nieuwc groep uitgenodigd. Deze schilderde in
cnkele maanden tijds honderd voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze werden
alle in de kapel van de Katechetische Hogeschool gehangen. Maar nu maakte men er diaseries
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schilderijen, die evenwel niet overal gewaardeerd worden. Hetzelfde kan gezegd
worden van kunstuitingen in wayang-stijlit: Reeds voor de oorlog had men een
bijbelse wayang wong voorstelling ontworpent 12, maar ook recentelijk werden er
bijbelse spelen met wayang kulit gespeeld113. Deze zeer populaire Javaanse
volkskunst vindt echter buiten Java weinig ingang, waarmee niets wordt afgedaan
aan deze zeer verdienstelijke lokale inculturatie-vorm. Ook het gebruik van de
gouden payung (de gouden paraplu, die alleen voor begeleiding van de Sultan
mocht worden gebruikt) als hoogste ereteken voor het H.Sacrament zal alleen
binnen een Javaanse cultuurkring gewaardeerd worden. Kortom, de culturele
verscheidenheid van de vele volkeren in de archipel zal in de lokale kerken
moeten doorwerken. De eigen culturele tradities zijn niet zonder meer uitwissel-
baar tussen de verschillende eilanden114. De nieuwe Indonesische cultuur is een
langzaam groeiend geheel van nationaal geaccepteerde deelelementen van
regionale oorsprong.
Een andere vorm waarin de lokale tradities zich zeer duidelijk manifesteren is het
gebruik van de traditionele (adat) feestkleding. Bijna iedere streek in IndonesiB
heeft zijn eigen specifieke klederdracht, die bij plechtigheden en ceremonieen

gebruikt werd en wordt. Ook binnen de kerken neemt men deze ceremoniale

kleding steeds meer over in de liturgie. Typerend is dan wel dat men de 'voorgan-
ger' van het feest (bisschop of priester), voor de plechtigheden vaak eerst versiert
met de eretekenen van de hoofdman van de stam, de clan, de marga, waarmee

..

wordt aangeduid: Nu ben Jij degene die ons voorgaat, jij handelt namens ons als
'hoofd van de stam'. Toch ontkomt men soms niet aan de indruk dat bepaalde
feodale trekken hierbij een rol spelen of dat de voorganger gezien wordt in de rol

van, afdrukken op posterformaat en briefkaarten. De hele diacollectie wordt verkocht onder de
titel 'Kisah gambar Yesus Asli Indonesia' (het verhaal van de authentiek Indonesische afbeeldin-

gen van Jezus). Deze 'echt Indonesische' voorstellingen worden als catechetisch materiaal in
diverse delen van de archipel verspreid. De appreciatie ervan blijft verschillend. Hetzelfde geldt
voor de kruiswegstaties en cen 'vasten-(lock', door dezelfde kunstenaars gemaakt. Het zijn
Balinese stijlprodukten die dus 6cht Indonesisch zijn, maar daarom nog niet overal gewaardeerd
wor(len.

111 Wayang: Javaans toneel, vaak met schaduwbeelden, soms door mensen gespeeld (wayang wong),
maar meestal met poppen (van hout of van huid).

112  Zie A. Mulder, 1940, p. 187.
113 Zie Hidup, nr. 39 (1984), p. 33-34, Wayang Wahyu.
114 Een voorbeeld van een 'lokale' aanpassing, dat zeker niet overal clders in Indonesie bruikbaar

is, vond ik in een verslag van de Amerikaanse Kruishercn in het bisdom Agats, Irian Jaya. Zie
Crosier Drums, februari 1989, p. 1.
'"Chalk, not ashes, inspires Lenten symbols". In an attempt to inculturate "Ash Wednesday"
some missionaries have discussed and finally decided with the parishioners on the usage of
chalk, rather than ashes, as the medium for provoking a sense of repentance and openness to
new life. Why chalk? The Asmat traditionally fling powdered chalk onto the walls of a new
building to cleanse it of all evil spirits and influences. The chalk is made by pulverizing baked-
white clam shells. Mixed with water, the powder becomes one of the three basic paints for the
Asmat.'
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van de inheemse priesterfiguur. De discussie hierover is op verschillende plaatsen
nog niet afgeslotenils,
Feesten in Indonesie zijn ondenkbaar zonder dansen: tarian's. Het is van belang
aan te tekenen dat het hierbij niet om het westerse begrip van profane dansen of
gewone volksdansen gaat, alhoewel het wel dansen zijn die door het volk worden
opgevoerd. Bijna alle Indonesische traditionele dansen zijn gestileerde uitdruk-
kingsvormen van gemeenschapsgevoelens en hebben als zodanig vaak een
religieuze (sacrale) achtergrond. Vandaar dat men ook binnen de liturgische
feesten volop gebruik maakt van de lokale dansen van de gemeenschap. De
welkomstdansen, de offerande-dansen en de eerbewijs-dansen functioneren zeer
wel in eucharistievieringen en kunnen hoogtepunten vormen van religieuze
expressie. Vaak creaert men eigen dansen voor speciale gelegenheden: het
inwijdingsfeest van een kerk, priesterwijdingen of bisschopswijdingen, religieuze
professiefeesten enz. Dansen en het gebruik van adatkleding gaan dan vrijwel
altijd samen.
President Soekarno liet voor grote feesten nationale dansgroepen optreden,
uitgedost met adatkleding uit alle delen van Indonesie om zo de 'Eenheid-in-
Verscheidenheid' te demonstreren. Deze nationale dansgroepen ziet men ook
steeds bij grote katholieke nationale manifestaties. Zowel bij het bezoek van paus
Paulus VI aan IndonesiB in 1970, als bij de viering van het 450-jarig bestaan van
de katholieke kerk in 1984 en het pausbezoek van Johannes Paulus II in 1989
vormden deze 'nationaal samengestelde' dansgroepen een spectaculair voorbeeld
van Indonesische inculturatie. In zo'n geval wordt de band gelegd tussen de
streekculturen en de nationale culturen als expressie van het nationaal symbool
Bhinneka Tunggal Ika.
Misschien meer nog dan het terrein van (lans en kleding is het domein van de
muziek bij uitstek geschikt om als lokaal cultuurgebeuren het gezicht, of beter
nog het 'gehoor' van de lokale kerk te bepalen. Zowel de instrumentale, maar
vooral de vocale muziek is een gemeenschapsbezit, waarin vrijwel iedereen kan
participeren. Bij de uitbouw van de lokale kerken kan de kerkmuziek een
wezenlijke ondersteuning betekenen. Vaticanum II heeft ook in dezen een door-
braak betekend116  'Met name in de missiegebieden, vindt men volkeren met
een eigen muzikale traditie, die een grote rol speelt in hun godsdienstig en maat-
schappelijk leven. Daarom moet men deze muziek naar waarde schatten en er
een juiste plaats aan toe kennen, zowel bij de vorming van de godsdienstzin als
bij de aanpassing van de eredienst aan hun eigen aard.' In Indonesie heeft men
in deze een heel lange weg moeten afleggen, een weg die nog niet voltooid is.

115 lien concreet voorbeeld: in Muin, aartsbisdom Merauke, vond in 1982 con Eucharistieviering
plaats waarbij alks in 'traditionele adatkleding' plaatsvond. Ook de buitenlandse pastoor kreeg
cen schaamrokje aan en zijn blote bovenlijf werd beschilderd met de traditionele Papocamotic-
ven. Men kan zich voorstellen dat niet iedercen in het bisdom overtuigd was van de noodzaak
dit soort traditionele minimale adatkleding weer in te voeren.

116 Zie Constituties, nr. 119, p. 32.
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Wat het gebruik van muziekinstrumenten, als ondersteuning van de zangmelo-
dieen en dansen betreft, is er een grote varieteit in heel de archipel. De gamelan-
muziek werd al voor de Tweede Wereldoorlog ook kerkelijk gebruikt in Midden-
Javal17 Elders had men toen meer problemen met de lokale muziektradities,
omdat deze emotioneel verbonden werden geacht met 'heidense' tradities. De
protestantse kerken in Noord-Sumatra hebben bijvoorbeeld heel lang de 'gon-
dang'-muziek afgewezen, omdat deze muziek de brug vormde naar de geestenwe-
reld, die daarmee opgeroepen werdils Naarmate de gondang echter meer
folkloristisch werd, werd hij liturgisch ook meer acceptabel. Hetzelfde kan gezegd
worden van de trommels in Oost-Indonesie. Het heeft daar lang geduurd voordat
de 'tifa' (trommel op Irian) emotioneel losgekoppeld was van de oude heidense
feesten. Voor de angklung in West-Java, de kolintang in Noord-Sulawesi en de
gong in Sumba lag dat wat anders119. Dat waren meer volksinstrumenten die bij
allerlei feesten gebruikt werden en dus ook liturgisch acceptabel waren. Om deze
materie op zijn juiste waarde te schatten, zou men echter tn musicoloog, tn
antropoloog 6n theoloog moeten zijn.
Kon men voor de instrumentate muziek gemakkelijker terugvallen op de lokale
instrumenten (men kon toch niet overal westerse harmoniums of orgels invoeren),
bij de vocale muziek zien we een heel andere geschiedenis. De vocale muziek als
kerkmuziek heeft in Indonesie echt een typisch westers startpunt gehad. In het
inculturatieproces in deze onderscheidt een bekende musicoloog in Indonesie,
pater Karl Prier SJ vier fasen120:

1 De gregoriaanse fase. Tot aan 1965 werden in heel Indonesie, zoals bijna
overal elders ter wereld, bij de grote liturgische vieringen, de klassieke grego-
riaanse gezangen gebruikt, al dan niet ondersteund door een geimporteerd
orgeltje of harmonium. Alhoewel het gregoriaans na het Concilie steeds meer
het veld moest ruimen voor gezangen in de volkstaal, wil men toch deze
kerktraditie in Indonesie niet helemaal loslaten. Kerkkoren kunnen - als het
nodig zou zijn - ook soms wel gregoriaans zingen (althans in de grote steden).

2 De vertaalfase. Vrijwel vanaf het begin van de missie in de verschillende
gebieden werden er plaatselijke zangbundels uitgegeven met meestal Neder-
landse en Duitse kerkliederen, veelal 19e-eeuwse gezangen, die vaak nog slecht
vertaald waren. De veelal romantische liederen, met name de kerstliederen
(Stille Nacht, Heilige Nacht), werden en worden als typisch katholiek ervaren
door de Indonesische katholieken.

3  De creatieve fase. Het maken van eigen nieuwe liederen. Hierbij kan men nog
twee vormen onderscheiden:

117  Zie A. Mulders, 1940, p. 187.
118  Zie Jen'h dan Juang, 1979, p. 328.
119 Zie Umat Bam, nr. 45 (mei-juni 1975), 153.
120   Zie IE. Prier, Indonesianisasi Musik dan 1*anyian dalam Sejarah Gereja Katotik (het Indone-

sianisasi-proces van de kerkmuziek en de kerkelijke gezangen in de geschiedenis van de
Indonesische katholieke kerk). PML-A-45, Yogyakarta 1979, p. 3-6.
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Het maken van nieuwe melodieen in westerse stijl en het maken van nieuwe
melodieEn in Indonesische muziekstijlen:
a Creatieve gezangen in westerse stijl. Een aantal Indonesische en buitenland-

se componisten probeerde nieuwe westerse melodieen met Indonesische
teksten te componeren. Vooral op groot-seminaries was deze stijl te vinden.
Voorbeeld: de Franse melodieen van de psalmen van Gtlineau probeerde
men van Indonesische teksten te voorzien. Men had dan wel het vertaalpro-
bleem dat men westerse teksten moeilijk in het Indonesisch kan overzetten.

b Creatieve gezangen in Indonesische stijlen. In 1952 begon men in Yogyakarta
al met Javaanse kerkmuziek, gamelan-muziek maar met Latijnse teksten. Pas
in de jaren zestig werd het Latijn vervangen door het Javaans en kreeg de
liturgie ook een meer volksnabij karakter. Had men aanvankelijk nog proble-
men met enkele muziekinstrumenten van de gamelan die als t6 profaan
gezien werden, in de jaren zestig mochten alle instrumenten van de gamelan
gebruikt worden in de liturgie12: Ook hierin dus subtiele verschuivingen
in het zoekproces naar lokale kerkmuziek. Maar ook hier een verschil in
appreciatie. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van de gamelan als religieus
instrument. Een jongere generatie voelde zich in de jaren zeventig meer
aangetrokken tot de westerse beat- en popmuziek dan tot de traditionele
gamelan122. Maar ook in dit opzicht kunnen smaken zich ontwikkelen en nu
is niet te voorspellen hoe een appreciatie in de toekomst zal verlopen.

Er waren echter ook elders voorlopers. Op Flores en Timor waren er voor de
Tweede Wereldoorlog al enkele missionarissen die de inheemse melodieen
verzamelden voor liturgisch gebruiki . De latere mgr. W. van Bekkem SVD
verzamelde in de Manggarai (West-Flores) lokale liederen, voorzag ze van noten,
stimuleerde plaatselijke adathoofden om nieuwe muziek te (laten) creeren en
gebruikte deze bij paraliturgische feesten. Op Timor was het pater V. Lechovic
die in de Dawan-cultuur de eigen melodieen noteerde en aanwendde. Dit waren
echter uitzonderingen. De grote groep van katholieken op Flores en Timor
groeide 'vocaal' op met het gezangboekje JubHate, dat in Endeh in 1930 voor het
eerst gedrukt werd. Deze zangbundel, met 19e-eeuwse romantische liederen,
aangevuld met enkele gregoriaanse gezangen, was jarenlang h6t zangboek voor de
katholieken in Oost-Indonesie en elders. En naarmate dit boekje meer gebruikt
werd, werd het emotioneel meer beleefd als d6 representant van katholieke
kerkmuziek. Een nieuw gezangboek Syukur kepada Bapa (Ere zij de Vader), in
1971 uitgegeven, bevat 403 kerkgezangen, waaronder vele nieuwe creaties in
westerse stijl. Ook deze zangbundel werd op grote schaal verbreid en dus lang
gebruikt. Het waren melodieen die op het groot-seminarie van Ledalero op
Flores waren ontwikkeld en beproefd.

121  O.c., p. 7.
122 O.c., p. 8.
123 O.c., p. 11.
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Toch werd er ook geexperimenteerd met eigenlandse creaties. In de jaren
zeventig kwamen op Flores typisch Florinese melodie8n tot stand. De Misa Dolo-
dolo en de Misa Pengembara werden bij grote feesten geintroduceerd. In Noord-
Sulawesi ging het dezelfde kant uit. Het groot-seminarie van Pineleng werd het
centrum voor de Indonesianisasi van de lokale kerkmuziek, in dit geval met
gebruikmaking van het traditionele kolintang-orkest en de melodieen van de
Maengket-dansen. In Bandung op WestJava ontwikkelde men een 'Soendanese
H.Mis', met gebruikmaking van de angklung. In Noord-Sumatra werd een 'Misa
Batak' gecomponeerd, op Bali een 'Misa Bali', in Sumba een'Misa Gong Sumba',
op Irian een 'Misa Maiwara'. Kortom in alle delen van de archipel zocht men
naar lokale muziektradities, die werden geincultureerd binnen de liturgie.
Een heel speciale plaats binnen de ontwikkeling van de kerkelijke muziektraditie
werd ingenomen door het Centrum voor Liturgische muziek, in 1971 in Yogya-
karta opgericht12. Daar stelde men zich als doel om Indonesische kerkmuziek
te bevorderen. Men verzamelde allerlei regionale melodiean en experimenteerde
daarmee. Dat ging goed in Yogyakarta, omdat daar honderden studenten uit alle
delen van Indonesie op de Katechetische Hogeschool studeerden of op de IKIP
Sanatha Dharma (Lerarenopleiding).
Op het reeds vermelde Tweede Liturgische Congres voor heel Indonesid in 1973
te Jakarta, werd besloten dat er een aparte onderafdeling van de bisschoppelijke
Liturgische Commissie moest komen voor kerkmuziek. Dat secretariaat werd in
Yogya gevestigd en het centrum voor Liturgische Muziek kreeg er een belangrijke
taak bij. De MAWI ondersteunde de plannen125 en in 1975 werd het eerste
Congres voor Liturgische Muziek in Yogyakarta georganiseerd met deelnemers
uit alle kerkprovincies. Doel: contacten leggen, uitwisseling van informatie en het
aan elkaar laten horen van wat men regionaal al ontwikkeld had126 Vooraf-
gaand had het Centrum een nationale enqudte georganiseerd om te inventariseren
wat er overal gebeurde, in hoeverre de gelovigen daarbij betrokken werden, welke
vooruitgang er geboekt werd en wat de belangrijkste belemmeringen vormden
voor een verdere uitbouw van Indonesische kerkmuziek127. Geconstateerd werd
dat de participatie van de gelovigen op zichzelf genomen niet zo'n probleem
vormde, maar dat er vooral praktische problemen waren. Om liturgisch verant-
woorde kerkmuziek te krijgen, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor de
vorming van degenen die de muziek begeleidden. Daarnaast het financiele
probleem; om een aangepast instrumentarium te hebben is veel geld nodig. Zelfs
voor de aanschaf van enkele honderden muziekboekjes is vaak geen geld in de
basisgemeenschappen.
In de jaren daarna is men vanuit Yogyakarta erg actief. Door een team van
deskundigen worden reizen gemaakt naar alle delen van Indonesie om bandrecor-
der-opnamen te maken van de plaatselijke kerkmuziektradities. Deze worden dan

124 Zie Pusat Musik Liturgi. In Hidup, nr. 11 (1982), p. 9-12, cn nr. 10 (1983), p. 8-10.

125  Zie J. Hadiwikarta, 1981, p. 76, nr. 329.
126 Zie 'Verslag Ie Konggres Musik Liturgi, 1975'. Umat Baru, nr. 45, mei-juni 1975.
127  Zie Umat Bam, nr. 45, p. 178-185.
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via cassettebandjes vermenigvuldigd en verspreid, ter informatie en als ondersteu-
nend oefenmateriaal. Muziekcursussen voor dirigenten en organisten worden
uitgegeven en men verzorgt steeds meer goedkope liturgische muziekuitgaven.
In juni 1980 verschijnt dan de eerste nationale kerkzang-bundel Madah Bakti
(Godsdienstige Lofzangen), verzorgd door de Sectie Liturgische Muzieki28. Als
nationaal Indonesisch kerkboek bevat het gebeden tn gezangen vanuit alle delen
van IndonesiB. Van de honderden opgenomen liederen zijn er slechts 130 alge-
meen bekende liederen uit oude zangbundels129. De nieuwe, oorspronkelijk
Indonesische melodieen, komen uit alle streken. 35% van de liederen is van
Florinese origine, 14% is typisch Javaans, 12% Timorees, 7% Soendanees, 6%
Menadonees, 6% in Jakartaanse Kerontjong-stijl, 5% Bataks, 5% van Irian en
daarnaast nog losse liederen uit Makassar, Kalimantan, Oost-Java, Minahassa,
Bali, Betawi en Sumba. In het voorwoord wordt gezegd dat dit algemene kerk-
boek een realisering is van de inculturatie-idealen van de Indonesische kerk. Met
opzet is de prijs van het boek zo laag mogelijk gehouden (Rp. 850). De lage prijs
tn de zeer gevarieerde inhoud maken het boek al gauw tot een nationale kerkelij-
ke bestseller. Binnen drie jaar zijn er al 350.000 exemplaren van gedrukt en
verspreid in heel Indonesie. Uiteraard verschijnen er kritische artikelen pro en
contra bepaalde vertalingen en aanpassingen van lokale melodieitn130, maar toch
is het boek een geweldige stap vooruit, vergeleken met alle vroegere regionale
kerkmuziek-uitgaven. Men heeft voor het eerst een nationaal boek, dat het
Indonesianisasi-proces ondersteunt in alle streken.
In 1980 had het Derde Liturgische Congres van Indonesie al richtlijnen opgesteld
voor verdere inculturatie13: Begrijpelijk dat men deze lijnen wil doortrekken
naar het terrein van de kerkmuziek. Het Tweede Nationale Congres voor
Kerkmuziek in Yogyakarta in 1983 stelt zich dan tot doel 66k tot een leidraad
voor inculturatie van muziek te komen132. Tijdens het congres met 51 deel-
nemers uit alle streken van Indonesie benadrukt de voorzitter van de Commissie
voor Liturgie, mgr. dr. Anicetus Sinaga, opnieuw de noodzaak tot inculturatie om
geloof en cultuur tot elkaar te brengen en in elkaar te doen overgaan133. Gedu-
rende de liturgische vieringen en diensten tijdens deze bijeenkomst wordt de
gelegenheid geboden aan alle culturele groepen uit de gehele archipel om in hun
eigen stijl voor te gaan: met eigen muziek, dans en adatkleding. Aan bod komen
Sumatra, Kalimantan, Java, Nusatenggara Timur en Oost-Indonesie. Gezamenlijk
stelt men een leidraad op voor inculturatiepogingen in de toekomst, bestaande uit
zeven stappen:

128 Madah Bakti, Buku Doa dan ,»anyian Unium (godsdienstige lofgezangen, algemeen gebeden-
en zangboek). Pusat Musik Liturgi, Yogyakarta 1980.

129 Zie Hidup, nr. 6 (1981), p. 16.

130 Zie Hidup, nr. 6 (1981), p. 16-17; nr. 10 (1981), p. 36-37; nr. 12 (1981), p. 24-25; nr. 11 (1982),

p. 10-12; nr. 26 (1983), p. 31-32; nr. 30 (1986), p. 28-31; en nr. 12/13 (1987), p. 34
131 Zie paragraaf 4, telst bij voetnoot 59.
132 Zie Peraba, augustus I/II, 1983, p. 20.

133 Zie Kompas, 27 juni 1983.
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1 Onderzoek verrichten naar de traditionele adatmelodieen en vooral bekijken
wat de traditionele context is. Is de melodie verbonden met bepaalde gewoon-
ten of zeden, en in hoeverre kan zij veranderd worden en aangepast aan een
nieuwe context?

2 Na de descriptie van de oorspronkelijke melodie moet bekeken worden in
hoeverre zij in de liturgie bruikbaar is. Daarbij dient onderscheid gemaakt te
worden in 'geestelijke' liederen en 'liturgische' liederen. Dan blijft er nog het
verschil in gebruik binnen de liturgie; een boetezang is anders dan een lofprij-
zing enz.

3 Er moet distantie gecreBerd worden ten opzichte van de oorspronkelyke
context. Nu zal de melodie op Christus georienteerd moeten worden.

4 De melodie zal in de nieuwe context ook 'tot nieuw leven' gebracht moeten
worden. De traditionele melodie als volksmelodie zal meestal simpel van
structuur zijn. Voor liturgisch gebruik zal zij daarom vaak bijgeschaafd moeten
worden.

5 Bij de realisering van de vier voorafgaande stappen zal men steeds het ge-
meenschapselement voor ogen moeten houden. Een liturgische melodie mag
immers nooit individueel zijn, maar moet een uitdrukking vormen van de
gelovige gemeenschap die haar Heer prijst.

6  Men zal bij de introductie van de nieuwe melodie telkens de religieuze gevoe-
lens van de eigen mensen en van de omgeving moeten aftasten om te evalue-
ren of het ook als zodanig begrepen wordt13#o

7  In heel het inculturatieproces zal men de traditionele verworvenheden vanuit
de kerkgeschiedenis niet uit het oog mogen verliezen. De psalmen, de bijbel-
teksten en de gregoriaanse gezangen zullen steeds een plaats moeten behou-
den135

Met deze Leidraad in handen stelde het IIe nationale Congres voor kerkmuziek
voor om in alle del-n van Indonesit verder werkbijeenkomsten te organiseren om
systematisch deze materie te bestuderen en uit te testen. Dit betekent een
geweldige opgave. In hoeverre de resultaten van deze regionale werkbijeenkom-
sten al op nationaal niveau verwerkt zijn, is mij op dit moment niet duidelijk136.

134 Bij de uitvaart van mijn medebroeder pastoor Licinius Fasol, eind 1984 in Noord-Sumatra,
speelden bedroefde parochiancn als eerbewijs voor dcze pastor die 'hun vader' was geweest de
melodie 'Oh, Mijn Papa...'. Voor hun gevoel was dat cen aangepaste expressic van hun drocf-
heid. Bij de aanwezige westerse pastores riep dit Nederlandse populaire lied echter heel andere
reminiscenties op! De tekst uit de musical 'Das Feuerwerk' van de Zwitser Paul Burkhard, in
1950 in premidre gegaan in Munchen, luidt namelijk: 'O, mein Papa, das war ein wunderbare
Clown!' Maar dat wisten de bedroefde parochianen niet.

135 Zie Hidup, nr. 35 (1983), p. 6.

136  Van tijd tot tijd verschijnen er verslagen van regionale werkweken over kerkmuziek in Hidup:
8 november 1987, p. 22: 'Menggerejakan Lagu-lagu Dayak' (Daya-liederen voor kerkelijk
gebruik gereedmaken), verslag van cen workshop in Samarinda, Oost-Kalimantan. Ook Hidup,
14 mei 1989, p. 20: 'Mencipta Lagu-lagu Inkulturatif (het creeren van geincultureerde melo-
dieen), verslag van een workshop in Pematang Siantar, Noord-Sumatera.
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Ook op dit terrein gaat het Indonesianisasi-proces als'omvormingsproces van oud
naar nieuw' gestaag door. Naar aanleiding van een verslag van een seminar over
de problematiek van de inculturatie op de Kleine Soenda-eilanden (N'IT) in
Ledalero in 1988 wordt nog eens opgemerkt: Inculturatie vereist degelijke studie
en kennis van de adat en traditie ter plaatse en zal dus nog veel tijd vergen137.
Ook hier geldt: het Indonesianisasi-proces, als omvormingsproces, is volop bezig
maar nog niet voltooid.

9.6  Theologie in Indonesische context

'De relatie tussen evangelie en cultuur en hun wederzijdse beinvloeding is een
moeilijke zaak en een eeuwigdurend probleem138, Desalniettemin zal een con-
sequente culturele uitbouw van de lokale kerken zich met dit probleem bezig
moeten houden. Het Indonesianisasi-proces, in dit verband 'inculturatie' ge-
noemd,139 beslaat immers de totale realiteit van de kerk. Het proces betreft elk
aspect van het kerkelijke leven en iedere sector van haar activiteiten.
Een van de meest fundamentele activiteiten van een lokale kerkgemeenschap is
haar zelfbezinning vanuit de openbaring op haar eigen culturele situatie. Een
consequent doorgevoerde theologische reflectie binnen de eigen context zal een
eigen lokale theologie kunnen opleveren (en daaraan gekoppeld een eigen lokale
catechese). Daarover in deze paragraaf meer.
Onder Indonesische context in verband met theologie verstaan we de gehele
sociale, culturele, religieuze, politieke en economische realiteit van Indonesit. Bij
de theologische reflectie op deze context mogen de drie dimensies van de
geschiedenis, verleden, heden en toekomst, niet buiten beschouwing blijven.
Contextuele theologie kan zich echter met 66n afzonderlijke dimensie bezig
houden zonder daarmee ipso facto eenzijdig te zijn.
Kan men al spreken van een eigen Indonesische theologie, zoals men spreekt 0-
ver een Aziatische theologie,140 Daarover wordt verschillend geoordeeld. Som-
migen menen dat een eigen Indonesische theologie nog geboren moet worden. In
een artike1141 over de voornaamste ontwikkelingen, thema's en problemen van
de Indonesische kerken tussen 1979-1984 schreef KA. Steenbrink:

'The Dutch observer Henk Kampert wrote: "What is the reason that there
does not yet exist a Javanese catholic theology? The Indonesian church does
not understand the 'in loco' relation of theology, accepts only the western

137 Zie Hidup, 13 november 1988, p. 5 e.v.
138 Zie 'Duraisamy Amalorpavadass, EvangeIisatie en Cultuur'. ConcUium, 14, 4 (1978), p. 65. Dit

artikel werd in Indonesie uitgegeven in de Seri Pastoral, nr. 17, Penginjitan dan Kultur. Puspas,
Yogyakarta 1979.

139 Zie cerste paragraaf van dit hoofdstuk.
140  Zie afscheidsrede van prof.dr. A Camps op 16 maart 1990 te Nijmegen, Het derde oog: van een

theologie in AziE naar een Aziatische theologie
141 Zic KA. Steenbrink, 'Indonesian Churches 1979-1984: Main Trends, Issues and Problems'.

Exchange, vol. 13, nr. 39 (december 1984), 27. IIMO, kiden.
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ecclesiastical tradition. Consequently theology is imported from the West, as
a doctrine that has validity and can be taken for sure." This statement was
taken over by one of the few Indonesian catholic theologians who are fighting
for a more specific accentuation, dr. S. Reksosusilo CM (In: Odentasi, 1980,
9 146)142. Not many, perhaps not even one Indonesian theologian would
like to affirm the (coming into) existence of anything like an "Indonesian
theology". In this respect Indonesian theologians are more modest than their
Indian or even Japanese colleagues... Indeed, there are no Indonesian theolo-
gians who proudly write an introduction towards an "Indonesian theology":
most contributions in this field have a much more limited scope. Nor do they
attempt to write an overall theory of christian theology in its local context but
concentrates on several specific points only.'

Is dit argument over Indonesische bescheidenheid voldoende om te zeggen dat er
(nog) geen Indonesische theologie bestaat? Ik geloof dat men onder bepaalde
voorwaarden w81 over Indonesische theologie mag spreken. Voor het buitenland
kan een theologische studie over 'Jezus als Guru: een christologie in de context
van Java' een Indonesisch theologisch werk genoemd worden. Binnen Indonesit
zal het echter een typisch Javaanse studie genoemd worden.
Een theologische bezinning echter op de gehele sociale, politieke en economische
situatie van Indonesie nu kan men o.i. terecht een contextuele theologische
reflectie op de Indonesische situatie noemen. Tijdens het Internationaal Collo-
quium over Contextuele Theologie, in juni 1978 in Manilla,143 hield R. Hardawi-
ryana SJ, een inleiding over 'Contextual Theology in Indonesia'. Dit type van
theologische reflectie over de Indonesische context was al vele jaren daarvoor 66k
gaande, ook al werd het toen nog niet expliciet 'contextual theology' genoemd.
Dat betekent dat binnen Indonesit twee niveaus van theologische reflectie zijn te
onderscheiden: het eerste met een regionale gezichtskring betreffende een
deelcultuur van Indonesie (en dus Indonesisch) en het tweede met een nationale
gerichtheid, waarin op nationaal niveau (en dus Indonesisch) gedacht wordt.
Beide vormen zullen we nader toelichten.
De observatie van H. Kampert dat de Indonesische kerk alleen de westerse theolo-
gische traditie zou accepteren, lijkt me te generaliserend. Vrijwel vanaf het begin
van hun werkzaamheden zijn er missionarissen geweest die zich met de problema-
tiek van de eigen cultuur hebben beziggehouden144, ook al noemde men dat toen

142 Het artikel van S. Reksosusito heeft als thema 'De inculturatie van de kerk in het Javaanse
Milieu'. Zie Orientasi, vol. 12 (1980), p. 122-146. In hetzelfde nummer schrecf F. Magnis Suseno:
'De verkondiging van het evangelie in de Javaanse Samenteving. Enige opmerkingen over de
mogelijkheid van inculturatie van de kerk op Java', p. 91-121.

143  Zie verslag in Philippiniana Sacra, University of Santo Tomas, Manila, vol. 14, nr. 40, January-
April 1979, 'Official Proceedings International Colloquium on Contextual Theologf, p. 78 e.v.,
R  Hardawityana SJ. 'Contextual Theology in Indonesia: A Pastoral Point of View'.

144  In deel 4 van de Sejarah Gereja Katolik Indonesia, 1974, is ten literatuurlijst van 42 pagina's (p
515-557) gepubliceerd met boekenen artikelen overdecultuur, godsdienst, adat, geloof, levensbe-
schouwing, literatuur, taal en geschiedenis van haast alle etnische groepen van Indonesia; alle
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nog geen inculturatie-problematiek. Van de andere kant is het ongetwijfeld ook
waar dat de curricula van de theologische opleidingen, toen nog groot-seminaries,
tot op zekere hoogte een traditioneel westers patroon vertoonden (de meeste do-
centen waren op dat moment ook buitenlandse missionarissen). Er werd in die pe-
riode echter ook aandacht besteed aan de Indonesische context o.a. door middel
van de vakken culturele antropologie en sociologie. Sinds deze oude groot-semina-
ries officieel erkende theologische faculteiten werden als onderdeel van een univer-
siteit, moest men wat de curricula betreft de normen van het departement van on-
derwijs volgen. Hierbij is wel degelijk aandacht voor de Indonesische context.
De bisschoppen laten de theologie-opleidingen echter niet over aan het departe-
ment van onderwijs of van godsdienst, ze hebben daarover wel degelijk hun eigen
ideean. Na jaren van voorbereiding wordt in de KWI-vergadering van 1988 een
leidraad voor de begeleiding van de (kandidaat)priesters goedgekeurd145. In
breder verband speelt in dezelfde jaren de bezinning op theologie en theologische
opleiding in Azie zich aft
Waar moet men de 'Indonesische theologie' of'Indonesische contextuele theolo-
gie' zoeken? Persoonlijk ben ik van mening dat de reflectie op de problematiek
van de ontmoeting van evangelie en (lokale) cultuur zich op de eerste plaats aan
de basis afspeelt. Daar doet zich immers de concrete confrontatic voor. Vanuit de
basis wordt die problematiek dan ter sprake gebracht op diocesaan (regionaal)
niveau. Het zijn vooral de pastorale bijeenkomsten per bisdom (of soms met
meerdere bisdommen tegelijk), waar men zoekt naar pastorale oplossingen,
vanuit een theologische reflectie op de situatie. Verslagen van deze diocesane
bijeenkomsten verschijnen echter zelden als publikatie op landelijk niveau147.
Meestal verschijnt er in het tijdschrift Hidup wel een journalistiek verslag van
zo'n bijeenkomst,148 maar dat is dan onvoldoende om een dieper inzicht te
krijgen in de specifieke problematiek.

geschreven door katholieke auteurs. De meeste van die auteurs waren missionaris in het
desbetreffende gebied.

145 Zie Speknm, 17, 1 (1989), 'Pedoman dasar Pembinaan Imam di Indonesia'. Dit document
begint met cen analyse van de fundamentele stromingen binnen de Indonesische samenleving.
Daarna wordt de roeping van de kerk binnen dit geheel geschetst. Als consequentie hiervan
volgt dan een formulering van een 'ideaal priesterbeeld' binnen kerk cn samenleving. De
volgende hoofdstukken behandelen dan hoe kandidaatpriesters opgeleid moeten worden, hoe
priesters in de praktijk verder begeleid moet worden en hoe opkidingen cruit zouden moeten
zien.

146 Zie 77:eological Education in Asia: Attempts at Contextuatisation. Pro Mundi Vita Dossiers.
Asia-Australasia Dossier, no. 42, nr. 3, 1987.

147 Ecn cnkele  keer gcbcurt  dat wei: Konperens: para Pastord KA. Merauke, Adat en Pewanaan
kim (conferentie van de pastores van het aartsbisdom Merauke, adat en onze verkondiging),
verslag in Seri Pastoral, nr. 19, Yogyakarta 1978, geschreven door J. Boclaars MSC en E
Rumlus.

148 Zie 'Mencari Ritus Perkawinan' (op zoek naar een ritus voor huwelijksviering) Hidup, 2
augustus 1987, p. 30, c.v. Hier wor(it een verslag gegeven van cen bijecnkomst van een workshop
van de bisdommen Medan en Sibolga, 31 mei-6 juni 1987, waarin dertig deskundigen op zoek
gingen naar een eigentijdse huwelijksritus, tegen de achtergrond van de Batakse adat.
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De echte problematiek, de refiectie daarop en de eventuele pastorale consequen-
ties eruit komt men met name tegen in doctoraalscripties en proefschriften. Het
zijn vooral Indonesische theologie- en missiologiestudenten, die onder goede
begeleiding tijdens hun studie (in het buitenland) tijd krijgen voor wetenschappe-
lijke analyse en reflectie over hull Indonesische (regionale) culturen. Zijn ze
eenmaal afgestudeerd, dan worden zij helaas al spoedig zo geabsorbeerd door de
concrete werkzaamheden dat er haast geen tijd voor verdere bezinning en publi-
katie meer over blijft. Daarnaast is het 66k jammer dat de meeste van deze stu-
dies (nog) niet in het Indonesisch vertaald zijn. Hierdoor zouden ze immers in
bredere kring binnen Indonesit kunnen functioneren en daar anderen aanzetten
tot verdere reflectie.
We zullen nu een aantal voorbeelden geven van Indonesische theologische
inculturatie-studies op regionaal en landelijk niveau, vanaf 1974149

1 Regio Sumatra
-  The Toba-Batak High God: Transcendence and Immanencem, dissertatie van

Anicetus Bongsu Sinaga, OFM Cap in 1975 in Leuven.
'In order to devise a correct method of christianisation of the Toba-Batak
people, a more balanced approach to their tradional religion is needed than
has been evident in the past. To accomplisch this, the current controversary
among scholars concerning the conception of the Toba-Batak High God
- totally transcendent or completely immanent - must be first resolved. Our
investigation into the Toba-Batak myth, ritual and "sacraments" leads us to
condude that both interpretations are one-sided and, hence, incorrect. The
High God manifests himself in a contionuous interaction of his transcendence
and immanence. Being essentially and simultaneously transcendent and
immanent, the idea of the Toba-Batak High God can serve as sound and
favorable basis for Christian,73,tionisi.i

Deze zeer fundamentele studie moest verder uitgewerkt worden in een aantal
practische deelstudies, volgens de auteur. In de inleiding schrijft hij hierover: 'The
second purpose of this work is to prepare a base from which we may proceed to
further investigate the problem of Christianization of the Toba Batak. We hope
in a later study, to develop the kerygmatic consequences of our thesis by means
of comparison of the conception and experience of the transcendence and imma-
nence of God in rite and sacramentality with that of the Christian tradition152,

149   Publikaties v66r 1974 zijn opgenomen in het literatuuroverzicht, waarvan sprake in voetnoot 144
van dit hoofdstuk.

150 A. Bongsu Sinaga OFM Cap., The Toba-Batak High God: Transcendence and Immanence.
Dissertatie voor de Katholicke Universiteit van Lcuven, Faculteit van Theologic, juni 1975.
Gestencilde uitgave. Dezc studic verscheen in bockvorm in de seric Studia Instituti Anthropos,
decl 38. St. Augustin, West Germany, 1981.

151 Uit samenvatting van proefschrift bij de promotic op 27 juni 1975.
152 Zie Anicetus Sinaga, 1981, p. 17.

366



De auteur kon zijn goede bedoelingen slechts gedeeltelijk waarmaken, omdat hij
drie jaar later tot apostolisch prefect van het bisdom Sibolga werd benoemd!
- 77:e Toba Batak Baptism 153: de eerste vervolgstudie op het voorafgaande

werk. De auteur analyseert hier de traditionele Batakse doopceremonie en stelt
vragen over de mogelijkheden van adaptatie van deze water-ceremonie als
doopsel-liturgie.

-   Het traditionele huwelijk van Chinezen op West-Sumatra en de pastorale implica-
ties154: een case-studie uit 1985, waarvan de resultaten op landelijk niveau
werden gepresenteerd als voorbeeld van een inculturatie-studie, die navolging
verdient.

2 Regio Kalimantan
- Evangelisatie en Kultuurveranderin& Onderzoek naar de verhouding tussen de

evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van
Oost-Kalimantan   (bisdom  Samarinda)   Indonesif.  Dit  proefschrift  van  M.
Coomans MSF, uit 1980, is een missiologische inculturatie-studie: 'In this paper
the emphasis is on the question: How is the relation between, on the one hand,
the adat inclusive of the cultural changes it has undergone, and on the other
hand the preaching 1562 Gelukkig werd dit boek, bewerkt en vertaald in het
Indonesisch uitgegeven onder de titel: De Daya Mens, vroeger, heden en in de
toekomstim.

- Het huwelijk volgens de traditie van de Daya's en de christelijke lee,158, een
vervolgstudie uit 1984, van dezelfde auteur. Hij pleit hierin niet voor een
terugkeer naar de traditionele adat rond het huwelijk van de Daya's, maar wel
om de opname van bepaalde adatelementen in de katholieke huwelijksvoorbe-
rei(ling en het huwelijksceremonieel.

- Levensvisies en levenshouding van de Dayalv, een doctoraalscriptie van Ve-
dastus Riky voor de STFT in Bandung, 1980. In deze studie over de Daya's in
West-Kalimantan, wordt een uitvoerige analyse gemaakt van de traditionele
religieuze adat, hun mythen en ceremonien en de onderliggende levensvisies.
Dit alles in functie van de ontmocting met het christendom. De auteur schrijft
hierover: 'Ik hoop dat iedereen die in het (godsdienstige) veld werkt voor de

153 Zie Anicetus B. Sinaga, 'The Toba Batak Baptism'. Zeitschrift Br Missionswissenschaft und
Ret, ionnvissenscha , jrg. 64 (1980), p. 110-135.

154 Zie Spekrnim, 15,3-4 (1987), 9 1-54: Dra. B. Ginarti K, 'Perkawinan Tradisional Suku

Tionghoa di Sumatera Barat dan Implikasi Pastoralnya'.
155 Michael Cornelis Catharina Coomans, Evangelisatie en Ku/Nurverandering. Steyler Verlag, St.

Augustin 1980.
156 Zie M. Coomans, 1980, p. 321.
157 Zie Mikhail Coomans, Manusia Daya: Dahutu, Sekarang, Masa Depan. Gramedia, Jakarta 1987,

232 p.
158 Zie M. Coomans MSF, 'Perkawinan dalam tradisi Daya dan ajaran Kristen'. Spektrum, 12,4

(1984), p. 40-69.
159 Zie Vedastus Riky, 'Beberapa Pandangan dan Sikap Hidup Suku Daya'. Spektrum, 10, 2 (1980),

p. 43-108.
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mensen, de waarden die te vinden zijn in hun levenshouding en levensvisie,
onderkent en waardeert. Jezus' woorden: "Ik ben niet gekomen om af te
schaffen, maar om te vervolmaken", zouden het principe moeten vormen van
ieder die in het opbouwwerk staati60 voor mensen in het algemeen, en in het
bijzonder voor de Daya's.'

- De kerk en het Daya-huwelijk161, een doctoraalstudie (1987) van Sabinus
Lohin, een Daya afkomstig uit Sanggau, West-Kalimantan, over de kosmische
betekenis van een traditioneel Daya-huwelijk. Dit symboliseert een verbinding
tussen goddelijke en menselijke krachten in een nieuwe schepping. De schrijver
vergelijkt dan het adat-denken en het kerkelijk recht en vraagt zich af of er
een huwelijk tussen deze twee laatsten mogetijk is?

3  Regio Java
- Geloofsovertuigingen (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) en Godsdiensti62,

geschreven door Jan Bakker, SJ (Indonesische naam: Rahmat Subagya). Deze
studie uit 1973 analyseert de zogenaamde 'Kebatinan' (innerlijkheids)stromin-
gen die in Indonesie, voornamelijk op Java, sinds de Tweede Wereldoorlog
opgekomen zijn. Het zijn juist deze godsdienstige bewegingen, die - buiten de
officieel erkende grote godsdiensten om - zoeken naar 'innerlijkheid' als
levensbeschouwing. Deze bewegingen, met miljoenen aanhangers, worden in
Indonesie formeel niet als godsdienstige stroming erkend en vallen dan ook
niet onder het ministerie van godsdienst, maar onder dat van cultuur. Desal-
niettemin vormen zij een religieuze realiteit die een uitdaging vormt voor de
grote wereldgodsdiensten. De auteur analyseert deze stromingen en vergelijkt
ze met de katholieke leer. Een standaardstudie!

- Jezus, d€ Gum163, een doctoraalthesis van J. Banawiratma SJ, over 'de ont-
moeting van Kejawen (alles wat met de Javaanse adat en godsdienst te maken
heeft) en evangelie. Deze studie uit 1977 wordt 'een christologie in de context
van Java' genoemd:64. <The aim of the book is: to reflect in a conscious way
on the Christian faith in a certain context (the Javanese) with the testimony of
Scripture (the gospel of John) as normative guideline. The research into
Javanese religious experience is based on the idea that salvation is universal
and incarnational, while the testimony of the gospel is normative, because it
derives from those who are present at the Jesus eventle: De relatie leerling-

160 Zie Spekintm, 10,2 (1980), p. 106.
161   Drs. Sabinus Stephanus Lohin, Gereja dan Perkawinan  Sulat Daya. Doctoraaiscriptic aan SI'Fr,

Malang 1987. Zic Hidup, 4 oktober 1987, p. 13 en 14.
162 Zie Speklnun, 3, 3 (1973). Naderhand apart als boek uitgegeven: Rahmat Subagya, Kepercayaan

(Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama. Kanisius, Yogyakarta 1976.
163  J.B. Banawiratma SJ, Jesus Sang Guru: Pertemuan Kejawen dengan Injil. Yogyakarta 1977.
164 Zie Exchange, 1984, vol. 13, 'Jesus as Guru - A Christology in the context of Java', p. 33-57. In

dit artikcl analyseren enkele theologic-studenten van de Katholicke Theologische Faculteit van
Amsterdam deze studie als 'een voorbeeld van wat de invioed kan zijn van inheemse religies,
cultuur en sociate context op de praktijk van ChI:istelijke theologie in Indonesia'.

165  Zie Exchange, 1984, p. 35.
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leermeester (Guru in het Javaans en Rabbi in het Joodse denken) wordt
verder ontleed in een dialogale samenhang. 'Banawiratma hopes that a dialogi-
cal encounter between the gospel of St.John and Javanese society will create
a possibility for the Javanese people to understand the meaning of the gospel
in their own cultural context; this expression will, it is hoped, be original and
dynamic so as to avoid cultural colonization.'

- Zefondenoeki66, een dissertatie van J. Darminta SJ, in 1980. De auteur
omschrijft zijn thema als: 'A dialogical encounter of the self-examination of Ki
Ageng Suryomentaram in the perspective of the Javanese religious life with the
Ignatian examination of conscience.' Een zeer exclusief onderwerp om de
Ignatiaanse traditie van gewetensonderzoek te vergelijken met de methodiek
van zelfonderzoek volgens een oud-Javaanse schrijver.

- The Slametan and the Euchanktm, opnieuw een 'Romeinse' dissertatie uit
1987. A. Sutrisnaatmaka MSF, geeft zijn vergelijkende studie over de 'Slame-
tan' (Javaanse godsdienstige maaltijd) en de eucharistie de ondertitel mee: To-
wards the Inculturation of the Eucharistic Celebration in the Javanese Cultural
Contexti$

-   Analysis  et  Prospectus Ecclesiae  Catholicae  in Jawa  Orientali , een doctoraal-
thesis van Johannes Vincentius Sutiarso Tondowidjojo CM, voor de pauselijke
Urbananiana Universiteit in Rome in 1988. Deze studie analyseert de kerkelij-
ke situatie in Oost-Java en de perspectieven ervan binnen de Oost-Javaanse
situatie.

-    Openbaring,   geloof  en   innerlijkhei(F . In deze theologische studie analyseren
drie auteurs de centrale christelijke begrippen openbaring, geloof en spirituali-
teit tegen de Javaanse culturele achtergrond, waarin dezelfde begrippen een
belangrijke rol spelen. Ook hier dus het thema: de ontmoeting van christen-
dom en 'kejawen'.

4 Regio Sulawesi
- Towards A Spi,ituality of Solidari4171, een dissertatie uit 1988, geschreven

door de Toraja-priester John Liku Ada' over het begrip solidariteit bij de
Sa'dan-Toraja's, levend in Zuid-Sulawesi. Hun begrip van onderlinge solidari-
teit vergelijkt de auteur met de opvattingen hierover in 'Gaudium et Spes' van
Vaticanum II. Hij hoopt daarmee een 'zicht te bieden op een authentieke
christelijke spiritualiteit van solidariteit'.

166  J. Darminta SJ, Mawas Diri (Se(f-Examination) Dissertatio ad Lauream. Pontificia Universita
Gregoriana, Institutum Spiritualitatis, Facultas Theologiae, Roma 1980.

167 Aloys. Maryadi Sutrisnaatmaka MSF, 77:e Slametan and the Eucharist. Dissertation. Pontificia
Universitas Gregoriana, Facultas Missiologiae, Rome 1987.

168 Zie Bibtiographia MBsionaria, 1987, p. 181.
169 Zie Hidup, 2 oktober 1988, p. 36.
170 J.B. Banawiratma SJ (ed.), Wahyu, Iman, Kebatinan. In serie Pustaka Teologi. Kanisius,

Yogyakarta 1986.
171  John Liku Ada', Towards a Spirituality of Solidarity. Dissertatio. Pontificia Universitas Gregoria-

na, Facultas Theologiae, Institutum Spiritualitatis, Roma 1988.
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5  Regio N'IT (Nusatenggara Timur)
- A proposed Adat Marriage Rite for Dawanese Catholicsm. De auteur, Anton

Pain Ratu SVD, nu bisschop van Atambua, ontwierp in 1974 vanuit een
adatstudie over de Dawan-groep in West-Timor, een nieuwe katholieke
huwelijksritus voor deze etnische groep.

-   The   supreme  being  of  the   Ngadha  people  in   Floresin,   een  dissertatie  van
Hubertus Muda SVD, in 1986, over het Hoogste Wezen bij de Ngadha
Florinezen. Een zelfde soort studie als van A.B. Sinaga over The Toba-Batak
High God: in hoeverre wordt dat Hoogste Wezen als transcendent en/ of als
immanent gezien. Dit is een wezenlijk thema voor de ontmoeting met het
christendom!

-  De ontmoeting nissen 'Marapu' en Christus174, een doctoraalscriptie van zuster

Anita Nudu ADM, in 1986 gemaakt voor de theologische faculteit van Yogya-
karta. Marapu is de traditionele godsdienst van het eiland Sumba. Deze
traditionele godsdienst wordt geanalyseerd en daarna geconfronteerd met het
christendom, dat van protestantse zijde al meer dan 100 jaar op Sumba

aanwezig is. Ondanks de protestantse zending en de katholieke missie is nog
60% van alle inwoners van Sumba aanhanger van de Marapu. Heeft men de
traditionele waarden van deze religie wel voldoende onderkend?

6 Regio Irian
-    Over de problematiek van het Asmat-volk in het bisdom Agats  is  een hele serie

artikelen verschenen in de zgn. Asmat Sketch Books, ter plaatse uitgegeven door
de Amerikaanse Kruisheren, onder leiding van Frank Trenkenschuh OSCm

- De Mens van Irian, Vroeger, Nu en in de Toekomst176, een uitvoerige studie
over de traditionele culturen, structuren en godsdienstige levensbeschouwingen
van de grotere Papoea-groepen op Irian, de Marind-Anim, de Yah'ray, de
Asmatters, de Mandobo's, de Ekagi's, de Dani's en de Ayfatters. De auteur
J.Boelaars, werkte vanaf 1950 op Nieuw-Guinea en maakte studies van vele
etnische groepen aldaar. In deze studie onderzoekt hij hoe deze verschillende
etnische groepen in hun contact met de moderne tijd zich in allerlei opzichten
moesten handhaven en aanpassen. Met name de ontmoeting met het christen-
dom roept actueel en voor de toekomst identiteitsproblemen op, die nog niet
opgelost zijn. Deze globale studie over dt mens van Irian is een van de weinige
vergelijkende studies over meerdere regionale culturen.

172  Anton Pain Ratu SVD, 'A proposed Adat Marriage Rite for Dawanese Catholics'. In: Teaching

All Nations, EAPI, Manilla 1974.
113 Hubertus Muda SVD, The supreme being of the Ngadha people in Flores (Indonesia), Its

Transcendence and Immanence. Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Missiologiae Pontificiae
Universitatis Gregorianae. Roma 1986.

174 Sr. Anita Nudu ADM, Pertemuan anmra 'Marapu' dengan Yesus IO·istus. Kentungan, Yogyakarta
1986. Zie Hidup, S juni 1986, p. 37 e.v.

175   The Asmat Sketch Books. Crosier Fathers, Hastings, Nebraska, USA.
176 Jan Boelaars, Manusia Irian, Dahulu, Sekarang dan Masa Depan. Gramedia, Jakarta 1986.

370



Hiermee hebben we een beknopt overzicht gegeven van een aantal belangrijkeregionale contextuele studies, waarin het centrale thema steeds is: de ontmoeting
tussen de traditionele cultuur (cultuurelementen) met het christendom. Nogmaals,
het is jammer dat de meeste van deze studies (nog) niet in het Indonesisch
vertaald zijn, zodat een breder publiek er kennis van kan nemen. Deze studies
zouden ook voor een Indonesische lezerskring toegankelijk gemaakt moeten
worden en niet in (Romeinse) universiteitsbibliotheken moeten blijven liggen.

Slechts enkele studies in deze periode van 1974 tot nu hebben een nationale
strekking, overstijgen een regionale context en concentreren zich op een inter-
cultureel, inter-religieus of gewoon Indonesisch nationaal probleem.
1 De ooispronkeh» godsdiensten van Indonesi2171, een studie van Jan Bakker

SJ, welke postuum werd uitgegeven in 1981. In dit boek, een samenvatting van
zijn colleges in Yogyakarta, onderzoekt de schrijver systematisch de'traditione-
le' religies van de gehele archipel. Zijn speciale aandacht gaat daarbij uit naar
het oorspronkelijke Godsbegrip dat overal voorkomt. Juist in de traditionele
religies kunnen we ontdekken hoe mensen het goddelijke in hun leven ervaren
en verwoord hebben. Het is die religieuze beleving, dat oorspronkelijke aanvoe-
len van het goddelijke, die aan de grote wereldgodsdiensten een nieuwe dimen-
sie kan geven. Juist in Indonesie, waar alle grote godsdiensten hun plaats heb-
ben, zou een dialoog tussen die godsdiensten gebaat zijn met de oorspronkelij-
ke ervaringen van de verschillende oer-Indonesische godsdienstige stromingen.2  De identiteit van het modeme Indonesigm. Na bijna 15 jaar lang op alle theo-
logische hogescholen van Indonesie les te hebben gegeven en studie gemaakt
te hebben van alle regionale culturen, schreef de antropoloog Jan Boelaars
deze afrondende studie. Vanuit de methodiek van de 'cultural self-reflection'
analyseert de schrijver vier culturele leefpatronen die in de archipel voorko-
men: het leefpatroon van de verzamelaars, dat van de ladang-bouwers, van de
sawah-bouwers en van de kustvolkeren. Elk leefpatroon heeft zijn eigen
levensvisie ontwikkeld ten opzichte van de omringende natuur, de medemens
en het ecuwige. Deze traditionele leef- en denkpatronen zijn echter door de
modernisatie beinvloed, De moderne Indonesische mens draagt echter elemen-
ten van de verschillende culturele leefpatronen in zich mee. Hoe speelt zich nu
de confrontatie af vanuit deze moderne leefpatronen met met name de
christelijke visie? Hoe kan er een integratie ontstaan tussen een moderne
godsdienstige beleving en de identiteit van het moderne Indonesie? Op die
vragen zal een moderne Indoneskr een persoonlijk gewetensantwoord moeten
geven. Het bijzondere van dit boek is, dat het door een islamiet wordt aange-
prezen, als bevattende een methodiek die voor iedere moderne Indonesier,
aanhanger van welke godsdienst dan ook, bruikbaar is als instrument om tot
een actuele religieuze zelfreflectie te komen.

177 Rahmat Subagya, Agama Asli Indonesia. Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta 1981.
178 Jan Boelaars, Kepribadian Indonesia Modern. Gramedia, Jakarta 1984.
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Deze beide laatste boeken zijn voorbeelden van contextuele reflectie op nationaal
niveau. Vertrekkend vanuit de vergelijkende godsdienstwetenschap en de culturele
antropologie gaan zij de ontmoeting aan tussen evangelie en oorspronkelijke

godsdiensten en oorspronkelijke culturen. Hierbij blijven de auteurs niet steken
in een historische analyse, maar betrekken zij evenzeer de moderniserings-
problematiek op beide terreinen bij hun beschouwingen. Ofschoon beide auteurs
van buitenlandse origine zijn, hebben ze echt Indonesische contextuele theologi-
sche werken op nationaal niveau geschreven en gelukkig in het Indonesisch.

Op het eind van deze paragraaf over theologie in Indonesische context willen we
nog verwijzen naar het andere type van contextuele theologie in Indonesit,
waarover R. Hardawiryana SJ, in 1978 in Manilla spraki79. Het betreft die
pastoraal-theologische refiecties op de actuele sociale, politieke, godsdienstige en
economische situaties binnen Indonesie, die om een 'kerkelijke' en dus 'theologi-
sche' stellingname vragen. Typerend is, dat deze zelfde speech van R.
Hardawiryana, in Manilla gehouden op het Internationaal Colloquium over
Contextuele Theologie in Oost- en Zuidoost-Azie, in het Duits verscheen in Den

Glauben neu verstehen. Beitrage zu einer asiatischen 7heologie, onder de titel:
'Indonesien heute: Herausforderung an Kirche und Theologie'180, in de serie
Theologie der Dritten Welt. Na een beschrijving van de Indonesische context
schrijft deze theoloog: 'Heutzutage kann man ohne eine fundierte Diagnose der
Situation schwerlich auskommen. Dazu darf man jedoch sagen, das seit Beginn
der siebziger Jahre theologische, d.h. pastorale und folglich kontextuelle, Refle-
xionen in der Indonesischen Bishofskonferenz eine offensichtlich immer wichtige
Rolle spielen. Diese Entwicklung beschrankt sich also keineswegs auf die theolo-
gischen Institutionenist.i
Waar  deze  vorm van contextuele theologie zich vanaf het begin van de jaren

zeventig mee bezig heeft gehouden, is reeds ter sprake gebracht onder het thema
'de doorwerking van de Concilie-thema's'182. Het zijn juist deze contextuele
reflecties geweest, die het Indonesianisasi-proces van de Indonesische katholieke
kerk van binnenuit hebben bevorderd. De culturele uitbouw van de lokale kerken
is met dtze contextuele pastorale theologie het meest gediend.

179 Zie begin van deze paragraaf, voetnoot 143.
180  Theologie der Dritten Welt.' Herausgegeben vom Missionswissenschaftlichen Institut Missio,

Robert H. Hardawiryana, 'Indonesien heute: Herausforderungen an Kirche und Theologie'. In:
Den Glauben neu verstehen. Beitriige m einer asiatischen Theologie. Decl 1, p. 55-84. Herder,
Freiburg 1981.

181   Zie R Hardawiryana, 'Indonesien heute: Herausforderungen an Kirche und Theologie'. In: Den
Glauben, 1981, p. 59. De auteur vermeldt er in alle Indonesische bescheidenheid niet bij, dat de
meeste theologische reflecties op die thema's voor de Bisschoppenconferentie door hem zelf
werden samengesteld. Vanaf het begin van de jaren zeventig is hij 'd6 peritus' van de MAWI.
Hij is professor in de thcologic aan het Instituut voor Filosofie en Theologic in Yogyakarta en
lid van het secretariaat generaal van de Bisschoppenconferentie.

182 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2.
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10 Slotbeschouwing

We hebben in deze studie het Indonesianisasi-proces van de Indonesische kerk
vanaf het begin tot nu toe beschreven. Terugblikkend dringen zich twee vragen
op. Ten eerste: in hoeverre en in welke opzichten heeft dit proces zijn voltooiing
bereikt? Ten tweede: wat moet er nog gebeuren om dit proces af te ronden? Om
deze vragen te beantwoorden, moeten we teruggrijpen op de twee criteria, die
- zoals in hoofdstuk 1 uiteengezet - beslissend zijn voor het welslagen van dit
Indonesianisasi-proces, namelijk de wording en uitgroei tot een volwassen
particuliere kerk en de integratie in de Indonesische maatschappij: De mate,
waarin aan deze criteria is voldaan, is bepalend voor het antwoord op beide
vragen. In deze slotbeschouwing willen we daarop nader ingaan.
Vooraf echter een relativerende opmerking uit het'Dokumen Indonesianisasi' van
1972: 'Het Indonesianisasi-proces zal nooit beeindigd zijn. Het mag niet ophou-
den, het moet voortdurend doorgaan. Want de Indonesianisasi bestaat juist uit de
voortdurende integratie van twee levende en zich ontplooiende realiteiten: de
kerk en Indonesid.'2

10.1 De groei naar een volwassen, particu]iere kerk
Wat te verstaan onder een volwassen particuliere kerk? Enkele kernteksten uit
Vaticanum II kunnen dit verduidelijken:
l  'Het eigenlijke doel van de missie-activiteit is de evangelisering en de inplan-

ting van de kerk onder de volkeren of groeperingen waarin zij nog niet
geworteld is. Zo moeten uit het zaad van het woord van God autochtone
particuliere kerken overal ter wereld voldoende worden gevestigd en opgroei-
en, voorzien van eigen krachten en tot rijpheid gekomen. Voldoende toegerust
met een eigen hierarchie, verenigd met het gelovige volk en met middelen die
haar als het ware verwant zijn om een volledig christelijk leven te leiden,
moeten deze hun deel bijdragen tot het nut van heel de kerk. ,3

2   'Het werk van de inplanting van de kerk bij een bepaalde groep mensen bereikt
een zeker eindpunt, wanneer een gemeenschap van gelovigen, reeds geworteld
in het sociale leven en enigszins aangepast aan de plaatselijke cultuur, een
zekere stabiliteit en kracht bezit: toegerust namelijk met een eigen, zij het

1   Zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.
2  Zie MAWI, 'Dokumen Indonesianisasi', p. 11.
3   Zie Constituties en Decreten van het 22 Vaticaans Concilie, p. 318.

373



ontoereikende groep van plaatselijke priesters, religieuzen en leken, wordt zij
met die bedieningen en instellingen verrijkt die nodig zijn om het leven van het
volk van God te leiden en uit te breiden onder lei(ling van een eigen bisschop.
In deze jonge kerken moet het leven van het volk van God tot rijpheid komen
op alle terreinen van het christelijke leven, dat vernieuwd moet worden volgens
de normen van het Concme: de gemeenten van gelovigen moeten door van dag
tot dag meer bewust te leven gemeenschappen worden van geloof, liturgie en
liefde; de leken moeten zich inzetten om door hun burgerlijke en apostolische
werkzaamheid de orde van liefde en gerechtigheid in de staat te vestigen; de
sociale communicatiemiddelen moeten op een geschikte en bedachtzame wijze
worden aangewend; de gezinnen moeten door een waarlijk christelijk leven
uitgroeien tot plaatsen waar het lekenapostolaat en roepingen tot het priester-
schap en het religieuze leven worden aangekweekt. Het geloof, tenslotte, moet
worden onderwezen in een met de aard van het volk overeenstemmende
liturgie en moet door een passende canonieke wetgeving ingang vinden in
eerzame instellingen en plaatselijke gewoonten.4

3  'Om de missie-ijver bij de landgenoten te doen bloeien, is het zeer gepast, dat
de jonge kerken zo spoedig mogelijk daadwerkelijk deelnemen aan de algeme-
ne zending van de kerk door ook zelf, ofschoon zij lijden aan een tekort aan
geestelijken, missionarissen te zenden om overal ter aarde het evangelie te
verkondigen. De gemeenschap immers met de universele kerk zal in zekere zin
tot voltooiing worden gebracht, wanneer ook zij actief zullen deelnemen aan de
missie-activiteit bij andere volkeren's.

Deze drie teksten bevatten de belangrijkste elementen waaraan een volwassen
lokale kerk moet voldoen. In hoeverre voldoet de Indonesische katholieke kerk
hieraan?

1  Men kan stellen dat de Indonesische katholieke kerk cen volwassen particulie-
re kerk is geworden . Het omvormingsproces - van missionaire fase, via zelf-
standigwording naar Indonesische fase - is in vele opzichten voltooid:

4   Zie Constimdes en Decreten, p. 331.
S   Zk Constitutis en Decreten, p. 333.
6 'Paus Johannes Paulus stak dezer dagen de loftrompet over de Indonesische bisschoppen die door

hem werden ontvangen naar aanleiding van hun ad-liminabezoek aan Rome. In de toespraak
toonde de heilige vader zich vol lof over de Kerk in IndonesiE die hij als voorbeeld stelde voor
de gehele Kerk. Daarbij sprak hij ook zijn grote waardering uit voor het werk van de Nederlandse

missionarissen (...) In de recente jaren is maar zelden zo waarderend tot bisschoppen gesproken
in een ad-liminatoespraak van de paus. Want meestal worden na de lof een aantal vingers op cen
aantal plekken gelegd die extra pastorale aandacht nodig hebben. De Kerk in Indonesit voorbeeld
voor de gehele Kerk. Deze vaststelling van paus Johannes Paulus II moet aangenaam zijn voor de
vele Ncderlandse oud-missionarissen. Waardering voor hun missionaire werk moge voldocning
schenken. En voor de uit Nederland afkomstige bisschoppen en de ruim zevenhonderd Neder-
landse mannen en vrouwen die hun diensten nog steeds beschikbaar stellen in de Kerk van
Indonesie, is dcze ad-liminatoespraak natuurlijk ook cen hart onder de riem.'
Uit Katholiek Nieuwsblad, vrijdag 26 mei 1989.
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- Er zijn overal lokale geloofsgemeenschappen die, uitgaande van de eigen
situatie, kerk willen zijn. De 'copernicaanse revolutie in kerkvisie', dat is van
een kerk die haar centrum heeft in de top van een pyramide (de bisschop of
de priester) naar een kerk die op de basis rust (de gemeenschap van gelovi-gen), wordt in de Indonesische lokale kerken ter plaatse gerealiseerd.

-  De Indonesische kerk bestaat in eerste instantie uit de umat, de gelovigen die
allen IndonesiBr zijn. Die gelovigen, zo'n 4,6 miljoen, zijn over het algemeen
jong en vertegenwoordigen veelal ook de eerste of tweede generatie katholie-
ken. Dit heeft tot gevolg dat er geen polarisatie over pre-conciliaire denkbeel-
den bestaat.

-  De groep Indonesische priesters en religieuzen neemt in aantal toe; zij vormen
tweederde tot drievierde van alle priesters en religieuzen. Er is een goede
samenwerking tussen de religieuzen onderling middels KOPTARI, waarin men
verder zoekt naar aangepaste vormen van leven en werken.

- Er is een eigen Indonesische hierarchie, die in nauw contact staat met het
gelovige volk. De bisschoppen werken onderling zeer goed samen in de KWI.
Ook binnen de zeven kerkprovincies is veelvuldig onderling overleg. Geen
polarisatie onderling. Leken worden vooraf en systematisch betrokken bij het
overleg over alle belangrijke kerkproblemen, voorafgaande aan de vergaderin-
gen van het episcopaat. Hieruit blijken de Indonesische waarden van gemeen-
schappelijk overleg en gemeenschappelijk besluit. De nadruk ligt meer op de
orthopraxie dan op de orthodoxie.

-   De laatste 20 jaar zijn door middel van de Bisschoppenconferentie systematisch
alle terreinen van kerkelijk en maatschappelijk leven binnen de Indonesische
context verkend. Eigen standpunten werden geformuleerd, zodat conciliaire
vernieuwingen op alle terreinen konden worden doorgevoerd.

-   Er is alle aandacht voor de inculturatieproblemen op de verschillende terreinen
en er wordt systematisch regionaal en landelijk naar oplossingen gezocht.

2  Er zijn er ook zwakke punten in de Indonesische katholieke kerk aan te
wijzen:
-  De lokale kerken in veel delen van Indonesie zon nog onvoldoende uitgerust

met Indonesische priesters en religieuzen. Een bericht van 16 maart 1990: 'De
katholieke bisschoppen van Indonesie hebben grote zorgen over een dreigend
tekort aan priesters op de eilanden van de provincie Nusa Tenggara, de
zogenaamde Kleine Soenda-eilanden. De helft van de daar wonende bevolking
is katholiek. Om de pastorale zorg in alle parochies in de provincie Nusa
Tenggara normaal te kunnen garanderen, zouden er eigenlijk ZO'Il 1600
priesters moeten kunnen werken. De bisschoppen hebben daar nu slechts de
beschikking over 403 priesters, waarvan maar 207 inheems Zijn'7. Dit bericht
over Flores en Timor gaat ook op voor vele andere delen van Indonesit. Dit

7  Zie 'Dreigend priestertekort op kleine Soenda-eilanden'. Katholiek Nieuwsblad, vrijdag 16 maart
1990, p. 4.
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laatste wordt nog duidelijker, als men weet dat begin 1990 in heel Indonesk
1905 priesters waren.

-  Om volwaardige lokale kerkgemeenschappen te cretren, streven de bisschop-
pen al 20 jaar naar het wijden van gehuwden tot priesters. Zij vinden het niet
terecht dat vele christelijke basisgemeenschappen de eucharistie niet kunnen
vieren en andere sacramenten niet kunnen ontvangen. De geciteerde concilie-
tekst zegt: 'Voldoende toegerust met een eigen hierarchie, verenigd met het
gelovige volk en met middelen die haar als het ware verwant zijn om een
volledig christelijk leven te leiden, moeten deze hun decl bijdragen tot het nut
van heel de kerk.' Is de voortdurende vraag van de hiBrarchie aan Rome om
gehuwde priesters niet een 'middel dat aan haar verwant is om een volledig
christelijk leven te leiden?'
Is dit nu een zwak ofjuist een sterk punt van de Indonesische katholieke kerk?

-  Een ander zwak punt van de Indonesische kerk is dat de vele lekenleiders nog
onvoldoende kennis en training bezitten om hun lokale kerkgemeenschappen
ten volle te dienen. Enthousiasme en bereidwilligheid alleen zijn niet genoeg.

-   Voor verdere realisering van de inculturatie is er in de toekomst nog veel werk
te verrichten: 'Church ideal of inculturated witness is still not realized. Effec-
tive Church service demands that local culture be taken seriously, but current
Church practice is far from realizing this goal. Missionary specialists reached
this conclusion at a seminar on Church and Cultures, organized in mid-Sep-
tember bij the Divine Word Society at its School of Philosophy and Theology
of Ledalero in Flores Island, eastern Indonesia. The 20 seminar participants,
including Catholic sociologists, philosophers, and missiologists, affirmed that
pastoral workers must be children of their own culture, their witness must be
consonant with that culture, and that inculturation be a priority in pastoral
formation. But according to their assessment of the Indonesian Church
situation, such mission ideals have not yet become fully accepted and imple-
mented (...) The gap between the reality and the ideal, between the mission

models, and their actual implementations, raises a question about our pastoral
works and the formation of pastoral workers.,8

3  Een van de punten waaraan de lokale kerk zou moeten voldoen om ten volle
kerk te zijn, is volgens Vaticanum II 'de daadwerkelijke deelneming aan de
algemene zending van de kerk, door ook zelf, ofschoon men lijdt aan een tekort
aan geestelijken, missionarissen te zenden om overal ter aarde het evangelie te

verkondigen'. Aan dit ideaal is de Indonesische kerk voorlopig nog niet toe.
-  Toch wordt er links en rechts al een begin gemaakt. 'De missiekerk van Flores

wordt zelf missionair. Deze maanden worden 46 seminaristen van dit Indonesi-
sche eiland tot priester gewijd. Daarvan is de helft lid van de Congregatie van
het Goddelijk Woord (de missionarissen van Steijl). Negen van de 23 wijdelin-
gen van de SVD op Flores zijn evenwel niet bestemd voor het werk op dit

8    Zie Asia Focus, 19 november 1988, p. 6.
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eiland, maar zullen in de wereldkerk hun priesterlijk werk beginnen, n.1. in
Madagascar, Chili, Brazilit, Papoea-Nieuw-Guinea en China." Over ditzelfde
gebeuren vertelt Asia Focus·. 'Father Nicolaus Hayon, rector, said the young
missionaries are going "not because there  is a surplus of priests  here,  but
because of solidarity with sister churches in other places that are experiencing
a shortage of priests" (...) Including the nine new missionaries, there are 19
Indonesian SVD priests serving in overseas missions.,10

- Behalve de SVD zijn er ook andere ordes en congregaties die Indonesische
krachten naar het buitenland sturen om missionair te gaan assisteren, maar het
gaat hier meestal om individuele gevallentl.

-  Een andere zaak is dat de uitzending van 'binnenlandse missionarissen' door
de verschillende ordes en congregaties krachtiger ter hand genomen zou
kunnen worden. Vele blijven nog te sterk verbonden met het gebied waar ze
historisch zijn begonnen. Het zou voor Indonesische Rohaniwan en Rohaniwati
een zegen zijn als ze zich minder streekgebonden gedroegen (zoals nog te vaak
gebeurt) en 'missionaris in eigen land' werden.

Tot zover wat betreft het punt van de groei naar een volwassen, particuliere kerk.
Nu nog enkele slotopmerkingen over de integratie van de kerk in de Indonesische
samenleving.

10.2 De integratie van de kerk in de Indonesische samenleving
In het 'Dokumen Indonesianisasi'12 werd deze problematiek als volgt geformu-
leerd:

'Indonesianisasi is de integratie van de kerk in Indonesit. De katholieke kerk
mag geen getto vormen van Indonesidrs, die vervreemd zijn van de Indonesi-
sche samenleving. Anderzijds mag de kerk ook niet zo specifiek worden dat ze
niet katholiek meer zou zijn... De katholieke kerk zou zich in Indonesit als in
haar eigen huis moeten voelen en zou beschouwd moeten worden als een
normaal fenomeen of onderdeel van de samenleving dat ten zeerste van nut is
voor het leven in Indonesit... Door de Indonesische samenleving zal de kerk
bezien en gevoeld moeten worden als een positief en verfrissend element in de
algehele opbouw van het land, zodat de kerk niet meer behandeld wordt als
een "corpus alienum" (een vreemd element). Ook al vormt de katholieke
geloofsgemeenschap een minderheid, zij mag niet gezien worden als een
"negligible minority", die men zou kunnen negeren of weggooien. De kerk

9   Zie Katholiek Nieuwsblad, 19 juni 1990, p. 1.
10    Zic Asia Focus, 30 juni 1990, p. 2.

11   In de Parabel van de Oliepalm aan het begin van dit boek is verteld dat de nieuwe algemene
overste van de Zusters van Onder de Bogen een Indonesische is. Ook bij andere ordes/congre-
gaties zijn er IndonesiErs in besturen gekozen. Alhoewel het voor de personen in kwestie een
zware opgave is, is dit toch niet de 'missionaire' opdracht die hier bedoeld wordt.

12 Zie 'Dokumen Indonesianisasi'. Spektrum, 3,1 (1973), p. 10-13.
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dient zich te integreren in een Indonesie, dat zelf in ontwikkeling is, zelf in
opbouw is als een land in ontwikkeling.'

De richting is hiermee principieel uitgezet: integratie en geen getto-mentaliteit.
De kerk mag geen vreemd element zijn binnen de samenleving. Ze moet zich
gewoon 'thuis' voelen in Indonesit en zou beschouwd moeten worden als een
normaal fenomeen. Bovengenoemde uitspraak uit 1972 roept vraagtekens op. Was
er bij katholieken sprake van een getto-mentaliteit? Werd de kerk als een vreemd
element binnen de samenleving behandeld? Voelde de kerk zich niet thuis in
Indonesit? Was de kerk dan nog niet geintegreerd in Indonesie?

1  Alhoewel de katholieke kerk in Indonesie historisch zeer duidelijk van Neder-
landse afkomst is, moeten we om misverstanden in dezen te voorkomen, meteen
wijzen op het grote verschil in ontwikkeling van de Nederlandse katholieke kerk
en de Indonesische katholieke kerk. 'Katholiek Nederland bevond zich aan het
begin van de twintigste eeuw in een proces dat na de Tweede Wereldoorlog
langzamerhand met de naam van "verzuiling" is aangeduid. Ingebed in een sinds
het herstel van de hierarchie (1853) opbloeiend binnenkerkelijk leven en in
toenemende mate gevormd door eigen scholen en persorganen werden katholie-
ken gewaarschuwd voor de verkeerde inzichten van "andersdenkenden". In zuiver

kerkelijke zaken betrof de negatieve houding het protestantisme, op maatschappe-
lijk en cultureel gebied golden vrijzinnigheid, liberalisme, socialisme, positivisme
en materialisme als de slechte vruchten van de moderne tijd (...) Vooral de in
samenhang daarmee tot stand komende sociale organisaties van exclusief katho-
lieke signatuur beoogden een structureel isolement13: Nederland kende een
emancipatiestrijd die gevoerd werd vanuit een structureel isolement; die 'achter-
stelling' van het katholieke volksdeel moest opgeheven worden.
Hoe was de situatie van de katholieken in Nederlands-Indie? De laatst bekende
gegevens daarover stammen uit de volkstelling van 1930. Op het totaal van de
bevolking van 60 miljoen inwoners vormden in dat jaar de katholieken 0,5%14.
Het percentage katholieken van de Europese bevolking was 27,6% en het
percentage katholieken van de Indonesische bevolking was 0,3%. Een volkomen
minderheid dus, maar niet een minderheid die achtergesteld werd. In 1940 waren
er 566.302 katholieken, van wie 84% Indonesier warentS. De meesten van de
Indonesische katholieken woonden echter buiten Java. Op Java, en zeker in de
grote steden was anno 1940 het image van de kerk nog heel erg 'Nederlands';
66% van alle katholieken was van Europese origine16. Nergens leest men iets
over een emancipatie-strijd van de katholieken. Wel voerde de leiding van de
kerk een strijd met het Nederlands-Indische bestuur over de kwestie van de
toelating van de missie in bepaalde gebieden, waaruit zij door artikel 123/177

13    Zie H. Bornewasser, In de geest van 77:#m. Ambo, Baarn 1985, p. 15.
14 Zie tabel 12.
15 Zie tabel 5.
16 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 7.

378



geweerd werd. Deze emancipatie in tropisch Nederland ging om de 'vrijheid der
prediking'17, niet om de positie van de katholieken binnen de samenleving als
geheel. Katholieken vormden geen 'verzuilde' groep binnen de samenleving van
Nederlands-IndiB. De Indonesische katholieken waren evenals de islamieten,
protestanten en andere gelovigen onderdaan van een koloniale mogendheid.
Tegen die koloniale overheersing werd w81 een emancipatiestrijd gevoerd, een
vrijheidsstrijd, waaraan katholieke nationalisten samen met anderen hun bijdrage
leverden.
Toen in 1945 de onafhankelijkheid werd uitgeroepen en de nieuwe grondwet werd
geformuleerd op basis van de Pancasila, vervielen alle koloniale wetten, die de
katholieke kerk in het verleden belemmerd hadden. In de nieuwe Republiek
Indonesia werd principiele godsdienstvrijheid afgekondigd en gelijkwaardigheid
van alle godsdiensten voor de wet. Katholieken in Indonesie behoefden verder
geen emancipatiestrijd te voeren voor gelijkberechtiging in de samenleving. Zij
waren nu gewone Indonesische staatsburgers met evenveel rechten en plichten als
ieder ander. Vanaf het eerste begin waren de katholieken betrokken bij de
opbouw van de nieuwe Indonesische staat en samenleving. Dr. M. Muskens heeft
de rol van de katholieken in de onafhankelijkheidsbeweging en de houding van de
katholieke kerk tegenover de staatkundige ontwikkelingen in de republiek
diepgaand geanalyseerdi: Het is niet nodig dit hier te herhalen. Indonesische
katholieken waren vanaf 1945 gewoon gerespecteerde medeburgers, met eigen
katholieke voormannen in de regering en met een eigen katholieke politieke
partij tot in 1971.

2  Vanwaar dan toch die formulering in 1972 in het 'Dokumen Indonesianisasi':
'De kerk mag niet behandeld worden als een corpus alienum?' Een van de
katholieke voormannen van Indonesie, drs. Frans Seda lichtte dit thema als volgt
toe19:

'Ons probleem is om katholiek te zijn zonder westers te worden. Het gaat om
onze actieve participatie aan de Indonesische samenleving. Katholieken in
Indonesit zijn gttn toeschouwers, maar participeren actief in de ontwikkeling
van land en volk. Integratie in het nationale leven en het leven van de hele
samenleving betekent dat je niet eerst opkomt voor eigenbelangen, voor
groepsbelangen. Eerst vond er een integratieproces plaats in het politiek
systeem, nu zoeken we naar een integratie van katholieke waarden in het
volksleven. De Pancasila is onze norm van nationale saamhorigheid. Tegelijker-

17 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4: Protestantisering en cesaropapisme; paragraaf 5: Van zielzorg
overzee naar missionaire inzet. In deze paragrafen staan talloze conlicten beschreven rond de
'toelating' van de katholieke missie' in allertei gebieden. Het proefschrift van J. Weitjens SJ
uit 1969 ging speciaal over die conflicten De vrijheid der katholieke prediking in Nederiands-Indii,
van 1900 tot 1940.

18 Zie Muskens, 1969, p. 375411.
19   Tijdens een speech op 6 mei 1988 te Den Bosch voor een delegatie van vertegenwoordigers van

Indonesische en Nederlandse universiteiten.
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tijd zoeken we naar een modernisering van onze tradities, inclusief de religieu-
ze waarden. Daarom is ons probleem: katholiek te zijn zonder westers te
worden. Onze kerk is daarom een  open" kerk vanwege onze integratie in het
nationale leven. Vandaar de dialoog, een dialoog met alle groeperingen in de
samenleving. Speciaal de dialoog met alle andere religies, die 66k tradities vol
menselijke waarden hebben. Het probleem van interreligieuze samenwerking
is dan ook mttr dan alleen maar een kwestie van tolerantie, het is het pro-
bleem van gezamenlijke participatie met anderen binnen IndonesiB:

3  Was katholiek worden dan westers worden? In katholieke ogen zeker niet.

Mgr. Soegijapranata stelde al: 'Ik ben 100% katholiek en 100% Indonesier: Maar
in de visie van anderen w61! En hier stuiten we op het gegeven dat bepaalde
groeperingen binnen de Indonesische samenleving ook nu nog het katholicisme
als on-Indonesisch aanmerken, als 'corpus alienum', als een westers produkt dat
aan Indonesitrs is opgedrongen. Deze visie is gaan officiele regeringsvisie, maar
komt wel in bredere kringen voor. Ter illustratie van deze visie geven we hier
enkele citaten uit een boek, dat in 1983 verscheen onder de titel 'De saamhorig-
heid tussen de verschillende godsdienstige groeperingen'm. Dit boek werd van
harte aanbevolen door een topambtenaar van het ministerie van godsdienst. We
zullen enkele langere citaten uit dit boek aanhalen omdat men in Nederland
zelden of nooit van deze andere visie kennis kan nemen.
Over de periode van de koloniale overheersing van de Nederlanders wordt
gezegd:

'Rond de 17e eeuw kwamen de westerse volken naar Indonesit. De komst van

de westerlingen was enkel en alleen bedoeld om de economie van het Indone-
sische volk te overheersen. Dit zette zich echter voort in een kolonisatie van
het volk en de staat Indonesia. De komst van deze westerse volken werd echter

gevolgd door de protestantse en katholieke zending. Dus de komst van deze
twee godsdiensten valt samen met de komst van de kolonisatoren. Het Indone-
sische volk echter, van ouds bekend als anti-koloniaal, voelde zich geroepen
om de overheersers te verdrijven. Het Indonesische volk in het algemeen, maar
speciaal zij die islamiet zijn, voelde zich verplicht om volk en staat te verdedi-
gen tegen de greep van de koloniale overheersers. Omdat die overheersers
katholiek en protestant waren, kon men geen onderscheid maken tussen
kolonisatoren en bedienaren van zending of godsdienstverbreiders. Om die
reden konden deze twee godsdiensten zich dan ook niet assimileren of integre-
ren in de samenleving en hadden ze ook bijna geen invloed op het maatschap-
pelijk systeemn:

We zijn er echter nog niet met dit eerste citaat. Er is nog meer 'historisch'
hartzeer:

20   Sahibi Naim, Kendainan Antar Umat Beragama. Gunung Agung, Jakarta 1983.

21  O.c., p. 16.
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'Tijdens de periode van de koloniale overheersing door de Hollanders, behan-
delde de Nederlan(is-Indische regering de christelijke groeperingen niet op
dezelfde wijze als de islamieten. De christenen kregen alle prioriteiten en hen
werden alle faciliteiten verschaft. Tijdens de V.O.C.-periode kregen de missio-
narissen alle wettelijke hulp en ondersteuning van de koloniale overheersers.
Vandaar dat de missionarissen in de koloniale periode zich associeerden met
de machthebbers, terwijl de islamieten in Nederlands-India beschouwd werden
als kleurlingen die geexploiteerd konden worden en die tot object van bekering
gemaakt konden worden. De kerk kreeg alle hulp en alle faciliteiten van de
koloniale machthebber, vooral tijdens de periode van Gouverneur-Generaal dr.
A.W.F. Idenbur :
'In een volgende periode echter realiseerde de koloniale regering zich dat: ten
eerste in de toekomst de tijd van het kolonialisme voorbij zou gaan, ten tweede
men de inheemse indruk dat de christelijke godsdienst een Hollandse gods-
dienst was moest wegnemen, ten derde, omdat de christianiseringspolitiek toch
niet het gewenste resultaat opleverde, daarom dus de tactiek die men tot dan
toe gevolgd had vervangen moest worden door de "ethische politiek". Die
ethische politiek had alleen ten doel de zaken te verdoezelen en de aandacht
van de inlanders af te leiden, met als doel de indruk te doen verdwijnen dat de
koloniale regering alleen maar de rijkdom van het Indonesische volk uitzoog.
Die ethische politiek werd gerealiseerd door het oprichten van scholen en
ziekenhuizen. Onder het onderwijs zat een onderwijspolitiek die twee doelstel-
lingen had: op de eerste plaats het Indonesische volk te verhollandsen, dat wil
zeggen fysiek mocht Indonesit wel bestaan, maar zijn ideeen en zijn moraal
moesten de Hollandse ideetn en Hollandse moraal zijn. Ten tweede: de
Indonesische mens moest klaargemaakt worden om Holland als ondergeschikte
te dienen. Deze opdracht werd vervolledigd door een proces van d6-islamise-
ring, zodat het volk zich van de islam zou kunnen afwenden. Want de islam
werd gezien als de grootste belemmering.'
'Snouck Hurgronje samen met Alfred de Chatelier benadrukten in 1911, dat als
het westerse volk erin zou slagen om de westerse cultuur aan de moslimbevol-
king aan te passen, dat dan de christianiserings-politiek beter zou vlotten.
Snouck Hurgronje zei daarover: "De oplossing van het islam-probleem hangt

westerse beschaving. De enigjuiste manier om de islam-problematiek op te los-
af van het versterken van de betrekkingen van de inheemse jongeren met de

sen ligt in de associatie (eenmaking, opgaan in) van de mostimbevolking onder
koloniale overheersing van de Hollanders met de Hollandse cultuur. Als dat
lukt, is het met de islam afgelopen. Opvoeders en onderwijzers (volgens het wes-
terse systeem) zullen in staat zijn om de moslims van de islam los te weken."'
'Maar de islamitisch gelovigen hadden deze ethische politiek wel door, vooral
in de onderwijswereld waar geen islamitisch godsdienstonderwijs gegeven mocht

22   A.W.F. Idenburg was gouverneur-generaal van 1909-1916.
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worden op de Gouvernementsscholen. Dit heeft de islamitische gelovigen ertoe
aangezet om madrasah's en pesantrens op te richten. Juist hier werden vele
vrijheidsstrijders en patriotten gekweekt om de Hollanders te verdrijven23.i

Dit zeer lange citaat illustreert een visie op de geschiedenis en de rol van de
christenen (en dus ook katholieken) daarbinnen, die andere accenten zet dan wij
in onze historische analyse gegeven hebben. Het is in het licht van deze voorstel-
ling van zaken dat de katholieke kerk door bepaalde groepen binnen de samenle-
ving als 'westers' wordt afgeschilderd. Katholiek betekent dan niet universeel,
maar 'westers' en dus on-Indonesisch. Christianisering wordt dan als een 'verwes-
tersing' aangemerkt. Dat de historische objectiviteit een andere visie laat zien,
dringt in deze kringen maar moeizaam doorM. Katholieken vormen voor hen een
'corpus alienum', historisch relict van de koloniale tijd. In 1989 kwam daar nog
een nieuwere versie bij tijdens de periode van het pausbezoek aan Indonesie. Dit
bezoek werd door bepaalde kringen met alleen uitgelegd als een nieuwe poging
tot christianisering, maar als 'Vatikanisatie': als katholiek heb je immers alleen
maar te luisteren naar het Vaticaan!
Het is tegen deze achtergrond begrijpelijk dat katholieken - misschien meer dan
anderen - moeten bewijzen dat ze echt Indonesier zijn, volop geintegreerd in de
Indonesische samenleving. Het Indonesianisasi-proces van de katholieke kerk is
daarmee niet cen uitgroeien uit een getto, waarin men zichzelf geplaatst zou
hebben, maar een vraag om niet langer als 'corpus alienum' aangemerkt en
behandeld te worden. Dit heeft de katholieke IndonesiErs ertoe gebracht om
tell(ens opnieuw hun plaats binnen de Indonesische samenleving te formuleren.

4  Wat is de opstelling van de katholieken binnen de Pancasila-samenleving? In
hoofdstuk 4 van deze studie is het ontwikkelingsproces van zelfstandige kerk naar
Indonesische kerk beschreven. In dat groeiproces naar een Indonesische kerk
speelden de concilie-thema's een belangrijke r0125. In verschillende concilie-
documenten was de plaats van de kerk binnen de wereld van deze tijd nader
geformuleerd26. De Indonesische katholieken besteedden aan deze thematiek
expliciete aandacht.

23 Zie Sahibi Naim, 1983, p. 17.
24 Het heeft weinig zin om deze zeer eenzijdige historische visie verder te analyseren en op haar

onjuistheden toe te lichten. Deze geschiedkundige benadering is meestal bedoeld als apologie

van islam-zijde om aan te tonen hoc 'patriottisch' islamieten waren. Merkwaardig genoeg wordt
nooit de vraag gesteld of de islam misschien 66k geimporteerd werd en dus on-Indonesisch is.
Evenmin vmagt men zich af of het 'Arabisch' als islamitische mal, de hele islam-wetgeving en de
moskee-bouwstijl etc. nu zo typisch Indonesisch zijn.

25 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2.
26    Zie 'Pastorale Constitutie over de Kerk in dc Wereld van deze tijd' (Gaudium et spcs), 'Decreet

over het Lekenapostolaat' (Apostolicam actuositatem), 'Verklaring over de houding van de Kerk
ten opzichte van de niet-chI:istelijke Godsdiensten' (Nostra Aetate), 'Verklaring over de Gods-
dienstvrijheid' (Dignitatis humanae) en 'Decreet over de Missieaktiviteit van de Kerk' (Ad
gentes). Voor de Nederlandse teksten: zie Constimties en Decreten, 1967.
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In 1966 liet de MAWI een oproep uitgaan tot alle leken 'dat zij zich bewust
moesten zijn dat hun apostolaat speciaal en specifiek ligt op het maatschappelijk
vlak. Hun taak is het de samenleving op te bouwen op en overeenkomstig de
principes van de kerkelijke leer. Hun primaire taak ligt op het terrein van de
politiek, het sociaal en economisch leven als individu/staatsburger 6n als groep
georganiseerdn:
In 1970 volgt het belangrijke document 'Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia'
(Handleiding voor Indonesische katholieken)is. Daarin worden duidelijk de
volgende werkterreinen afgebakend en toegelicht:
1 Onze opdracht op maatschappelijk terrein: het gezin, socio-educatief gebied,

socio-politiek en socio-economisch terrein.
2 De opdracht tot samenwerking tussen de godsdiensten: de saamhorigheid

tussen de gelovigen van de verschillende godsdiensten, de samenwerking tussen
de christenen onderling.

Voorafgaande aan deze concrete invulling van taken schetst het document de
basisvisie om de samenleving op te bouwen:
'In onze poging de samenleving op te bouwen, nemen wij katholieke IndonesiErs
als richtsnoer de idealen die ons hele volk bezielen en die kernachtig zijn gefor-
muleerd in de Pancasila. Onze overtuiging als christenen is geenszins in strijd met
die ideaten. Eerder integendeel. In voornoemde idealen ontmoeten wij juist de
aspiratie van andere Indonesitrs, die een andere godsdienst en overtuiging
hebben8: Men kan in deze formulering een duidelijk accentverschil zien ten
opzichte van de 'oproep van 1966', waar de leken gevraagd wordt om zich in te
zetten op basis van de kerkelijke leer!
Op deze 'Pedoman Kerja' van 1970 zal de daarop volgende jaren nog vaak
gewezen worden. Op deelterreinen verschijnen nadere pastorale uitwerkingen:
1 Pastorale handleiding voor het gezin (1975)30
2 Bisschoppelijke boodschap over het onderwijs (1976). 1
3 Boodschap van de MAWI over de werkzaamheden in de gezondheidszorg

(1978)32.

Vanaf het begin van de jaren zeventig worden er jaarlijks 'Gezamenlijke Kerst-
boodschappen' uitgegeven door de MAWI en de DGI (nu PGI)33, waarin maat-

27 Zie Hadiwikarta, 1981, p. 16.
28 Zie Speknim, 1, 1 (1971), p. 1-47. De term 'pedoman kelia' betekent lettertijk richtlijnen voor

het werk. De MAWI wil geen mooi document opstellen, maar zegt in haar voorwoord op dit
'werk'-document: 'Het is onze bedoeling dat hiermce echt gewerkt wordt. En dit geldt voor ons
allen, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken, ieder op zijn eigen plaats en functie binnen
de samenleving, in goede onderlinge samenwerking' (p. 12)

29 Zie Spektrum, 1,1 (1971), p. 15.
30 Zie Pedoman Pastoral Ketuaga. Uitgave van de MAWI, 1975.
31   Pesan Para Uskup berkenaan dengan Ka,ya Pendidikan. Uitgave van de MAWI, 1976.
32 Zie Pesan-pesan  MA WI kepada Ka,ya-ka,ya Kesehatan  Katolik.  Uitgave  van  de  MAWI,  1978.
33   DGI (nu PGI) is de Gezamentijke Raad van Protestantse Kerken.
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schappelijke thema's belicht worden. Ook geven de bisschoppen Herderlijke
Brieven uit rond de verkiezingen die om de vijf jaar gehouden worden.
Vanaf 1979 houdt de bisschoppen-conferentie zich enkele jaren specifiek bezig
met maatschappelijke thema's:
1 Hoe kunnen we de participatie van de kerk aan het culturcle leven, het

staatsleven en het sociale leven vergroten34, is het centrale thema in 1979.
2  De banden tussen kerk en staaf, staan in 1981 op de agenda.

Wanneer in 1984 het 450 jarig bestaan van de katholieke kerk in Indonesia
gevierd wordt, is er een nationale bijeenkomst: de PNUKI36 in Jakarta. Daar
wordt een 'Eensgezinde gezamenlijke afspraak' gemaakt om 'de participatie van
de Indonesische katholieke geloofsgemeenschap in het opbouwen van de Panca-
sila-samenleving te intensiveren'37. Uit dit opmerkelijke document zullen we nu
een aantal karakteristieke passages citeren. Dit mede ter illustratie van de typisch
Indonesische benaderingswijze van dit thema: de situering van de katholieke
geloofsgemeenschap binnen de Indonesische samenleving.
De positie van de katholieke kerk wordt in het voorwoord als volgt verwoord:

'Christus kwam in zijn kerk naar de archipel en leeft nu al 450 jaar lang mee
met wat door de bewoners van die archipel wordt beleefd. In en door middel
van zijn kerk ervaart Hij alles wat zij ervaren: Hij is blij met hun blijdschap en
Hij lijdt mede met het lijden van de bewoners van de gehele archipel. Volgens
de christelijke geloofsopvatting, is Christus aanwezig bij alle vreugde en zorgen
van hen die wonen in de dorpen, de steden, op de bergen en langs de kusten.

Hij wordt in geloof ook gezien als Heer die aanwezig was bij zijn volk, toen
dat zijn gezamenlijke leven gestalte gaf in de eenheidsstaat van de republiek
Indonesit, gebaseerd op de Pancasila en de grondwetten van 1945. Op die
manier drong de kerk van Christus ook steeds meer door in het leven van ons
volk, zodat de kerk geen vreemdeling in de Archipel vormt, maar een Indone-
sische kerk werd, betrokken bij alle zorgen van ons volk dat tracht een echte
Pancasila-samenleving op te bouwen 8:

Deze gezamenlijke verklaring van bisschoppen, priesters, religieuzen en leken
geeft dan een aantal terreinen aan, waarop het geloof in de aanwezige Heer zich
concreet verwerkelijkt: in de familie, in de jeugd, bij de opvoeding, op sociaal-
economisch gebied, in de gezondheidszorg, in het parochitle leven, in het politie-

34     Zie Meningkatkan partisipasi Gereja  datam  hidup kebudayaan,  kenegaraan dan  kemasyarakatan.
Sidang MAWI, 1979.

35 Zie Hubungan antara Gereja dan Negara. Sidang MAWI, 1981.
36 PNUKI: Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia (nationale ontmoeting van de Indonesi-

sche katholieke geloofsgemeenschap), van 8-12 juli 1984 in Jakarta.
31      ZieKesepakatan Bersama para Peserta Pertemuan Nasional  Umat Katolik Indonesia,  1984,  perihal

meningkatkan Partisipasi Umat Katolik Indonesia dalam membangun Masyarakat Pancasila.
Sekretariat MAWI, Obor, Jakarta 1984.

38 Zie Kesepakatan Bersama, 1984, p. 3.
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ke leven en bij de opbouw van de Pancasila-samenleving. Met betrekking tot de
twee laatsten wordt het volgende opgemerkt:

Over de betrekkingen tussen kerkleiding en regering39

1  'De relaties tussen de kerkleiding en de regering zijn tot nu toe goed, vol
waardering en wederzijds begrip overeenkomstig de Pancasila-filosofie. Deze
goede betrekkingen moeten in stand gehouden en gevoed worden in aller
belang. Bij de uitvoering echter van bepaalde maatregelen gebeuren er dingen
die niemand voor wenselijk houdt. Dergelijke zaken zouden ter zijde geschoven
en overwonnen moeten worden door middel van gezamenlijk overleg waarbij
men zich baseert op steeds nauwkeuriger uitvoeringsinstructies. In verband
hiermee zou het juist zijn dat er meer aandacht geschonken wordt aan geiso-
leerde en ver van het centrum gelegen gebiedsdelen, opdat ook daar besluiten
zodanig uitgevoerd worden dat de bevolking er trots op gaat dat ze een
republiek hebben, gebaseerd op de Pancasila.
2 Zowel de plaatselijke bestuurderen als de kerkleiding ter plaatse hebben de
goede intentie om de waarden van menselijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid
overeenkomstig de Pancasila te realiseren op een verantwoorde wijze. Desal-
niettemin rijzen er soms problemen in de betrekkingen tussen de plaatselijke
bestuurderen en de leiding van de kerk ter plaatse door een gebrek aan
communicatie. Dit heeft tot gevolg dat de visie op de werkelijkheid, de proble-
matiek en ook de oplossing ervan niet altijd dezelfde zijn. Een intensiever
contact en betere communicatie tussen beide zijden in beter gezamenlijk
overleg en broederlijkheid is daarom wenselijk. Een verbetering van de
betrekkingen mag zich niet tot formele contacten beperken, maar zou zich ook
moeten uitstrekken tot persoonlijke relaties buiten het dienslverband.'

Over de opbouw van de Pancasila-samenleving
40

1  'De vaststelling dat de Pancasila de basis van onze staat is betekent, dat alle
staatsorganen onderworpen zijn aan de Pancasila, die niet mogen overtreden,
verplicht zijn om die veilig te stellen, haar uit te diepen en het volk haar te
laten ervaren. De Pancasila wordt daarmee de norm van staatswijsheid en
leidraad en hoogste bron van inspiratie om wetten te maken die het staatsleven
regelen.
2  Als hoogste ideaal van ons volk is het niet nodig de Pancasila-moraal in
allerlei wetten vast te leggen. Niet alle morele normen kunnen en moeten
wetsartikelen worden. Dit soort morele normen kan in positieve wetgeving
vastgelegd worden in zoverre het nodig zou zijn om het maatschappelijke,
politieke en staatsleven te regelen.

39 Zie Kesepakatan Bersama, 1984, p. 17 e.v.
40 Zie Kesepakatan Bersama, 1984, p. 20 e.v.
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3  De Pancasila bevat hoogstaande menselijke waarden, welke ook in het
kerkelijke onderricht ten zeerste worden geacht. De kerk accepteert de
Pancasila dan ook niet vanuit tactische overwegingen, maar juist vanwege de

hoogstaande intrinsieke waarden van de Pancasila zelf. Wij zetten ons in om
het inzicht in, de beleving en de reatisering van die Pancasila uit te diepen en
daarmee een Pancasila-samenleving op te bouwen. Het waarmaken ervan in
een katholiek burgerleven kan beleefd worden als een realisering van ons
christelijk geloof in de Indonesische maatschappelijke context.
4 Wat verhoopt wordt is een Pancasila-samenleving, die godsdienstvrijheid
garandeert en die een harmonisch samengaan tussen de gelovigen van verschil-
lende overtuigingen vanuit een positieve tolerantie bevordert. Het zou goed
zijn als staatsinstanties zich positief zouden opstellen ten aanzien van het
godsdienstig leven, zonder zich met de verschillende overtuigingen intern te
bemoeien. Iedere burger moet gewaardeerd worden op basis van zijn menselij-
ke waardigheid, als schepsel van God, zodat discriminatie in welke vorm dan
ook absoluut niet geaccepteerd kan worden. Deze gezamenlijke overtuiging
maakt ons 88n om de verscheidenheid te waarderen. In de Pancasila-samenle-

ving ontwikkelt zich dan ook een gevoel van solidariteit mEt en sociale gerech-
tigheid v66r heel het volk.
Als kerkmensen, die ook staatsburgers zijn, hebben de katholieke gelovigen de
gelegenheid om hun rol te spelen bij de opbouw van de Pancasila-samenleving,
zowel individueel als gezamenlijk. Daartoe is de belangrijkste stap: bij onszelf
te beginnen en de Pancasila verder te bestuderen, uit te diepen, te beleven en
te concretiseren.'

We hebben enkele centrale delen van deze 'gezamenlijke afspraak' uitvoerig
geciteerd om de typisch Indonesische denktrant te illustreren. De katholieken
stellen zich niet exclusief op, eisen geen aparte plaats, staan midden in de
samenleving die zij op basis van de gezamenlijk geaccepteerde grondwaarden van
de Pancasila willen uitbouwen. Daarbij geldt als uitgangspunt: verbeter de
samenleving en begin bij jezelf. Van de regeringsautoriteiten vragen zij hetzelfde:
consequente realisering van die nationale waarden.
Deze verklaring van 1984, aangevuld met de resultaten van de bezinning van de
voorafgaande MAWI-bijeenkomsten, werd in 1985 door de MAWI in een
uitvoerig document verwerkt: 'Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat
Pancasila' (De Indonesische katholieke geloofsgemeenschap temidden van de
Pancasila-samenleving)4: Men zou dit document kunnen beschouwen als een
nieuwe 'Pedoman Kerja', een handleiding, zoals die in 1970 in eenvoudiger vorm
werd uitgegeven. Uitvoerig wordt beschreven hoe de waarden van de Pancasila
concreet gerealiseerd moeten worden om een betere samenleving op te bouwen.

41 Zie Spektmm, 13, 1 (1985), p. 1-99. Ook werd er een aparte uitgave verzorgd door DOKPEN,
MAWI, maart 1985.
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Daarnaast wordt aangegeven hoe bepaalde groepen hun specifieke bijdragen aan
de opbouw van de Indonesische staat en samenleving kunnen leveren.
Met bovenstaande verklaringen van 1984 en 1985 is de positie van de katholieke
geloofsgemeenschap binnen de Indonesische context principieel geschetst. Ook in
haar externe relaties wil de katholieke geloofsgemeenschap haar katholiek En
Indonesisch karakter ten volle ontplooien. Door een nog intensievere participatie
aan de verdere uitbouw van de Pancasila-samenleving in al haar aspecten wordt
het Indonesianisasi-proces van de katholieke kerk voortgezet4:
Is daar iets meer over te zeggen? In zijn algemeenheid wel. Men zou een opsom-
ming kunnen geven van wat door katholieken in verleden en heden aan de Indo-
nesische samenleving werd en wordt bijgedragen op het gebied van het onderwijs,
de gezondheidszorg, het maatschappelijke, culturele en politieke leven. Men zou
een overzicht kunnen geven van de vele ontwikkelingsprojecten die werden geen-
tameerd vanaf de tijd van de eerste missionarissen tot nu toe. Maar zelfs al zou
men al deze bijdragen kunnen inventariseren, dan nog blijft het probleem om de
juiste maatstaven voor evaluatie te vinden. Als westerling is men geneigd om al
deze katholieke prestaties exclusief te kwantificeren en af te zetten tegenover wat
andere groeperingen bijdroegen of bijdragen. De Indonesische benadering is juist
omgekeerd: geen confrontatie met andere groeperingen, maar integreer jezelf
binnen de samenleving en bouw die van binnenuit mee op zonder daar een exclu-
sief katholiek label aan te hangen. Die instelling werd in het eerste document
over Indonesianisasi aldus omschreven: 'Door de Indonesische samenleving zal de
kerk bezien en gevoeld moeten worden als een positief en verfrissend element in
de algehele opbouw van het land.' Als iedere katholiek zo handelt, kan de kerk
ook niet meer behandeld wordt als een 'corpus alienum#3 Binnen de Pancasila-
samenleving levert iedere groepering een 'nationale' bijdrage, gtan exclusief
'particuliere' bijdrage«.

42     Ook al zijn er in de afgelopen 45 jaar verschillende perioden te onderkennen in de interpretatie
van de Pancasila, toch kan men stellen dat de Indonesische katholieken onverkort hebben
vastgehouden aan een integrate acceptatie ervan. Over die verschillende perio(len, zie Karel A.
Steenbrink, 'Pancasila: Entwicklungen innerhalb der civil religion Indonesiens'. Zeitschrift fur
Missionswissenschaft und Religionswissenscha,Ii, 74, 2 (juni 1990), p 124-141.

43 Zie eerste paragraaf van dit hoofdstuk.
44  Gegevens over het aantal katholieke scholen, centra voor gezondheidszorg, ziekenhuizen enz.

werden en worden wel jaarlijks verzameld door het Pusat Penelitian Atma Jaya in Jakarta t.b.v.
de 'Kerkclijke Databank' van dc Bisschoppenconferentie. Slechts zelden zijn er publikaties over
de situatie van de Indonesische katholieke kerk in een buitenlandse taal. In 1975 verscheen 77:e
Catholic Church in Indonesia, uitgave van The Documentation-Information Department, Kantor
Waligereja Indonesia, Jakarta. Dit boekje werd opnieuw bewerkt en up to date aangevuld
uitgegeven in 1989 bij gelegenheid van het Pausbezoek aan IndonesiE: 77:e Catholic Church in
Indonesia. Eveneens werd in 1989 - voor het eerst - het officiele Ad Limina rapport van de
Indonesische Bisschoppenconferentie aan Rome (mei 1989) naderhand zowel in het Indonesisch
alsook in het Engels binnen Indonesia gepubliceerd. Zie Spektnun, 17, 2 (1989): 'Laporan
Tentang Gereja Katolik di Indonesia: 1980-1989, pada kesempatan Kunjungan Ad Limina Para
Uskup, mei 1989', 9 1-94; en Spektmm, 17, 3 (1989): 'Report of the Indonesian Bishops'
Conference to the Holy See on the occasion of the Ad Limina Visit', p. 1-82. In bovenvermelde
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Een concreet voorbeeld hoe katholieken zich binnen de Indonesische Pancasila-
samenleving opstellen is te vinden in het proefschrift 5 van CA.M. de Jong,
SSCC. In de aankondiging op de achterflap wordt gezegd:

'In Indonesit is ca. 3% van de totale bevolking katholiek. Ondanks deze
minderheidspositie participeren katholieken volop aan de Indonesische samen-
leving, bijvoorbeeld via het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook richtten zij
in 1965 de "algemene" krant Kompas op, nu het grootste en meest invloedrij-
ke dagblad. Op deze wijze worden katholieke waarden geintegreerd in de
basiswaarden van de Indonesische samenleving zoals geformuleerd in de
Pancasila.'

Als laatste slotopmerking zou ik een passage uit het boek van CA.M. de Jong
willen citeren. In plaats van het woord 'Kompas' dat hij gebruikt, heb ik het
woord 'katholieke geloofsgemeenschap' ingevuld46:

'Uit het voorafgaande blijkt dat voor "de katholieke geloofsgemeenschap"
harmonie tussen mensen met verschillende godsdiensten en culturen een
wezenlijk punt is. God heeft de wereld geschapen en de mens verschillende
wegen gegeven (godsdiensten), verschillende culturen, zodat ieder mens op een
eigen unicke wijze binnen die harmonie kan functioneren. Daarom is het voor
de "katholieke geloofsgemeenschap" een fundamentele opdracht, dat mensen
proberen in harmonie met elkaar te leven. Een opvallend begrip daarbij is
tolerantie. Voor ons in het Westen heeft dat een klank van: de ander mag zijn
wie hij is, ik zal hem niets in de weg leggen, zolang hij mijn bestaan maar niet
bedreigt. In Indonesie gaat dat begrip veel dieper. Het betekent een positief
respecteren en waarderen van de medemens, een openheid voor de medemens
om samen met hem te bouwen aan een betere samenleving, ieder met zijn
eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Als mens moeten we streven naar een zo
groot mogelijke harmonie binnen de verscheidenheid (Bhinneka Tunggal Ika)
met respect voor ieder mens als individu. Maar als mens is het onmogelijk om
dat ideaal helemaal te bereiken. Men zal zich als mens toch moet blijven
inspannen voor die harmonie. Wat er dan nog aan ontbreekt zal uiteindelijk
door God gesublimeerd worden.'

Engelstalige publikaties zijn de nodige gegevens vermeld over 'katholieke' bijdragen aan de
opbouw van Indonesie.

45   CAM. de long SSCC, Kompas 1965-1985: een algemene krant met een katholieke achtergrond
binnen het religieus pluralisme van Indonesit.  Decl  5  in de reeks  Kerk en Theologie in Context.

Kok, Kampen 1990.
46   O.c., p. 353.

388



Samenvatting

1 Indonesianiesi: probleemstelling en thema-afbakening

1.1 Indonesianisasi - geen typisch kerkelijk begrip - wordt binnen Indonesit
gebruikt in een telkens wisselende context: taalkundig, financieel-economisch,
in relatie tot de vervanging van buitenlanders door Indonesiers, politiek,
cultureel en ideologisch. Het wordt in zijn algemeenheid omschreven als 'het
geheel van politieke, sociale, en economische veranderingsprocessen in
Indonesie, waarin het Indonesische volksbelang als dominante en vigerende
maatstaf geldt als doelstelling van alle veranderingen'. Toegepast op mensen
betekent het dat Indonesiers tot Indonesiers moeten uitgroeien.

1.2 Deze omschrijving roept de vraag op: 'Wat is dan dat typisch volkseigene dat
Indonesit tot Indonesit maakt, wat is de Indonesische identiteit?' Het ant-
woord is niet psychologisch, niet etnologisch, niet linguistisch, noch historisch-
staatkundig, maar wordt gegeven vanuit de Indonesische politiek-ideologische
formulering van zichzelf in de Pancasila, de vijf zuilen die de staat Indonesit
schragen. De officiele interpretatie van de Pancasila tijdens de 'Nieuwe Orde'
sin(is 1965 luidt: de Pancasila is 'de ziel, de identiteit, de levensorientatie van
het Indonesische volk'. Het proces van de Indonesianisasi speelt zich af
binnen de bakens van de Pancasila, de consensus van nationale waarden die
de toekomst van Indonesie moeten vormgeven. Die vormgeving is nodig
vanwege het spanningsveld dat de gehele Indonesische samenleving beheerst,
'de eenheid-in-verscheidenheid', (de nationale wapenspreuk).

1.3 De Pancasila wordt binnen Indonesit gezien als de integrerende factor, nodig
om '66n land, 66n volk, 66n taal' te creBren. De grote verscheidenheid van
Indonesie laat zich zien in de insulaire structuur van het land, de geweldige
diversiteit in etnische groeperingen met eigen talen en de aanwezigheid van
alle grote wereldgodsdiensten binnen Indonesie. Tussen al die verschillen wil
men eenheid scheppen, tegenstellingen overbruggen, maar gttn eenvormig-
heid.

1.4 De relatie tussen de Pancasila en de godsdiensten is sinds 1945 verder
uitgezuiverd. Indonesie erkent alle grote godsdiensten als legitiem en princi-
pieel gelijkwaardig. Consequent erkent de grondwet g66n staatsgodsdienst en
evenmin een staat die zich zou baseren op een bepaalde godsdienst. Ook al
is 87% van alle Indonesiers formeel islamiet - de grootste groep islamieten
ter wereld - dit betekent niet dat de islamieten volgens de grondwet een
bevoorrechte positie toegewezen krijgen. Indonesie is geen godsdienststaat,
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ook geen seculaire staat en geen atheistische staat. Hoge prioriteit wordt
binnen Indonesie gegeven aan de tolerantie tussen de aanhangers van de
verschillende godsdiensten, of positief, het bevorderen van harmonie en
samenwerking tussen de aanhangers van alle grote godsdiensten.

1.5 Indonesianisasi in kerkelijk spraakgebruik moet ingebed worden binnen de
reeds geschilderde algemene context. Het is geen exclusief binnenkerkelijk
proces. Toch valt het kerkelijk proces niet helemaal samen met het algemene
nationale Indonesianisasi-proces. Er is 66n verschil: het algemene Indonesiani-
sasi-proces vindt zijn doelstelling binnen Indonesie zelf. Het kerkelijke
Indonesianisasi-proces vindt zijn vertrekpunt buiten Indonesit en ook zijn
doelstelling is niet puur binnen-Indonesisch. De Indonesische katholieke kerk
heeft immers haar wortels buiten Indonesia, en haar veranderingsproces kan
nooit uitlopen op een puur 'nationaal' Indonesische kerk. Een Indonesische
kerk is onderdeel van de universele wereldkerk.

1.6 De pilaren van de kerkelijke Indonesianicasi zijn enerzijds deze algemene
universele katholieke beginselen en anderzijds de specifieke Indonesische
beginselen. De Indonesische katholieke kerk heeft banden met de universele
katholieke kerk maar zij zal zich steeds meer moeten manifesteren als
Indonesisch, overeenkomstig de Indonesische nationale visie op zichzelf,
verwoord in de Pancasila en de realisering daarvan binnen de Indonesische
samenleving.

1.7 Bij het vaststellen van de thema-afbakening van deze studie wordt gesteld:
'Thema van deze studie is de beschrijving en de analysering van het kerkelijke
Indonesianisasi-proces: het geheel van veranderingsprocessen waardoor de
katholieke kerk in al zijn facetten zich binnen de Indonesische samenleving in
al zijn aspecten zodanig ontplooit dat zij naast haar universele dimensie ook
een volkomen Indonesisch karakter vertoont.' Als afbakening wordt geformu-
leerd: 'We beperken ons tot die aspecten van het veranderingsproces die o.i.
essentieel zijn.' De methode die werd gehanteerd om dit proces te analyseren,
is een historische descriptieve analyse van datgene in de Indonesische kerkge-
schiedenis wat met bovenstaande thematiek samenhangt. Vertrekpunt daarbij
was: wat gebeurde en wat gebeurt er in de praktijk. Niet een 'ideologische'
visie op wat Indonesianisasi allemaal kan betekenen in kerkelijke context,
maar een analyse van de concrete 'praxis' in zijn historische en actuele
context. Dit omvormingsproces wordt op nationaal niveau behandeld, het is
geen case-studie over de 33 bisdommen.

2   De katholieke missie doorheen de archipel

2.1 'De opbouw van de lokale kerk is begonnen op het moment dat IndonesiErs
de heilsboodschap ontvingen en de verlossingsgenade accepteerden. En dat is
dus al lang geleden: Evenals de andere wereldgodsdiensten kwam het
christendom van overzee, dit in tegenstelling tot de adat en inheemse gods-
diensten, die bij de verschillende volkeren in de archipel leefden.
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2.2 Na het hindoeisme en boeddhisme kwam het christendom vanuit Zuid-India
in de 7e eeuw in de archipel. Van deze katholieke voorlopers zijn echter nooit
fysieke restanten teruggevonden. De islam kreeg vanaf de 13e eeuw vaste voet
op Sumatra en Java, en de oudere godsdiensten verdwenen daarmee groten-
deels.

2.3 Een nieuw katholiek begin werd gemaakt onder Portugees-Spaanse vlag: 450
jaar geleden in de Molukken. Deze missionering had grote resultaten; op het
eind van de 16e eeuw waren er 30.000 katholieken. Ook in de regio Flores
was de Portugese missionering succesvol en telde men aan het begin van de
17e eeuw 50.000 katholieken.

2.4 De Hollanders, in gevecht met Spanje, vonden zelf de weg naar Indie en
richtten in 1602 de V.O.C. op. Zij veroverden het handelsmonopolie en
daarmee ook het godsdienstmonopolie. De katholieke gebieden in de Moluk-
ken werden geprotestantiseerd. In Oost-Flores en vooral in Timor, dat in
Portugese handen bleef, kon het katholicisme zich handhaven. In Nederland
verbleven de katholieken in diezelfde periode tussen 1600-1800 in de schuil-
kerken. Na de Franse Revolutie en de opheffing van de V.O.C. in 1799, kwam
er nieuwe godsdienstvrijheid in het Koninkrijk. In 1807 vertrokken de twee
eerste priesters voor de zielzorg-overzee. Zij en hun opvolgers werden echter
door allerlei gouvernementele bepalingen in hun activiteiten belemmerd. In
1847 was er zelfs geen enkele priester meer in Nederlands Oost-Indit.

2.5 In de tweede helft van de 19e eeuw komt er vanuit katholiek gezichtspunt een
doorbraak. De zielzorg-overzee kon uitgebouwd worden tot een missioneren-
de kerk door de inzet van missionerende ordes en congregaties. Alhoewel de
vrijheid der katholieke prediking werd ingeperkt door het verbod op 'dubbele
zending' en de willekeurige toepassing daarvan, konden op alle grote eilanden
nieuwe katholieke vestigingen gesticht worden.

2.6 Tussen 1900 en 1940 wordt heel Indonesit kerkelijk verkaveld onder de
missionerende ordes en congregaties, aan wie telkens nieuwe missiegebieden
worden toevertrouwd. Het is de periode van 'het Grote Missieuur'. De missie
bloeit overal op: het aantal katholieken neemt in deze periode toe van 50.000
tot 566.000. Het percentage Indonesische katholieken groeit van 52% tot 84%.

2.7 Door de selectieve toelatingspolitiek van de Nederlands-Indische regering zijn
vrijwel alleen Nederlandse missionarissen in IndiB toegelaten. Een bestands-
opname van de missie, anno 1940, laat zien hoezeer de rooms-katholieke
missie vrijwel exclusief een Nederlandse zaak was.

3   Van missic tot zelfstandige kerk: 1940-1961

3.1 De katholieke missie in 'tropisch Nederland' was tot aan 1940 in vele opzich-
ten afhanketijk van het moederland: personeel, materieel en financieel.
Tussen 1940 en 1961 verschuift het kerkelijk referentiekader van een Neder-
landse context naar een Indonesische context: van missie naar een zelfstandige
kerk met een eigen hierarchie, de voorfase van een Indonesische kerk.
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3.2 Dat de katholieke kerk na de oorlog en de onafhankelijkheidsstrijd niet als
een koloniaal produkt kon worden afgeschreven, heeft twee belangrijke
oorzaken. De katholieke missie was gefundeerd op een supranationale visie
dn voor de oorlog was er al een sterke Indonesische basis. De pauselijke
richtlijnen over missionering, die niet vanuit een nationalistisch standpunt
bedreven mocht worden, maakten duidelijk dat de missionarissen geen
verlengstukken waren van de Nederlandse koloniale politiek.

3.3 Reeds voor de oorlog was er een duidelijke Indonesische basis binnen de
katholieke kerk. Enkele pioniers, zoals Pastoor van Lith, hebben openlijk het
opkomend nationalisme gesteund. Katholieke Indonesiers namen vooraan-
staande politieke posities in, waardoor het Nederlandse gezicht van de kerk
voldoende gecompenseerd werd. Er was reeds een vormingsproces van
'inheems' kader op gang gekomen 6n er was een begin van samenwerking
geschapen tussen de verschillende kerkelijke gebieden.

3.4 De periode van de Japanse bezetting vormde door de internering van vrijwel
alle Nederlandse missionarissen een tijd van zware beproeving. De Indonesi-
sche basis van voor de oorlog, vooral de talloze katechisten, hield de katholie-
ke geloofsgemeenschap op de been.

3.5 Na de oorlog proclameert Indonesie op 17 augustus 1945 zijn onafhankelijk-
heid en de acceptatie van de Pancasila als basis van de nieuwe staat. Daarmee
is er principitle godsdienstvrijheid en voor de katholieken gelijkberechtiging.
In de daarop volgende periode van de vrijheidsstrijd van 1945-1949 spelen
Indonesische katholieken (speciaal mgr. Soegijapranata) een zeer duidelijke
positieve rol en blijkt de loyaliteit van de buitenlandse missionarissen ten
opzichte van de republiek.

3.6 Vanaf 1950 breekt ook voor de katholieke kerk een dekolonisatiefase aan. De
ministeries van godsdienst, onderwijs, justitie (afdeling immigratie), gezond-
heidszorg, gaan zich actief bemoeien met de aanwezigheid en de activiteiten
van de buitenlandse missionarissen. In 1950 bestaat 90% van alle missieperso-
neel nog uit Nederlanders! Zij krijgen (beperkt) de kans om Indonesisch
staatsburger te worden. Indien niet, dan moeten ze voortaan een werk- of
verblijfsvergunning hebben. Nieuwe missionarissen moeten een visum krijgen.
Het ministerie van godsdienst begint met quotum-regelingen. Het antwoord,
voorzover mogelijk, van ordes en congregaties is 'verinternationalisering': met
exclusief nederlandse krachten meer sturen. Door het Indonesisch-Nederland-
se conflict rond Nieuw-Guinea worden een aantal jaren helemaal geen
Nederlandse missionarissen tot Indonesit toegelaten.

3.7 Op 3 januari 1961 krijgt de kerk in Indonesia haar eigen hierarchie en wordt
daarmee een zelfstandige kerkgemeenschap met zes kerkprovincies. Tweeen-
twintig van de 25 ordinarii zijn van niet-Indonesische afkomst en 21 zijn
Nederlanders! Hoe is dat mogelijk? Wat zijn de motieven van Rome op dat
moment en de reacties van Indonesische zijde? Een sleutelfiguur in heel deze
periode, mgr. T. van Valenberg, geeft antwoord op deze vragen.
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4   Van zelfstandige kerk naar Indonesische kerk

4.1 Het omvormingsproces van zelfstandige kerk naar Indonesische kerk is een
bewust gestuurd proces. Hoofdmoment van sturing is het Tweede Vaticaanse
Concilie van 1962-1965. Voor het Concilie leefde men kerkelijk gesproken
nog in de insulaire sfeer van de afzonderlijke missiegebieden. De kerkverga-
dering bracht de bisschoppen van Indonesie in Rome bij elkaar. Daar werd
een nieuwe kerkvisie geboren, een nieuwe kerkpolicy bepaald en wat nog
belangrijker was: daar werd 66n episcopaat geschapen. De concilie-ervaring
legde het fundament voor een verdere samenwerking binnen Indonesie en
voor de bewuste opbouw van een lokale Indonesische kerk.
Naast deze externe factor was er nog een interne Indonesische omstandigheid
die episcopaat, gelovigen en priesters nader tot elkaar bracht: de politieke
situatie van voor 1965. De grote tegenstellingen tussen islamieten, nationalis-
ten en communisten draaiden om de acceptatie van de Pancasila in zijn
zuivere vorm als basis voor h681 Indonesie. Zowel van islamitische zijde als
van communistische zijde werd de katholieke kerk in haar existentie bcdreigd.
Die politieke instabiliteit viel na 1965 weg en de katholieken zetten gezamen-
lijk hun schouders onder de nieuwe orde tot opbouw van het land.

4.2 Na het Concilie gaat het episcopaat, de MAWI, systematisch werken aan de
uitwerking van de concilie-thema's in de eigen kerk. Vanaf het document
'Indonesianisasi' in 1970 tot het document 'De Indonesische katholieke
geloofsgemeenschap temidden van de Pancasila-samenleving' van 1985,
worden in 15 jaar tijd alle belangrijke facetten van het Indonesische kerkelijk
leven doorgesproken. Priesters, religieuzen en leken zoeken samen met hun
episcopaat naar een Indonesisch gezicht van de katholieke kerk, zowel in het
openbare leven als in het binnenkerkelijke leven.

4.3 De betekenis van de MAWI als sturend orgaan van het Indonesianisasi-proces
kwam vooral tot stand via een herstructurering van haar eigen status tn de
oprichting van vele comitts en commissies op allerlei terrein. Het KWI als
kantoor van de Bisschoppenconferentie gaat een steeds centralere rol binnen
de kerk als geheel spelen op nationaal niveau. Er komt een afdeling docu-
mentatie en voorlichting met een eigen publikatie: Spektmm. Er verschijnt een
uitvoerige Indonesische kerkgeschiedenis. In alle bisdommen worden regiona-
le commissies opgericht met speciale aandacht voor een bepaald aspect van
het kerkelijk en maatschappelijk leven. De communicatie tussen de bisdom-
melijke commissies en de nationale commissies wordt verbeterd.

4.4 In het groeiproces van zelfstandige kerk naar Indonesische kerk is de afschaf-
fing van het 'ius commissionis' in 1969 van grote betekenis. Het zijn niet meer
de ordes en congregaties (aan wie het kerkelijk gebied was toevertrouwd),
maar de bisschoppen die nu de toekomstige richting van hun bisdom kunnen
bepalen. De dubbele gezagsstructuur is daarmee afgeschaft en de exclusieve
samenhang tussen een gebied en een bepaalde orde of congregatie wordt
voorgoed doorbroken. Door de gebiedsontkoppeling kunnen de ordes en
congregaties zich vrijer gaan opstellen om ook in andere gebieden te gaan
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werken en wordt er in de meeste bisdommen meer ruimte gecreterd voor
seculiere geestelijkheid.

4.5 De overgang naar een zelfstandige Indonesische kerk wordt bespoedigd door
gebeurtenissen in 1979. De aanwezigheid van buitenlandse missionarissen
wordt vanuit de politiek ter discussie gesteld. De MAWI stelt een programma
op 'tot versnelling van de Indonesianisasi' op alle niveaus. De schrikreactie
binnen de lokale kerken brengt een nationaal saamhorigheidsgevoel tot stand:
de problematiek rond de (aftopende) verblijfsvergunningen van missionarissen
werkt katalyserend op het bewustzijn dat Indonesische krachten de kerk
verder moeten dragen. Ook de idee over wederzijdse assistentie tussen de
bisdommen krijgt hierdoor een nieuwe impuls.

5   Indonesianisasi van de umat katolik

5.1 De 'umat katolik' is de benaming van de gewone gelovigen, de leken. Zij
vormen 99,9% van de Indonesische katholieke geloofsgemeenschap. In
hoeverre is er betrouwbare informatie over deze groep van Indonesische
katholieken? Kerkelijke cijfers en regeringscijfers lopen uiteen. Vanaf 1980
worden de kerkelijke cijfers op nationaal riveau systematisch bijeengebracht
en verwerkt.

5.2 De umat katolik neemt - volgens kerkelijke gegevens - toe van een half
miljoen katholieken in 1940 tot vier en een half miljoen in 1990. Zij vormt
binnen Indonesie een minderheidsgroep van 3% van de bevolking.

5.3 De regeringscijfers over het aantal katholieken zijn in 1980 meer dan 900.000

hoger. Enerzijds wordt dit veroorzaakt omdat binnen kerkelijk Indonesie de
katholieken van Oost-Timor niet worden meegerekend. Anderzijds is er het
merkwaardige fenomeen dat honderdduizenden (animisten) zich als katholiek
laten registreren zonder zelfs officieel contact met de kerk te hebben.

5.4 De umat katolik is niet gelijkmatig over Indonesie verspreid en ook is er
tussen 1940-1990 geen gelijkmatige groei in de verschillende kerkprovincies.
De grootste toename speelt zich af op de Kleine Soenda-eilanden, waar ook
de meeste katholieken wonen: 39% in 1990.

5.5 De factoren van toename van de umat katolik zijn doopsel, aanname en
immigratie; de factoren van afname zijn sterfte, uittrede en emigratie. De
verschillende compositie van die factoren in de afzonderlijke bisdommen
veroorzaakt de verschillen in groei.

5.6 De belangrijkste groeifactor van de umat katolik is: nieuwe dopelingen. De
laatste 15 jaar blijkt dat 30-38% van alle dopelingen in Indonesit ouder is dan
zeven jaar. Onderzoekingen wijzen uit dat deze mensen in de buitengewesten
voornamelijk een animistische achtergrond hebben. Daarnaast is er een
kleinere groep afkomstig uit zgn. statistiek-islamieten: voornamelijk Javanen.
Een derde groep bestaat uit diegenen die vanuit een confucianistische/boed-
dhistische achtergrond besluiten om katholiek te worden: voornamelijk een
jongere generatie Chinezen, die zich niet meer thuis voelt bij hun voorouders-
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traditie. De grootste groep nieuwe dopelingen bestaat echter uit kinderen van
katholieke ouders.

5.7 Sociologische informatie over achtergrondskenmerken van de umat katolik is
beperkt aanwezig, alleen gegevens uit 1980 zijn bekendl. Een beperkt profiel
van de umat katolik levert het volgende beeld:
- Qua beroepsachtergrond blijkt 68% van de Indonesische katholieken

werkzaam te zijn in de agrarische sector, levend op het platteland. Dit
beeld varieert van bisdom tot bisdom.
Sociaal-economisch blijkt dat 41% van de katholieken voldoende rond kan
komen, 10% er goed uitspringt, maar 49% onder de voldoende-grens leeft
(17% scoort zelfs totaal onvoldoende). Ook dit beeld varieert per kerkpro-
vincie en per bisdom.

- Etnisch gesproken blijkt dat 32% van alle katholieken uit Florinezen
bestaat, 18% uit Javanen, 9,5% uit Timorezen, 9% uit Bataks, 7% uit
Chinezen en Daya's, 5% uit Papoea's. Andere bevolkingsgroepen zijn
minder dan 3% vertegenwoordigd binnen de umat katolik.

5.8 Vanuit een nationale visie mag men geen onderscheid maken op basis van
etnische achtergronden. Iedereen is Indonesier. Alle deelculturen dragen bij
tot een nationale Indonesische cultuur. Sociaal-psychologisch en cultureel
bestaan de verschillen echer wel. Ideologisch streeft men naar Eenheid-in-
Verscheidenheid. Dit betekent een zoekproces naar nationale integratie, een
problematiek waar men in meerdere opzichten nog niet uit is gekomen. Er
blijven spanningsvelden tussen regionate situaties en de nationale ideologie.
'Hebben de oude stammen van Borneo nog toekomst', vraagt mgr. Coomans
zich af. 'Neen, de Dayak verliest zijn culturele identiteit als Dayak, maar vindt
een nieuwe cultuur als Indonesi8r.' Deze nationale integratie-problematiek
speelt zich af in alle deelgebieden van Indonesie. De Chinezen, als minder-
heidsgroep van buiten IndonesiB, hebben speciale problemen om Indonesier
te worden. Ook de katholieke Chinezen ervaren een afgedwongen loyaliteit
tot integratie. Integratie is dus geen 'katholiek' Indonesisch probleem, maar
een nationaal Indonesisch probleem. De Indonesische umat katolik moet,
zoals alle Indonesitrs, zelf mttr Indonesier worden en niet terugvallen op
regionale, vaak etnologische tegenstellingen.

6   Indonesianisasi van priesters en religieuzen

6.1 Parallel met de ontwikkeling van missie naar zelfstandige kerk verloopt het
proces van Indonesianisasi van priesters en religieuzen. Naast de steeds
kleiner wordende groep van missionarissen groeit de groep van Indonesische
rohaniwan en rohaniwati.

6.2 De toename van het aantal priesters in Indonesit verloopt moeizaam, van 570
priesters in 1940 tot 1905 priesters in 1990. Indonesische priesters vormden in

1   Overigens zal de situatie tussen 1980-1990 niet fundamenteel veranderd zijn
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1940 3% van de totale groep. Pas midden in de jaren tachtig vormen zij meer
dan de helft. De groep buitenlandse priesters begint dan sterk af te nemen.
Een aantal van hen verkrijgt alsnog het Indonesisch staatsburgerschap. Er
blijkt een ongelijkmatige verdeling van (Indonesische) priesters over de
kerkprovincies. Het aantal seminaristen op groot-seminaries neemt met name
in de jaren tachtig geweldig toe. Misschien een reactie op de versnelling van
de Indonesianisasi in 1979?

6.3 In de meeste bisdommen werden kandidaten voor het priesterschap automa-
tisch lid van een orde of congregatie. De reguliere priesters vormden bijna
overal de meerderheid. In de laatste tien jaar is er een duidelijke stijging van
het aantal seculiere priesters en kandidaten voor diocesane geestelijkheid. In
de loop van de jaren zeventig en eerste helft tachtig worden alle oude groot-
seminaries theologische hogescholen en gaat men stee(is meer regionaal
samenwerken. De opleidingen worden 'Indonesischer' qua curriculum en qua
leefstijl.

6.4 De toename van het aantal broeders in IndonesiB verloopt eveneens moei-
zaam, van 520 in 1940 tot 936 in 1990. Rond 1970 was de helft van alle
broeders Indonesier, in 1989 is dat 84%. Ook zij zijn zeer onregelmatig
verspreid over de archipel.
In tegenstelling tot de langzame toename van het aantal Indonesische kandi-
daten bij de broeders is er een grote toename te zien van het aantal Indonesi-
sche zusters, van 164 in 1940 tot meer dan 5.000 in 1990. Dan vormen zij 93%
van de totale groep van zusters. Vanaf 1970 tot 1990 neemt het aantal
buitenlandse zusters af van 1.445 tot 200. Bijna de helft van de Indonesische
zusters woont op Java. In andere delen van Indonesie is er in de laatste 20
jaar ook een snelle toename te zien van het aantal Indonesische zusters.
Als men de Indonesianisasi van de drie groepen, priesters, broeders en
zusters vergelijkt, dan is anno 1989: 64% van de priesters, 84% van de
broeders en 93% van alle zusters van Indonesische origine.

6.5 Informatie over enkele kenmerken van de Indonesische rohaniwan en rohani-
wati is bekend uit 1980. 48% van alle religieuzen is geboren op Java, 23%
komt uit Flores en Timor, 12% uit Sumatera en uit de andere gebieden
komen minder dan 10%. Etnisch bezien is 42% van Javaanse achtergrond,
17% Florinees, 8% Chinees, 8% Bataks en uit andere etnische groepen
minder dan 5%.

6.6 Achtergrondinformatie over de buitenlandse missionarissen stamt ook uit
1980. Tweeenzestig procent van hen komt uit Nederland, 12% uit West-
Duitsland, 7% uit Italie, 3% uit Amerika, en de rest uit vele andere landen.
Bijna tweederde van hen is in 1980 al meer dan 15 jaar werkzaam in de
archipel. 17% van de reguliere priesters is dan Indonesisch staatsburger, 26%
van de broeders en 29% van de zusters. Zestig procent van de groep priesters
is bereid om Indonesisch staatsburger te worden, 58% van de broeders en
38% van de zusters. Tussen 1981 en 1989 krijgen honderden van hen het
Indonesisch staatsburgerschap.
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6.7 Door de crisis van 1979 werd de idee van gelijkmatiger spreiding van Indone-
sische religieuzen over alle delen van Indonesie actueler. Meer dan de helft
van hen blijkt bereid om elders ingezet te worden. Ook bijna de helft van de
buitenlandse missionarissen toont die bereidheid. Er worden in heel het land
plaatselijke en regionale planningsbijeenkomsten gehouden om de toekomsti-
ge behoeften te bekijken. De concrete ordes en congregaties moeten echter
voornamelijk de krachten leveren. Het blijkt niet mogelijk om nationaal een
planning te organiseren. Tussen 1980 en 1990 is er wel in alle bisdommen een
voortschrijdende Indonesianisasi van alle rohaniwan en rohaniwati te zien.

6.8 Belangrijker dan de cijfermatige benadering van de Indonesianisasi is de
inculturatie van het priesterlijke en religieuze leven binnen de Indonesische
context. 'Zijn de Indonesische priesters en religieuzen qua leefstijl en optre-
den van hun eigen volk vervreemd?' is een vraagstelling uit 1969. Vanaf 1970
werkt men systematisch aan de Indonesianisasi van de priesteropleidingen. Op
de bijeenkomsten van de oversten van alle ordes en congregaties (KONGGAR-
MASRI-KOFI'ARI) wordt vanaf 1969 systematisch en consequent de inculturatie-
problematiek besproken en getvalueerd. Aangepaste vormen van leven,
werken, spiritualiteit, opleiding worden uitgeprobeerd. Men zoekt naar een
spiritualiteit van dienstbaarheid aan de armen.

7   Indone<imiesi van het episcopaat en leitling van ordes en congregaties

7.1 De leiding van de missiegebieden was toevertrouwd aan apostolische prefec-
ten en apostolische vicarissen en hun gebieden waren respectievelijk apostoli-
sche prefecturen of apostolische vicariaten. Sommigen van de vicarissen waren
bisschop, prefecten niet. Bijna altijd waren zij lid van de orde of congregatie
aan wie de missie was toevertrouwd. Pas in 1961 werd de eigen hierarchie in
IndonesB opgericht. De meeste ordinarii waren toen buitenlanders van
origine.

7.2 De lange weg van apostolische prefecten tot Indonesische bisschoppen
(Uskup) wordt gedetailleerd voor elk bisdom behandeld. Daarmee wordt ook
duidelijk hoe het Indonesianisasi-proces van het episcopaat zich heeft afge-
speeld. Dat zich daarbij soms onverwachte benoemingen voordeden wordt
beschreven. Eind 1990 zijn er in 25 van de 33 bisdommen Indonesiers-van-
geboorte bisschop en in de andere zijn er Indonesiers-door-naturalisatie.

7.3 Uitvoerig aandacht wordt besteed aan een Indonesische visie, uit 1971, op de
Indonesianisasi van de leiding. G66n geforceerde afwisseling van de wacht,
opdat zo snel mogelijk Indonesiers de leiding van bisdommen of ordes en
congregaties in handen zouden krijgen. Dit zou een vals nationalisme zijn.
Niet op basis van nationaliteit is men lid van een orde of congregatie of lid
van de kerk. Het moet een natuurlijk groeiproces zijn dat Indonesiers de
leiding krijgen.

7.4 Ordes en congregaties zitten met een apart soort overgangsproblematiek. Zij
moeten eerst zelfstandig worden, los van de moeder-provincies. Het moment
van zelfstandigwording oftewel de overdrachtsproblematiek is van veel
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factoren afhanketijk. Met name kerkjuridische verhoudingen spelen daarbij
een grote rot. De meeste ordes en congregaties in Indonesie werden zelfstan-
dige eenheden in de jaren zeventig en tachtig. Dit betekende niet dat er ook
meteen Indonesische oversten kwamen. Oversten worden in het algemeen
gekozen op keuzekapittels. Ook al is het merendeel van de leden IndonesiEr,
dan betekent dit nog niet automatisch dat ze een IndonesiEr als overste
kiezen.

7.5 Anno 1990 is 60% van de leiding van priesterordes/congregaties in Indonesi-
sche handen, 55% van de broeder-congregaties en 82% van de zustercongre-
gaties. Samenvattend: in 1990 had 73% van de aparte provincies van ordes of
congregaties een Indonesische leiding. In 1968 was dat nog maar 10%.

7.6 Midden in de jaren tachtig groeit er een controverse tussen de Indonesische
kerk en staat over de 'leiding' of 'zeggenschap' over de katholieke kerk in
haar maatschappelijke dimensies. De staat wil zeggenschap over alle maat-
schappelijke organisaties (Ormas), die enkel en alleen de Pancasila als grond-
slag mogen hebben. In hoeverre is de katholieke kerk een maatschappelijke
organisatie en kan zij enkel en aUeen de Pancasila als grondslag voor maat-
schappelijk handelen accepteren. Men vindt een oplossing door de Bisschop-
penconferentie (de MAWI) een nieuwe naam te geven (KWI) volgens het
nieuwe kerkelijke recht, waardoor haar internationaliteit gewaarborgd wordt,
en door de nieuwe statuten aan te passen aan de Ormas-wetgeving, omdat
men niets tegen de Pancasila heeft 'in het licht van het katholieke geloof.

8   De structurele uitbouw van de lokale kerken

8.1 De laatste twee hoofdstukken van deze studie beschrijven en analyseren
structurele en culturele facetten van het Indonesianisasi-proces. Kernwoorden
hierbij zijn: inculturatie en opbouw van de lokale kerken. Beide begrippen
worden toegelicht.

8.2 De ontwikkelingsgang van missieposten - als standplaats van de pastoor -
tot parochies - als plaats van de lokale kerk - wordt beschreven. Dat is niet
slechts een verandering van terminologie, maar vooral van kerkstructuur. De
kerk ter plaatse, de lokale kerk, wordt een zelfstandig functionerende eenheid.

8.3 Deze verandering in kerkstructuur berust op een consequent doorgedachte
nieuwe kerkvisie, afkomstig van Vaticanum II. De rol van de leken is essen-
tieel in de uitbouw van de lokale kerken. Het lijkt een copernicaanse revolu-
tie. In 1969 verwoordt de aartsbisschop van Pontianak het als volgt: 'We
moeten naar een andere opvatting als de nonnate, n.1. dat de lekenleiding in
een plaatselijke gemeenschap het sluitstuk is van de christelijke, katholieke
levensgemeenschap... Wij moeten er dus naar toe, dat bij leken en niet-leken
de opvatting groeit: een katholieke leefgemeenschap (umat) wordt nonnaal en
compleet gevormd  door leken.'

8.4 Deze nieuwe kerkvisie verwoordt zich structureel in de systematische uitbouw
van de lokale kerken, de kerk ter plaatse. Door middel van de parochieraden
in al hun geledingen bouwen de leken deze lokale kerk op. Uit de cijfers
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blijkt dat in de laatste tien jaar het aantal leken, betrokken bij deze raden,
met meer dan 100% gestegen is.

8.5 De voortschrijdende uitbouw van de lokale kerken aan de basis, juist door de
inschakeling van lekenleiders, geschiedde vanuit de theologische visie dat de
lokale kerk 'ten volle' kerk zou moeten zijn. De volheid van die kerk mag
daarom niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een celibataire priester.
De gelovige gemeenschap mag niet verstoken blijven van eucharistische
vieringen en andere sacramentele bedieningen vanwege een tekort aan
celibataire priesters. Dit vormt de achtergrond van het al 20 jaar durende
verzoek aan Rome: geef ons in Indonesie de vrijheid om 'lokaal' priesterschap
te ontwikkelen: gehuwde priesters. Ook al krijgt men telkens opnieuw een
negatief antwoord, de Indonesische Bisschoppenconferentie blijft volhouden
en brengt (hoe on-Indonesisch het ook is) bij elke gelegenheid deze zaak
weer ter tafel. Voor IndonesiB is het een consequente toetssteen van hun
conciliaire visie van kerkopbouw. Rome wil er vooralsnog niet aan.

8.6 De systematische uitbouw van de lokale kerken is een langzaam groeiproces.
Hierbij spelen stimulerende en belemmerende factoren een rol. Stimulerend
zijn o.a. sociale en culturele gemeenschapsmechanismen binnen de traditione-
le samenleving; het demografische gegeven dat de umat voor het grootste deel
Uit jongeren bestaat; dat die jongeren pas een eerste of tweede generatie van
katholieken vormen, dus geen voor-conciliaire kerkervaring hebben (er is dus
geen polarisatie); het feit dat de katholieken als minderheidsgroep een grote
cohesie hebben en dat men goed gemotiveerd moet zijn om katholiek te
willen worden; de zichtbaar voortschrijdende Indonesianisasi van de leiding
van de kerk en van de rohaniwan en rohaniwati heeft aantrekkingskracht.

8.7 Belemmerende factoren bij de uitbouw van de lokale kerken zijn het moder-
nisatieproces, dat traditionele (begunstigende) culturele en sociale patronen
losser maakt; de soms autoritaire opstelling van pastores waardoor leken
gefrustreerd raken; gebrek aan diepgang bij de jonge gelovigen en gebrek aan
trainingsfaciliteiten; gebrek aan sacrale ruimten voor vieringen en in het
algemeen gebrek aan financiele middelen tot uitbouw van de lokale kerken.

9   De culturele uitbouw van de lokale kerken

9.1 Een aantal culturele facetten van het Indonesianisasi-proces wordt behandeld.
Uitgangspunt zijn de teksten van Vaticanum II (houding van de kerk ten
opzichte van de niet-christelijke godsdiensten, En het decreet over de missie-
activiteit van de kerk) waarin gestimuleerd wordt om de geestelijke en
zedelijke goederen, alsook de socio-culturele waarden van ieder volk te
crkennen, te bewaren en te bevorderen. Kernthema's die behandeld worden
zijn: de H.Schrift in het Indonesisch, de ontmoeting van evangelie en adat,
lokale adat en lokale liturgie, lokale kerken en inheemse kunst en theologie
in Indonesische context.

9.2 De presentatie van de H.Schrift in het Indonesisch is een van de primaire en
essentiele terreinen van inculturatie. In de missionaire fase van de kerk
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maakte men gebruik van perikopen-vertalingen van protestantse zijde. Pas in
1955 wordt opdracht gegeven tot een katholieke vertaling. Een eerste uitgave
van het Nieuwe Testament verschijnt in 1964. De MAWI geeft opdracht tot
een volledige bijbelvertaling in 1965, maar accepteert in 1967 dat er met
protestantse vertalers samengewerkt mag worden. In 1971 verschijnt een
proefuitgave en in 1974 een volledige vertaling van de H.Schrift in het Indone-
sisch. Vertalingen in allerlei streektalen zijn in bewerking. Groot probleem
blijft de distributie 6n de bestudering.

9.3 Een van de terreinen waar de inculturatie-problematiek zich het duidelijkste
manifesteert, is 'de ontmoeting van evangelie en adat'. Adat is de traditie, de
gewoonten, de zeden en gebruiken. Omdat de adat stoelt op een daaronder-
liggende levensbeschouwing, is de ontmoeting tussen evangelie en adat in feite
de ontmoeting van twee cultureel onderscheiden religieuze visies. Spanningen
tussen beide worden beschreven op vier fundamentele terreinen: adat rond
geboorte en naamgeving; adat rond huwelijk, scheiding en polygamie; adat
rond sterven en begraven en adat rond levensonderhoud. In het algemeen
neemt de Indonesische katholieke kerk een houding in van adaptatie en
integratie.

9.4 De integratie van de adat binnen de religieuze vieringen en liturgietn is na
het Concilie algemeen geaccepteerd. Commissies voor liturgie bestuderen
regionaal en nationaal de concrete toepassingen. Hoofdaandacht krijgt het
maken van handleidingen voor de voorgangers in de plaatselijke diensten. In
91% van alle weekenddiensten gaan leken voor. Het Indonesisch culturele
gezicht in de liturgie is vooral te zien bij bijzondere vieringen.

9.5 Eigenlandse kunstvormen, als expressies van Indonesisch cultuurgoed en
tradities, worden door de lokale kerken ook geintegreerd. Een aantal voor-
beelden op het terrein van de bouwkunst, schilderkunst, beeldhouwwerk,
versieringen en hulpmiddelen worden beschreven. Daarnaast komen eigen
expressievormen op het terrein van kleding, dans, instrumentale en vocale
muziek aan de orde. Een beoordeling over het al of niet geslaagd zijn van
deze Indonesische inculturatievormen wordt niet gegeven.

9.6 Een van de meest fundamentele activiteiten van een lokale kerkgemeenschap
is haar zelfbezinning vanuit de christelijke traditie op haar eigen culturele
situatie. Een consequent doorgevoerde theologische reflectie binnen de eigen
context zal een lokale theologie kunnen opleveren. Kan men al spreken van
een eigen Indonesische theologie? Sommigen menen van niet. Een aantal
voorbeelden van Indonesische theologische inculturatiestudies op regionaal en
landelijk niveau wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt gewezen op de
pastoraal-theologische reflecties op de actuele, sociale, politieke, godsdienstige
en economische situatie van Indonesie. Deze contextuele reflecties hebben het
Indonesianisasi-proces van binnenuit bevorderd.
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Summary
INDONESIANISASI
The transformation of the Catholic Church in Indonesia into the Indonesian
Catholic Church

1   Indonesianizasi, definition and limitation

1.1 Indonesianisasi - which is not just a typical ecclesiastical concept - is used
in Indonesia in a variety of different contexts: in a linguistic sense; in a finan-
cial-economic way; in the sense of the replacement of foreigners by
Indonesians; in a political or cultural way and in an ideological sense. The
general definition is: 'the entire process of political, social and economic
transformation which is taking place in Indonesia, in which the interest of the
nation as the dominant and valid criterion is the main aim of all changes'. If
we apply this concept to persons, it means that Indonesians should develop
into Indonesians.

1.2 This definition raises the following question: 'Which are the typical national
features that together make up the specific Indonesian identity?' The answer
will not be given from a psychological or ethnological viewpoint nor from a
linguistic or historical-political perspective but will be sought in the
Indonesian political-ideological formulation of itself in the Pancasila, the five
principles/pillars which support the State of Indonesia. The official interpreta-
tion of the Pancasila during the 'new order since 1965' sounds: the Pancasila
is 'the soul, the identity, the orientation of life of the Indonesian people: The
Indonesianisasi takes place within the beacons of the Pancasila: the consensus
about national values which have to give shape to the future of Indonesia.
This process of shaping is required, because of the dynamics which dominates
the whole Indonesian society: 'Unity in Diversity', (the national device).

1.3 In Indonesia, the Pancasila is seen as the integrating factor, necessary to be
able to create 'one country, one nation, one language'. The great diversity of
Indonesia is visible by the insular structure of the country, the enormous
variety of ethnic groups and their own languages and by the presence of all
the major world religions in Indonesia. One wants to create unity between all
of these differences, by overcoming contrasts, not by creating uniformity.

1.4 Since 1945, the relation between the Pancasila and the major religions has
been purified. Indonesia recognizes all the major religions as legitimate and
principally equal. Consequently, the constitution does not recognize one
particular state-religion or a state which is based on one particular religion.
Although 87% of the Indonesians are Islamic - the largest Islamic group in
the world -, this does not imply that the Islamic community has been given
a privileged position by the constitution. Indonesia is not a religion state, nor
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is it a secular state, nor an atheistic state. In Indonesia, high priority is given
to the tolerance between the followers of different religions and to the further
promotion of harmony and co-operation between the followers of all the
major religions.

1.5 Indonesianisasi, in ecclesiastical terminology, must be viewed within the above
mentioned general context. This process is not exclusively ecclesiastical.
However, the ecclesiastical process and the process of Indonesianisasi in the
common sense are not entirely the same. There is one difference: the goal of
the general Indonesianisasi lies within Indonesia itself. As for the ecclesias-
tical Indonesianisasi, which descends from outside Indonesia, the goal does
not lie exclusively within Indonesia. The Indonesian Catholic Church has its
roots outside Indonesia as well and the result of its transformation can
therefore never be a purely 'national' Indonesian Church. The Indonesian
Church is also part of the universal Church: that is the meaning of'Catholic'.

1.6 The pillars of the ecclesiastical Indonesianisasi are, on the one hand, the main
universal Catholic principles, and, on the other hand, the typical Indonesian
principles. The Indonesian Catholic Church has relations with the universal
Catholic Church, though it will have to manifest itself as being Indonesian, in
conformity with the Indonesian national self-concept, as formulated in tile
Pancasila and implemented in the Indonesian society.

1.7 The subject of this study is defined as: 'the description and analysis of the
ecclesiastical Indonesianisasi. Or more specific: the entirety of processes of
transformation through which the Catholic Church unfolds itself in all its
facets within the Indonesian society in all its aspects, in such a way that the
Church displays besides its universal dimension also a complete Indonesian
character'. The limitation of the study is formulated as follows: 'We have
limited ourselves to those aspects of the process of transformation, which, in
our judgement, are essential'. The method used for the analysis of this pro-
cess is: a historic descriptive analysis of those aspects of the Indonesian
Church history which are coherent with the previously mentioned themes.
Point of departure is: what happened and what is happening in practice. For
that reason it is not an 'ideological' elaboration of the meanings of Indonesi-
anisasi in an ecclesiastical context, but an analysis of what really has been
taking place within its historical and actual context. The process of transfor-
mation will be dealt with on a national level, so it is not a case-study of the
33 dioceses.

2   The catholic mic:ion through the archipelago

2.1 'The unfolding of the local Church started as soon as Indonesians received
the message of salvation and accepted the mercy of redemption. And this
happened already a long time ago.' Like the other major world religions,

Christianity came from overseas in contrast to the adat and the indigenous
religions which existed already among the various peoples of the archipelago.
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2.2 After Hinduism and Buddhism, Christianity reached the archipelago in the
7th century from the southern parts of India. However, physical remains of
these Catholic predecessors have never been found. Since Islam could obtain
a foothold in the 13th century in Sumatra and Java, the older religions nearly
vanished.

2.3 A new Catholic beginning was made 450 years ago in the Moluccas under
Portuguese-Spanish influence. This missionary effort had big results: towards
the end of the 16th century the number of Catholics was 30,000. Even better
results were obtained by the Portuguese mission in the Flores-region, where
50,000 Catholics could be found in the beginning of the 17th century.

2.4 The Dutch, at war with Spain, 'discovered' Indonesia by themselves and
founded the VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) in 1602. They
gained the trade-monopoly as well as the monopoly on religion. The Catholic
areas in the Moluccas became Protestant. Catholicism maintained its position
in East Flores, and especially in Timor, which stayed in the hands of the Por-
tuguese. During the same period in Holland between 1600-1800, the Catholics
had to remain in hidden churches. Not until the French Revolution and the
dissolution of the VOC in 1799, could there be a new freedom of religion in
the Kingdom of the Netherlands. In 1807 the first two priests left for Indo-
nesia, offering 'overseas pastoral care'. However, they (and their successors
too), were thwarted in their activities by all kinds of Governmental rules. In
1847, there was not even a single priest left in Indonesia.

2.5 From a Catholic point of view a breakthrough was achieved in the second half
of the 19th century. Thanks to the work of the missionary congregations and
orders, the overseas pastoral care could develop itself into a missionary
Church. New Catholic settlements were established on all the large islands,
even though the freedom of Catholic preaching was restricted by the prohibi-
tion of 'double missionary work' and its arbitrary application.

2.6 Between 1900 and 1940, the whole of Indonesia was ecclesiastically split up
among the missionary orders and congregations. They were continually
entrusted with new missionary areas. This is the period of the 'Great Mission
Hour'. It was a very flourishing period. The number of Catholics soared
during this period: from 50,000 to 566,000. The percentage of Indonesian
Catholics increased from 52% to 84%.

2.7 As a result of the selective admission policy of the Dutch East Indies' Gov-
ernment, only Dutch missionaries were given permission to work in Indonesia.
A record concerning the missionary situation in 1940 clearly shows how much
the Roman Catholic mission was almost exclusively a Dutch affair.

3   The transformation of the mission into an autonomous church: 1940-1961

3.1 Until 1940, the Catholic mission in 'Tropical Holland' relied in many ways on
the mother-country in terms of personnel, goods and funds. Between 1940
and 1961, a shift occurred in this ecclesiastical frame of reference. The Dutch
context was replaced by an Indonesian context: the mission was transformed
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into an autonomous Church with its own hierarchy. This was the pre-phase of
the Indonesian Church.

3.2 There are two main reasons why the Catholic Church, after the war and the
struggle for independence, could not be written off as being a product of
colonialism. Firstly, the Catholic mission was founded on a supranational
vision and, secondly, before the war an Indonesian stronghold was already

present. Instructions given by the Pope about missionary efforts which should
not be undertaken from a nationalistic point of view, clearly showed that the
missionaries were not accomplices of the Dutch colonial politics.

3.3 Even before the war, there was a distinct Indonesian stronghold within the
Catholic Church. Some pioneers, like pastor van Lith for instance, openly
declared their support to the arising nationalism. Catholic Indonesians took
up important political positions, leaving the Dutch appearance of the Church
sufficiently compensated. The training of indigenous cadre had already been
started. This was also the case with the co-operation between the various ec-
clesiastical districts.

3.4 The period of the Japanese occupation, when nearly all the Dutch mission-
aries were interned, was a time of real ordeal. The Indonesian pre-war
stronghold, especially the cathechists, kept the Catholic community going.

3.5  After the war,  on the  17th of August 1945, Indonesia proclaimed its independ-
ence and accepted the Pancasila as the fundament of the new state. Further-
more, this also implied a principal freedom of religion, and equal rights for
Catholics. In the following period - the struggle for independence 1945-1949
- Indonesian Catholics played a very significant and positive role (to name
mgr. Soegijapranata in particular). And the loyalty of the foreign missionaries
towards the Republic became apparent.

3.6 From 1950 onwards, a period of decolonization started to dawn. The Minis-
tries of Religious Affairs, Education, Justice (the Department of Immigration)
and Health, started to interfere with the presence and activities of the 'fo-
reign' missionaries. Yet, in 1950, 90% of all missionnary personnel were of
Dutch nationality. However they were given a (limited) opportunity to obtain
Indonesian citizenship. Otherwise, they had to have special labour and/or
residentpermits. New missionaries had to get a visum. The Ministry of
Religious Affairs introduced quota regulations. In answer to this, as far as this
was possible, the orders and congregations 'internationalised': instead of
sending Dutch missionaries only, missionaries of other nationalities were sent
too. For some years, Dutch missionaries were not admitted at all, which was
the result of the Indonesian-Dutch conflict regarding New Guinea.

3.7 On the 3rd of January 1961, the Church in Indonesia got its own hierarchy
and became an autonomous Church with six Church provinces. Of the 25
ordinarii, 22 were not of Indonesian origin, 21 of them were Dutch. How was
this possible? What were the motives of Rome at that moment, and how was
the Indonesian reaction to this? The answers to all these questions came from
Monsignor T. van Valenberg, who played a key-role during that period.
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4    The transformation of an autonomous church into an Indonesian church

4.1 The process of transformation of an autonomous Church into an Indonesian
Church was a well-considered and organized process. The most important
stimulus came from the Second Vatican Council, which was held from 1962
to 1965. Ecclesiastically speaking, before the Council, people still lived in the
insular atmosphere of the distinct missions. The church-meeting in Rome
brought the bishops of Indonesia together and formulated a new church-
vision. Also a new church-policy was pointed out. Furthermore, and of greater
importance, it generated one episcopate. The Council-experience was the
beginning of a further cooperation within Indonesia for a conscious construc-
tion of the local Indonesian Church.
Besides this external factor, there was an internal Indonesian circumstance
which bounded the episcopate, the faithful and the priests together: the
political situation before 1965. Great tensions arose between muslims, nation-
alists and communists over the acceptance of the Pancasila in its purest form
as fundament of Indonesia. The existence of the Catholic Church was
threatened by both muslims and communists. After 1965 the political instabil-
ity disappeared and the Catholics supported the new order in its efforts to
develop the country.

4.2 Following the Council, the episcopate (MAWI) started a systematic imple-
mentation of the themes of the Second Vatican Council within the framework
of its own Church. In the period of fifteen years that elapsed from the
publication, in 1970, of the document 'Indonesianisasi' until the publication,
in 1985, of the document entitled: 'The Indonesian Catholics within the
Pancasila-society', all important matters concerning Indonesian church life
were discussed. Priests, religious and laity in co-operation with their episco-
pate tried to find an authentic Indonesian face of the Catholic Church both in
the Indonesian society as a whole as well as in matters concerning the inner
life of the Church.

4.3 The MAWI proved its significance as the main steering force of the Indone-
sianisasi by the restructuring of its own status and the erection of all kinds of
committees and commissions. The KWI, the office of the Bishops' Confer-
ence, played an increasingly important role within the entire Church on the
national level. A department of documentation and information with its own
publication: Spektmm, came into existence. A detailed history of the In-
donesian Church was published. Regional committees were founded in all
dioceses with special attention on a certain aspect of ecclesiastical and social
life. The communication between the diocesan committees and the national
committees was improved.

4.4 The abolition of the 'ius commissionis', in 1969, was of great importance to
the transformation process of the autonomous Church into an Indonesian
Church. No longer were the orders or congregations (to whom the ecclesias-
tical districts were entrusted) but the bishops enabled to determine the future
direction of their dioceses. The dual authority-structure was now abolished as
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was the exclusive relation between a region and a particular order/congrega-
tion. The result of this disconnection was that orders and congregations could
independently choose to start to work in other regions. Most dioceses created
facilities for the formation of diocesan priests.

4.5 The transformation into an autonomous Indonesian Church was accelerated
by events occurring in 1979. Then, on a political level, the presence of foreign
missionaries was questioned. The MAWI drafted a program 'to accelerate the
process of Indonesianisasi'  at all levels. The local Churches were shocked.  It
brought along a national feeling of solidarity: the problems regarding the ex-
piring residential permits for missionaries had a catalytic effect on the
awareness that Indonesians had to sustain the Church. The idea of mutual
assistance between the dioceses got a new impulse.

5    Indonesianisasi of the Umat Katolik

5.1 The 'Umat Katolik' are the laity in the Church. They make up 99.9% of the
Indonesian Catholic community. To what extent is the information about this
group of Indonesian Catholics reliable? There is a difference between the
figures obtained from ecclesiastical sources and those provided by the Go-
vernment. Once a year, since 1980, ecclesiastical figures are systematically
gathered and analysed by the Bishops' Conference.

5.2 According to Church-figures the Umat Katolik increased from half a million
Catholics in 1940 to four and a half million in 1990. With this size she is a
minority group of 3% of the total population.

5.3 Governmental figures on the number of Catholics in 1980 appear to be
900,000 higher. On the one hand, this is caused by the fact that the Catholics
of East Timor are not included in the annual count of the Bishops' Confer-
ence. On the other hand, there is this remarkable phenomenon of hundreds
of thousands of animists who register themselves as Catholics, without even
having official contact with the Church.

5.4 The Umat Katolik is not equally dispersed throughout Indonesia. Further-
more, the increase which occurred during the period 1940-1990 in the various
Church provinces, was not evenly distributed. The greatest increase appeared
on the Lesser Sunda Islands. Most Catholics live here: 39% in 1990.

5.5 Growth factors of the Umat Katolik are: baptism, confirmation and immigra-
tion. Decrease factors are: death, forsakening and emigration. The variation
in increase is caused by the different composition of these factors in each of
the distinct dioceses.

5.6 The most important increase factor of the Umat Katolik are the newly
baptized. For the last 15 years, it is apparent that 30-38% of all the baptized
in Indonesia are, by age, older than 7 years. Studies have shown that these
people, who live in the outer regions, mainly have an gnimistic background.
Besides this, a smaller group has its origin as so called 'statistical-muslims':
particularly Javanese people. A third group exists of people with a Con-
fucian/Buddhistic background who decide to accept the Catholic faith: in
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particular a younger generation of Chinese, who do no longer feel comfort-
able anymore with their ancestral tradition. However the largest group of
newly baptised people constitutes of children of Catholic parents.

5.7 Sociological information about the characteristics of the Umat Katolik is
scarcely available. There are data of 1980. A limited sociological survey on the
Umat Katolik produces the following picture:
- considering people's occupation, 68% of Indonesian Catholics work in

agriculture. They live in the rural areas. However, this picture varies accord-
ing to the distinct dioceses.

- in social-economic perspective, 41% of the Catholics earn a living that is
sufficient, 10% are rich. But 49% have insufficient earnings. Of this latter
group 17% have earnings so little that it is totally inadequate. Likewise, this
picture varies according to diocese or to Church province.

-  From an ethnological point of view, 32% of all Catholics are Florinese,  18%
are Javanese, 9.5% are Timorese, 9% are Bataks, 7% are Chinese and
Dayak's, and 5% are Papua's. The representation of other ethnic groups is
less than 3% of the population of the Umat Katolik.

5.8 A 'national' viewpoint does not allow a breakdown by ethnic background.
After all the people are Indonesian, aren't they? All subcultures contribute to
the national Indonesian culture. However, in the socio-psychological and
cultural sense, these differences do exist. Placing things in an ideological
context, one strives for Unity in Diversity. This implies a search for a 'na-
tional integration'. A problem which, in differing respects, has not yet reached
a solution. Tensions remain between regional situations and the national
ideology. Monsignor Coomans questions whether old tribes from Borneo still
have a future. He says: 'No, the Dayak looses his cultural identity as Dayak,
though he discovers a new cultuk as Indonesian'. This problem of national
integration takes place in all pdrts of Indonesia. The Chinese, a minority-
group with origins outside Indthesia, have special problems by trying to
become Indonesians. Also the Catholic Chinese experience a forced loyalty to
integrate. This indicates that Wegration is not a 'Catholic' Indonesian prob-
lem, but, as is shown, a natiohal Indonesian problem. The Umat Katolik
should, as holds for all· Irid6nesians, become more Indonesian. It must not
subside to regional, often ethnic, contrasts.

6    Indonegianisasi of priests and religious

6.1 A parallel can be drawn between the transformation of the mission into an
autonomous Church and the process of Indonesianisasi of priests and relig-
ious. The group of foreign missionaries decreased, as the group of Indonesian
religious (Rohaniwan-Rohaniwati) increased.

6.2 The rise of the number of priests in Indonesia has been slow: from 570
priests in 1940 to 1905 priests in 1990. In 1940, Indonesian priests formed only
3% of the total group. It took until the middle of the 1980's, before this
proportion amounted to more than 50%. From that moment on the number
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of foreign priests started to drop rapidly. Some of them still obtained
Indonesian citizenship. Apparently the (Indonesian) priests were not equally
dispersed throughout the Church provinces. The number of seminarians at the
Major-seminaries grew rapidly, in particular during the 1980's. Perhaps in re-
action to the acceleration of the Indonesianisasi in 1979?

6.3  In most dioceses, candidates for the priesthood became automatically member
of an order or congregation. Almost everywhere, the regular priests were in
the majority. In the last ten years there has been a sharp rise in the number
of secular priests and candidates for the diocesan clergy.
During the 1970's and the first half of the 1980's, all former Major-seminaries
were transformed into Faculties of Theology, mostly of an interdiocesan
nature. If the curriculum and the lifestyle are taken into account, one can
state that the formation became more 'Indonesian'.

6.4 The increase of the number of brothers in Indonesia was, likewise, slow: from
520 in 1940 to 936 in 1990. Around 1970 half of the brothers were
Indonesians, in 1984 this figure had risen to 84%. Similarly, they were also
unequally scattered across the archipelago. In contrast to the slow increase of
the number of Indonesian candidates for brotherhood, there was an enormous
increase of the number of Indonesian sisters: from 164 in 1940 to more than
5,000 in 1990. Then they make up for 93% of the total group of sisters. In the
period 1970-1990 the number of foreign sisters dropped: from 1,445 to 200.
Almost half of the Indonesian sisters live in Java. In other parts of Indonesia,
during the last 20 years, there has also been a rapid increase in the number
of Indonesian sisters. Comparing the Indonesianisasi of the three groups of
priests, brothers and sisters we obtain the following figures for 1989: 64% of
the priests, 84% of the brothers and 93% of the sisters were from Indonesian
origin.

6.5 The information about the characteristics of the Indonesian Rohaniwan-
rohaniwati stems from 1980. Of all the religious 48% were born in Java, 23%
came from Flores and Timor, 12% from Sumatra. Less than 10% came from
other areas. Putting it into ethnic perspective: 42% had a Javanese back-

ground, 17% had a Florinese background, 8% were Chinese and 8% Bataks,
leaving less than 5% from yet another ethnic background.

6.6 The following information on the foreign missionaries originates from 1980.
62 % of the foreign missionaries were of Dutch, 12% of West German, 7%
of Italian and 3% of American origin, the rest having the nationality of quite
a few other countries. Almost 2/3 of the group of foreign missionaries had
been working in the archipelago for more than 15 years. Referring to Indone-
sian citizenship, the figures of 1980 were as follows: 17% of the regular
priests, 26% of the brothers and 29% of the sisters. At that time, 60% of the
priests were willing to accept Indonesian citizenship and so were 58% of the
brothers and 38% of the sisters. Between 1981 and 1989 hundreds of them
actually did obtain the Indonesian citizenship.

6.7 As a result of the crisis of 1979, the idea of a more equal distribution of the
Indonesian religious over all the archipelago became more of pressing
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interest. More than half of the Indonesian religious were prepared to accept
a position elsewhere, if necessary. This was also the case for more than half
of the group of foreign missionaries. All over the country local and regional
meetings were organized to assess future needs and to do the necessary
plannings. Providing the future personnel primarily devolved upon the orders
and congregations. It turned out to be impossible to organize a planning
meeting on the national level. During the period 1980-1990, in all dioceses, an
accelerated Indonesianisasi of the Rohaniwan-Rohaniwati could be observed.

6.8 Of greater importance than the quantitative approach to the process of the
Indonesianisasi is the process of inculturation of priestly and religious life
within the Indonesian context. 'Have Indonesian priests and religious, when
regarding their lifestyle and manners, been alienated from their own people?'
was a question asked in 1969. A systematic Indonesianisasi of the formation
of priests, has been occurring ever since 1970.
Since 1969, the problem of inculturation has been discussed and evaluated
regularly and consequently at meetings of the superiors of orders/congrega-
tions (KONGGAR-MASRI-KOPTARI). Adaptations are being made in terms of
community-life, work, spirituality and training and then tested. The search is
for a spirituality which enables to serve the poor.

7  Indonesianisasi of the episcopate and the administration of orders and
congregations

7.1 The administration of the mission regions was entrusted to Apostolic Prefects
and Apostolic Vicars. Their districts were named consequently Apostolic
Prefectures and Apostolic Vicariates. Some of the Vicars were also bishop,
which was not the case with the Prefects. Almost without exception they were
members of the order or congregation working in the area. It took until 1961,
before the own hierarchy in Indonesia was founded. At that time, most of the
ordinarii were of foreign origin.

7.2 The long way from Apostolic Prefects to Indonesian bishops (Uskup) is
treated in detail for each diocese. This also illustrates how the Indonesianisasi
of the episcopate actually took place. A description is given of how nomina-
tions could cause surprises. By the end of 1990, 25 of the 33 dioceses had
Indonesian-born bishops. The other bishops had become Indonesian through
naturalization.

7.3 Full attention is paid to an Indonesian vision of 1971 on the Indonesianisasi
of the administration. A forced replacement by Indonesians of foreigners in
the administration of the dioceses or orders/congregations as soon as pos-
sible, was out of the question. This would only mean a false kind of national-
ism. Membership of the Church or of an order or congregation does not
depend upon nationality. The take-over of the administration by Indonesians
should be the result of a natural process of maturity.

7.4  Orders and congregations have faced their own problems of transition. Firstly,
they had to become autonomous, unattached to their mother-provinces. The

409



moment of becoming autonomous, or, as one could call it, the problem of the
handing over of the orders and congregations, was determined by many
factors. Notably, church-legal relations played a major role. Most orders and
congregations in Indonesia became autonomous during the 1970's and 1980's.
However, this does not imply that from then on Indonesian superiors were
installed. In general, superiors are elected at special chapters. Although the
greater part of the members may be Indonesian, this does not denote that
they would automatically elect an Indonesian as their superior.

7.5 In 1990, 60% of the administration of the priestorders and -congregations
were held by Indonesians; these figures are 55% of the congregations of
brothers and 82% of the congregations of sisters, respectively. Summing up,
73% of the autonomous provinces of the orders/congregations in 1990, was
under Indonesian administration. Which is in sharp contrast to the 10% of
1968.

7.6 In the middle of the 1980's, a controversy arose between the Indonesian
Church and the State about the control or 'the right of say' in matters
concerning the social works of the Catholic Church. The State wanted a right
of say in all social organi tions (Ormas) which were obliged to accept the
Pancasila as their sole principle. To what extent is the Catholic Church a so-
cial organization, and how can she accept the Pancasila as being the sole
foundation for social action? The answer was found by renaming the Bishops'
Conference: KWI instead of the formerly used MAWI. The renaming was in
accordance with the new Canon Law which secured its international charac-
ter. Adjustments were made in their new statutes in line with the Ormas-
legislation, since one did not hold anything against the Pancasila in the light
of the Catholic faith.

8    The structural build-up of the local churches

8.1 The last two chapters of this study describe and analyse the structural and
cultural facets of the process of Indonesianisasi. Core items are the incultura-
tion and the build-up of the local Churches. Both items are elucidated.

8.2 A description is given of how the old mission-posts, where the pastor was
stationed, developed into the parishes as the sources of life of the local
Church. This is not simply a change in terminology. On the contrary, it is a
change in the very structure of the Church. The Church in loco, the local
Church becomes an autonomous functional unit.

8.3 The change in church-structure was based on a consequent and well-consi-
dered new concept of Church emanating from Vaticanum II. The role of the
laity in the further development of the local Churches is essential. It seems
like a Copernican Revolution. To cite the archbishop of Pontianak, who said
in 1969: 'We must change our concept of what is nonnal, namely that the
administration of the local community in the hands of the laity is the keystone
of a Christian, Catholic community. We must aim at a growing conviction on
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the side of the laity and the non-laity: nonnal is that a Catholic community
(Umat) is completely made up of laity.'

8.4 This new concept of Church expresses itself in the systematic build-up of local
Churches: the Church in loco. Through the various sections of the parish
councils the laity shapes the local Church. Figures show that in the past 10
years, the number of laity involved in parish councils has risen by more than
100%.

8.5 The further build-up of the local Churches from the basis, by the involvement
of the lay-leaders, has its origin in the theological concept that the local
Church should be a complete Church. Consequently, the completeness of the
Church may for that reason not be dependent on the presence of a celibata-
rian priest. The community of the faithful may not be deprived of the celebra-
tion of the Eucharist and the administration of other sacramental services,
just because of the shortage of celebatarian priests. This issue constitutes the
background of a 20 year old request to Rome: Give us, here in Indonesia, the
freedom to develop our own 'local' priesthood: married priests. Again and
again, however, the request has been denied. The Indonesian Bishops'
Conference persists in the matter and keeps bringing up the issue whenever
it can (which is certainly not an Indonesian habit). For Indonesia it is a
consequential test of its conciliar concept of church build-up. Sofar, Rome
simply will not accept it.

8.6 The systematic build-up of the local Churches is a steadily advancing process,
in which stimulating and limiting factors play an important role. Stimulating
factors are e.g. social and cultural community-mechanisms within the tradi-
tional society and the demographic fact that the greater part of the Umat is
made up of young people. In turn, these young people are only the first or
second generation of Catholics, which implies that they do not have any pre-
conciliar experience (which explains the absence of polarization); Catholics
are a minority group, which means that they firmly stick together and if one
wants to become a Catholic, one has to be a highly motivated person. The ad-
vancing Indonesianisasi of the leadership of the Church and the Rohaniwan
and Rohaniwati was quite noticeable and this turned out to be a great
attractive power.

8.7 As for the limiting factors of the build-up of the local Churches, one can
name the following: the process of modernization, which causes a loosening
of the more traditional (stimulating) cultural and social patterns of society;
the sometimes authoritarian attitudes of pastors, which frustrate the laity; the
lack or inability of reflection of the younger generations of believers and a
shortage of good training facilities; the shortage of sacred places for celebra-
tions and, last but not least, and which is more of a general problem, the lack
of financial means to build up the local Churches.
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9    The cultural build-up of the local churches

9.1 In this paragraph some of the cultural aspects of the process of Indonesiani-
sasi are discussed. Starting point are the texts of Vaticanum II ( The attitude
of the Church towards the non-Christian religions, and The decree about the
mission activities of the Church). These texts try to stimulate the acknowl-
edgement, the preservation and the promotion of the spiritual and moral
goods and the social and cultural values of each people. Key-issues, which are
treated here, are: The Indonesian Holy Bible translations, the Gospel-Adat
encounter, local adat and local liturgy, local Churches and native art and
theology in an Indonesian context.

9.2 The presentation of an Indonesian version of the Holy Bible is one of the
primary and most essential terrains of inculturation. During the missionary
phase of the Church, pericope-translations were used, although they were
made by the Protestants. It took until 1955, before a Catholic translation was
commissioned. The first edition of the New Testament was published in 1964.
In 1965, the MAWI gave the assignment for a complete Bible translation and
agreed in 1967 to co-operate with Protestant translators. In 1971, a 'try-out'
edition was printed and in 1974 a complete translation of the Holy Bible was
published in Indonesian. Translations into all kinds of regional languages are
now on their way. Main problem is the distribution and the study of the Bible.

9.3 The problem of inculturation can best be observed on the aspect of the
'Gospel-Adat encounter'. Adat refers to the customary traditions, habits and
manners. Because adat rests on a view of life, the encounter of the gospel and
adat is really an encounter of two different cultural and religious views.
Tensions between both are felt on four fundamental terrains: adat in connec-
tion to birth and name-giving; adat in connection to marriage, divorce and
polygamy; adat in connection to death and burial; and adat in connection to
livelihood. In general, the attitude of the Indonesian Catholic Church is that
of adaptation and integration.

9.4 After the Council, the integration of adat within the religious celebrations and
liturgies was generally accepted. Liturgy-Committees consider the regional
and national applications. Major attention was paid to the preparation of
manuals for the ministers in the local Church services. 91% of all weekend
services is led by laity. The typical Indonesian culture in the liturgy can
especially be seen in special celebrations.

9.5 The local Churches have integrated native forms of art, as being the expres-
sions of the Indonesian culture and traditions. In this section, a number of
examples of different fields will be described: architecture, painting, sculpture
and decorations. Beside this, other ways of (self)expression like clothing,
dance, instrumental and vocal music are mentioned. However, a judgement of
the successfulness of these forms of inculturation is not given.

9.6 One of the most fundamental activities of a local Church is its self-reflection
on its own cultural situation, seen from the Christian tradition. A consistently

applied theological reflection within its own context, should be able to create
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a local theology. Is it already possible to speak of a genuine Indonesian
Theology? Some people do not think so. Examples are presented of Indo-
nesian theological inculturation studies on regional and on national level.
Attention is drawn to pastoral-theological reflections of the actual, social,
political, religious and economic situation of Indonesia. These contextual
reflections have helped to advance the process of Indonesianisasi from within.
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Appendices

Appendix 1

De katholieke kerk in Nederlands-Indie: 19401
Dc kcrkclijke gebieden en dc     '   ;    v „- van pricsterreligic,-en die er werken

De katholicke kerk in Nederlands-Indie is verdeeld in de volgende zelfstandige kerkelijke gebieden:

1 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN BATAVIA
De zielzorg in dit vicariaat is toevertrouwd aan:
DE SOaEIEIT VAN JEZUS: PATERS JEZUIEIEN.

Als medewerkers in de zielzorg zijn in dit vicariaat werkzaam:
DE MINDERBROEDERS: PATERS FRANCISCANEN
DE MISSIONARISSEN VAN DE HEILIGE FAMILIE
DE PATERS MINDERBROEDERS CONVENIUELEN
DE MISSIONARISSEN VAN HEr H.HART VAN JEZUS

2 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN MALANG
toevertrouwd aan:
DE ORDE VAN DE BERG CARMEL: PATERS CARMELIEIEN

3    APOSTOLISCHE PREFECIUUR VAN SOERABAIA
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER MISSIE HEREN IAZARISIEN

4 APOSTOLISCHE PREFECIUUR VAN POERWOKERTO
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER MISSIONARISSEN VAN HEr HEILIG HART VAN JEZUS
(TILBURG)

5 APOSFOLISCHE PREFECIUUR VAN BANDOENG
toevertrouwd aan:
DE REGULIERE KANUNNIKEN DER ORDE VAN HEr HEILIG KRUIS: KRUIS-
HEREN

6 APOSTOLISCH VIC:ARIAAT VAN NEDERLANDS NIEUW-GUINEE
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER MISSIONARISSEN VAN HEr HEILIG HART VAN JEZUS
(TILBURG)

Als medewerkers in de zielzorg:
DE MINDERBROEDERS: PATERS FRANCISCANEN

1    Zie Jaarboek 1940, p. 12 en 13.
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7 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN PONI'IANAK
toevertrouwd aan:
DE ORDE DER PATERS MINDERBROEDERS CAPUCIJNEN

Als medewerkers in de zielzorg
DE PATERS MONI'FORTANEN

8 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN DE KLEINE SOENDA-EILANDEN
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE VAN HET GODDELIJK WOORD: DE PATERS VAN SIEYL

9   APOSTOLISCH VICARIAAT VAN PADANG
toevertrouwd aan:
DE ORDE DER PATERS MINDERBROEDERS CAPUCIJNEN

10 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN MANADO
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER MISSIONARISSEN VAN HEr HEILIG HART VAN JEZUS
(TILBURG)

11 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN NEDERLANDS TIMOR
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE VAN HEr GODDELLIK WOORD: DE PATERS VAN STEYL

12 APOSTOLISCH VICARIAAT VAN PALEMBANG
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER PRIERERS VAN HET HEILIG HART

13 APOSTOLISCHE PREFECIUUR VAN BANGKA EN BILLITON
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER PATERS VAN DE HEILIGE HARTEN PATERS VAN
PICPUS

14 APOSTOLISCHE PREFECIUUR VAN MAKASSAR
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA: DE PATERS VAN
SCHEUT-SPARRENDAAL

15 APOSTOLISCHE PREFECIUUR VAN BANJARMASIN
toevertrouwd aan:
DE CONGREGATIE DER MISSIONARISSEN VAN DE HEILIGE FAMILIE
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Appendix 2

Ordes en congregaties in Nederlands-Indie: aanvangsjaar van hun werkzaamheden
en hun ledental in 19402

Jaar van Aantal
Ordes en congregaties aanvang leden

A Priesterorden en priestercongregaties

1  SociEteit van Jezus (Jezuieten) 1859 183

2  Missionarissen van het H.Hart 1903 111

3 Minderbroeders Capucijnen 1905              97

4  Congregatie van het Goddelijk Woord 1913 197

5  Orde van den Berg Carmel 1923              28

6  Congregatie der Missie 1923              32

7  Congregatie der Heilige Harten 1924               22

8 Congregatie Priesters v.h. H.Hart 1924              30

9  Missionarissen v.d. H.Familie 1926              36

10  Orde van het H.Kruis 1927              34

11 Minderbroeders Franciscanen 1929              27

12  Congregatie Onbevickt Hart van Maria 1937               9

13  Minderbroeders Conventuelen 1937               4

14 Paters Monfortanen 1939                5

B  Congregaties van Broeders

15   Broeders v.d. HAloysius (Oudenbosch) 1862              81

16  Brocdcrs v.d. O.Ontvangenis (Maastricht) 1920              75

17  Christelijke Broeders v.d. O.Ontvangenis
der Allerheiligste Maagd (Huybergen) 1921              35

18  Fraters van O.L.Vrouw van Barmhartigheid (Tilburg) 1923              55

19 Broeders v.O.L.Vrouw v. Lourdes (Dongen) 1926              50

20 Fraters v.O.L.Vrouw v.h.H.Hart (Utrecht) 1928              49

21  Broeders van Liefde (Gent) 1929              23

C  Ordes en congregaties van Zusters

22  Orde der Rcligieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie 1856 263

23  Congregatie der Zusters Ursulinen van Weltevreden 1859 169

24  Franciscanessen van Heythuysen 1870 260

25  Zusters van Liefde (Tilburg) 1885              56

26  Zusters van J.MJ. ('s Hertogenbosch) 1898 116

27  Franciscanessen van Veghel 1906              87

28  Missiezusters van Steyl 1917 127

2  De namen van de ordes en congregaties zijn overgenomen uit de inhoudsopgave van Jaarboek

1940, p. 7-8. De jaartallen en de aantallen zijn verkregen door telling van de opgave per orde/

congregatie in de naamlijsten op p. 328-450.
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C  Ordes en congregaties van Zusters (vervolg)

29  Zusters v.d. H.Carolus Borromeus 1918 143
30  Dochters v. O.L.Vrouw v.h. H.Hart 1920              57
31  Franciscanessen van Dongen 1923              31
32 Zusters Recollectinen Penitenten van Etten 1924              31
33  Franciscanessen van Breda 1925              21
34  Franciscanessen van Bennebrock 1925              33
35  Zusters der Voorzienigheid 1925              23
36  Franciscanessen van Roosendaal (Charitas) 1926              29
37  Zusters van O.LVrouw (Amersfoort) 1926              53
38  Zusters van den Goeden Herder 1927              23
39  Zusters van het H.Hart (Moerdijk) 1927              29
40  Zusters van Liefde (Schijndel) 1928              32
41   Zusters van Barmhartigheid (Boxmeer) 1929              28
42  Franciscanessen van Aerdenhout 1930              13
43  Zusters van St-Josef (Amersfoort) 1931               18
44  Franciscanessen van Asten 1931               15
45  Dominicanessen van Neerbosch-Nijmegen 1931              23
46 Dochters v.Liefde v.d. H.Vincentius 1931               16
47 Zusters v.hArme Kind Jezus (Maastricht) 1932               18
48  Franciscanessen van Denekamp ]932              24
49 Franciscanessen Missionarissen v. Maria 1933              12
50  Franciscanessen van Bergen op Zoom 1933              14
51  Liefdezusters van Koningsbosch (Echt) 1933               8
52  Zusters van de Voorzienigheid (Steyl) 1934              24
53  Zusters van O.L.Vrouw (Tegelen) 1934               15
54  Zusters Clarissen 1934              13
55 Missiczusters v.h.kostbaar Bloed (Aerle-Rixtel) 1937               5
56  Zusters Clarissen-Capucinessen 1937               8
57  Zusters v.d. HJosef (Heerlen) 1938               6
58  Dochters van Maria en Joseph (Den Bosch) 1938               5
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Appendix 3

Personeelsstatistiek van de kgtholieke Mis: ie in Nederlands-Indie, 2nno 19403

Apostolisch Vicariaat Priesters Broeders Zusters
of

Apostolische Prefectuur Eur. Inh. Eun 1nh. Eur. Inh.

Batavia 111    11        158 24 529   58

Malang 28 2 36 3 134    13

Soerabaia 32 - 34- 149     5

Poerwokerto 21     1         21    11          94     2

Bandoeng 24- 11 - 130    16

Nederl. Nieuw-Guinee 44- 237 34    17

Pontianak 31 1 42 - 124     9

Kl. Soenda-cilanden 98 - 37 - 63     9

Padang
55    25

44 - 32 - 200     1

Manado 25- 26    -

Ned. Timor 34- 4 - 12    -

Palembang 25 - 15 - 90         2

Bangka en Billiton 20 1 16 1 23    -

Makassar 9 - 6 - 31     7

Bandjermasin 18 - 13 - 9    -

Totaal 554    16        474   46 1677 164

570 520 1841

Eur. = Europees
Inh. = Inheems

3   Gegevens uit laarboek 1940, p. 260.
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Appendix 4

Klein- en groot-seminaristen in Nederlands-IndiE anno 1940 in de verschillende
kerkelijke gebieden4

Apostolisch Vicariaat I<1.-seminarie Gr.-seminarie
of

Apostolische Prefectuur Eur. Inh. Eun Inh.

Batavia 877 15   21

Malang 1 2 1     4

Socrabaja 1 3 1     1

Poerwokerto - 3 -   1
Bandocng -- 31
Ned. Nieuw-Guinee - 4 -   3
Pontianak - 13 -   1
KI. Soenda-eilanden - 87 -   16

Padang - 5 2   -
Manado - 35 -   5
Ned. Timor - 5 -   2
Palembang - 3 -   2
Bangka en Billiton                                                          -     -            -     1
Makassar - 1  - -.

Bandjermasin -   6       --

Totaal 10   244         22   58

254             80

Eur. = Europees
Inh. = Inheems

4   Gegevens uit Jaarboek 1940, p. 261.
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Appendix 5

De belangrijkste etnische groepen van de umat katolik in elk bis(log anno 1980

Bisdommen Etnische groepen Aantal katholieken

01 Agats
4790

Asmatters 16.141 87,0%

Kaigar 872

Sawi 779 4,2%

Keiezen 2041 1,1%

Mimika 186 1,0%

anderen 371 2,0%
totaal 18353 100%

02 Amboina Keiezen 37.616 45,0%

Tanimbarezen 29.257 35,0%
Florinezen 4.180 5,0%
Chinezen 4.180 5,0%
At-u 4.179 5,0%
Molukkers 1.672 2,0%

Javanen 836 1,0%

anderen 1.672 2,09

totaal 83392 100.

03 Atambua Dawan 139.343 49,0%

Bclu 90.999 32,0%
Timorezen 49.197 17,3%
anderen 4.834 1,7%

totaal 284.373 100%

04 Bandung Chinezen 21.712 49,9%

Javanen 9329 21.9%

Soendanezen 6.701 15,4%

Florinezen 1.001 2,3%
Bataks 696 1,6%

Menadonezen 522 1,2%

anderen 3.350 7J%
totaal 43311 100%

05 Banjarmasin Daya's 16.429 69,0%
Javanen 3.548 14,9%

Chinezen 2.929 12,3%

Florinezen 381 1,6%

anderen 523 2,2%
totaal 23.810 100%

06 Bogor Chinezen 12.948 60,0%
Javanen 6A74 30,0%

anderen 2.158 10,091

totaal 21380 100%
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(vervolg tabel)

Bisdommen Emische groepen Aantal katholieken

07 Denpasar Balinezen 3.894 37,4%
Javanen 2.618 25,1%

Florinezen Timor. 2.487 23,9%
Chinezen 979 9,4%
anderen 437 4,2%
totaal 10.415 100%

08 Ende Ngada 163.985 32,5%
Sikka 142.288 28,2%
Lio 131.692 26,1%
Ende 61.557 12,2%
anderen 5.046 1,0%
totaal 504368 100%

09 Jakarta Chinezen 73.369 45,0%
Javanen 64.402 39,5%
Florinezen 9.293 SJ%
Bataks 3.750 2,3%
Menadonezen 3.587 2,2%

Florinezen/Timor 2.120 1,3%
anderen 6.521 4,0%
totaal 163.042 100%

10 Jayapura Papoea's 44.808 88,5%
Javanen 2.126 4,2%
Molukkers 1.367 2,7%
anderen 1329 4,6%
totaal 50.630 100%

11 Ketapang Daya's 20.020 93,2%
Chinezen 752 3,5%
Javanen 236 1,1%
anderen 473 2,2%
totaal 21.481 100%

12 Kupang Timorezen 40.298 80,0%
Florinezen 7.354 14,6%
Sumbanezen 1.763 3,5%
Javanen 504 1,0%
anderen 454 0,9%
totaal 50.373 100%

13 Larantuka Larantukaers 91.734 43,9%
Adonarezen 44.718 21,4%
Lembataars 41.792 20,0%
Solorezen 30.091 14A%
anderen 627 0,3%
totaal 208.962 100%
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(vervolg tabel)

Bisdommen Etnische grocpen Aantal katholieken

14 Malang Javanen 37.309 72,8%
Chinezen 9.737 19,0%
Sulawesi8rs 820 1,6%
Florinezen 769 1,5%
Ambonezen 564 1,1%
anderen 2.049 4,0%
totaal 51.248 100%

15 Menado Minahassers 81.467 89,4%
Chinezen 5.468 6,0%
Javanen 1.640 1,8%
anderen 2351 2,8%
totaal 91.126 100%

16 Medan Bataks 274541 97,1%
Chinezen 5.372 1,9%
anderen 2.798 0,4%
totaal 282.711 100%

17 Merauke Papoea's 83.023 94,1%
Keiezen 2.735 3,19
Javanen 1.059 1.202

anderen 1.412 2,2%
totaal 88.229 100%

18 Padang Chinezen 10.874 36,2%
Mentaweiers 9.973 33,2%
Javanen 3.905 13,0%
Bataks 2.613 8,7%
Niassers 1.592 5,3%
anderen 1.083 3,6%
totaal 30.040 100%

19 Palembang Javanen 23.977 61,3%
Chinezen 10.170 26,0%
Sumatrancn 1.330 3,4%
Bataks 1.095 2,8%
Florinezen 782 2,0%
anderen 1.761 43%
totaal 39.115 100%

20 Pangkalpinang Chinezen 9.361 68,3%
Javanen 2.021 14,8%
Florinezen 1.649 12,0%
Bataks 244 1,8%
anderen 420 3,1%
totaal 13.695 100%
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(vervolg tabel)

Bisdommen Etnische groepen Aantal katholieken

21 Pontianak Daya's 103.250 90,4%
Chinezen 1747 6,8%
Javanen 2.468 2,1%
anderen 800 0,7%
totaal 114.265 100%

22 Purwokerto Javanen 26.714 68,0%
Chinezen 12.296 31,3%
anderen 275 0,7%
totaal 39.285 100%

23 Ruteng Manggareiers 369.149 99,6%
anderen 1.631 0,4%
totaal 370.780 100%

24 Samarinda Daya's 28.709 73,6%
Javanen 3.667 9,4%
Timorezen 1.872 4,8%
Chinezen 1.521 3,9%
Menadonezen 1.1703 0%
Toraja's 624 1,6%
anderen 1.444 17%
totaal 39.007 100%

25 Sekadaus Daya's 31.200 95,3%
Chinezen 524 1,6%
anderen 1.015 3,1%
totaal 32.739 100%

26 Semarang Javanen 285.946 94,9%
Chinezen 11771 4,6%
anderen 1.628 0,5%
totaal 301.345 100%

27 Sibolga Niassers 72.199 73,5%
Bataks 23375 24,0%
Chinezen 2.358 2,4%
anderen                                   98              0,19
totaal 98.230 100%

28 Sintang Daya's 36.531 96,7%
Chinezen 831 2,2%
anderen 416 1,1%
totaal 37.778 100%

5 Deze gegevens uit 1980 hebben betrekking op het gebied van de prefectuur Sekadau. Pas in 1982
werd het bisdom Sanggau opgericht.
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(vervolg tabel)

Bisdommen Etnische groepen Aantal katholieken

29 Sorong
1.237 7,0%

Papoea's 11.152 63,1%
Molukkers
Keiezen/Tanimb. 1.113 6,3%
Chinezen 1.007 SJ%
Florinezen 866 4,9%
Florinezen/rimor. 583 3,3%
Javanen 230 1,3%
Menadonezen 194 1,1%
anderen 1.291 7,3%
totaal 17.673 100%

30 Surabaya Javanen 61.005 613%
Chinezen 33.032 33,3%
Florinezen 992 1.0%
anderen 4.166 4,2%
totaal 99.195 100%

31 Tanjungkarang Javanen 56.947 92,7%
Chinczen 3.317 5,4%
anderen 1.168 1,9%
totaal 61.432 100%

32 Ujungpandang Toraja's 65.164 73,09
Chinczen 6.695 739c
Muna 4.910 5,5%
Javanen 4.374 4,9%
Balinezen 1.946 2,2%
Minahassers 1.696 1,9%
Florinezen 1.339 1,5%
Timorezen 1.071 1,2%
anderen 2.053 2,3%
totaal 89.266 100%

33 Weetebula Sumbanezen 27.358 82,8%
Florinezen 3.011 9,1%
Bima 1.640 5,0%
anderen 1.048 3,1%
totaal 33.057 100%

Bron: PPA, laporan 75b, lampiran 9, p. 31-38.

424



Appendix 6

Historisch overzicht van alle ordinarii in de 33 bisdommen van de Indonesische6
katholieke kerk, 1807-1990

I     KERKPROVINOE VAN JAKARTA EN WEST-JAVA

1 Huidige aartsbisdom JAKARTA
Apostolische prefectuur Batavia: 8 mei 18077
Apostolisch vicariaat Batavia: 20 september 18428
Aartsbisdom Jakarta: 3 januari 19619

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. J. Nelissen Pr. (1807-1817)
2 Apostolisch prefect: mgr. L Prinssen Pr. (1817-1830)
3 Apostolisch prefect: mgr. J. Scholten Pr. (1830-1842)

4 Apostolisch vicaris: mgr. J. Grooff Pr. (1842-1846)
5 Apostolisch vicaris: mgr. P. Vrancken Pr. (1847-1874)
6 Apostolisch vicaris: mgr. A. Claessens Pr. (1874-1893)
7 Apostolisch vicaris: mgr. WJ. Staal SJ (1893-1897)
8 Apostolisch vicaris: mgr. E.S. Luypen SJ (1898-1923)
9 Apostolisch vicaris: mgr. A van Velsen SJ (1924-1933)

10 Apostolisch vicaris: mgr. P. Willekens SJ (1934-1952)

11 Apostolisch vicaris: mgr. A. DJAJASEPOETRA SJ (1953-1961)

12  Aartsbisschop: mgr. A Djajasepoetra SJ (1961-1970)

13 Aartsbisschop: mgr. L. SOEKOTO SJ (1970-    )

2 Huidige bisdom BOGOR10:
Apostolische prefectuur Sukabumi: in 1941 de iure, maar pas officieel 9 december 1948.
Gebiedsverandering: 8 nov. 1957
Bisdom Bogor 3 januari 1961

ORDINARII:
1   Apostolisch prefect: mgr. N. Geise OFM (1948-1961)

2   Bisschop: mgr. N. Geise OFM (1961-1975)

3  Bisschop: mgr. 1. HARSONO Pr. (1975- )

3 Huidige bisdom BANDUNGN:
Apostolische prefectuur: 20 april 1932
Apostolisch vicariaat: 16 oktober 1941
Bisdom: 3 januari 1961

6 De namen van de Indonesische ordinarii zijn met hoofdletters aangegeven wanneer zij voor de
eerste keer vermeld worden.

7 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 23-32.
8 Zie Sejarah, 1974, decl 2, p. 33-263.
9 Zic Sejarah, 1974, decl 3b, p. 729-787.

10 Zic Sejarah, 1974, decl 3b, p. 78&811.
11 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 812-839.
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ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. J.H. Goumans OSC (1932-1941)
2 Apostolisch vicaris: mgr. J.H. Goumans OSC (1941-1951)
3 Apostolisch vicaris: mgr. P.M. Arntz OSC (1952-1961)

4   Bisschop: mgr. P.M. Arntz OSC (1961-1984)

5   Bisschop: mgr. A. DJAJASISWAJA Pr. (1984-    )

II    KERKPROVINaE VAN MIDDEN- EN OOST-JAVA

4 Huidige aartsbisdom SEMARANG12:
Apostolisch vicariaat Semarang: 1 augustus 1940
Aartsbisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch vicaris: mgr. A SOEGIJAPRANATA SJ (1940-1961)

2   Aartsbisschop: mgr. A. Soegijapranata SJ (1961-1963)

3   Aartsbisschop: mgr. J. DARMOJUWONO Pr., (1963-1981)
sinds 1957: Kardinaal Justinus Darmojuwono.

4 Vicaris capitularis: mgr. A DJAJASISWAJA Pr. (1981-1983)

5   Aartsbisschop: mgr. J. DARMAATMADJA SJ (1983- )

5 Huidige bisdom PURWOKERT013:
Apostolische prefectuur 25 april 1932
Apostolisch vicariaat: 16 oktober 1941
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1   Apostolisch prefect: mgr. B.JJ. Visser MSC (1932-1941)
2 Apostolisch vicaris: mgr. BJJ. Visser MSC (1941-1949)
3 Apostolisch vicaris: mgr. W. Schoemaker MSC (1949-1961)

4   Bisschop: mgr. W. Schoemaker MSC (1961-1974)

5   Bisschop: mgr. P.S. HARDJASOEMARTA MSC (1974- )

6 Huidige bisdom SURABAYA14:
Apostolische prefectuur: 15 februari 1928
Apostolisch vicariaat: 16 oktober 1941
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. Th. de Backere CM (1928-1936)
2 Apostolisch prefect: mgr. M. Verhoeks CM (1937-1942)
3 Apostolisch vicaris: mgr. M. Verhoeks CM (1942-1952)
4 Apostolisch vicaris: mgr. J. Klooster CM (1953-1961)
5   Bisschop: mgr. J. Klooster CM (1961-1982)

6   Bisschop: mgr. AJ. DIBJAKARIONO Pr. (1982-    )

12 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p 842-902.
13 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 903-948.
14 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 949-999.
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7 Huidige bisdom MALANG15:
Apostolische prefectuur. 27 april 1927
Apostolisch vicariaat: 15 maart 1939
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1   Apostolisch prefect: mgr. C. v.d. Pas O.Carm. (1927-1933)
2 Apostolisch prefect: mgr. A.E.J. Albers O.Carm (1935-1939)

3 Apostolisch vicaris: mgr. AE.J. Albers O.Carm. (1939-1961)

4   Bisschop: mgr. A.EJ. Albers O.Carm. (1961-1973)

5   Bisschop: mgr. F.X. HADISUMARTA O.Carm. (1973-1988)

6  Bisschop: mgr. HJ. PANDOYOPUTRO O.Carm. (1989-    )

III KERKPROVINCIE SUMATERA

8 Huidige aartsbisdom MEI)AN16,
Apostolische prefectuur Sumatra: 30 juni 1911
Apostolisch vicariaat Padang: 18 juli 1932
Apostolisch vicariaat Medan: 23 december 1941
Aartsbisdom Medan: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. L. Cluts OFM Cap. (1912-1921)

2 Apostolisch prefect: mgr. M. Brans OFM Cap. (1921-1932)

3 Apostolisch vicaris: mgr. M. Brans OFM Cap. (1932-1954)
4 Apostolisch vicaris: mgr. F. v.d. Hurk OFM Cap. (1954-1961)

5   Aartsbisschop: mgr. F. v.d. Hurk OFM Cap. (1961-1976)

6   Aartsbisschop: mgr. P. DATUBARA OFM Cap. (1976-    )

9 Huidige bisdom SIBOLGA17:
Apostolische prefectuur 17 november 1959
Bisdom: 2A oktober 1980

ORDINARII:
1 Apostolisch administrator: mgr. G. Grimm OFM Cap. (1959-1968)
2 Apostolisch administrator: mgr. B. Willing OFM Cap. (1968-1978)

3 Apostolisch administrator: mgr. A SINAGA OFM Cap. (1978-1980)
4   Bisschop: mgr. A Bongsu Sinaga, OFM Cap. (1980-    )

10 Huidigc bisdom PADANG'8:
Apostolische prefectuur 27 juni 1952
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1   Apostolisch prefect: mgr. P. de Martino SX (1952-1961)
2   Bisschop: mgr. A Bergamin SX (1961-1983)

3   Bisschop: mgr. M. SITUMORANG OFM Cap. (1983-    )

15 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1000-1091.
16 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 15-47.
17 Zie Sejarah, 1974, decl 38, p. 49-102.
18 Zie Sejarah, 1974, decl 33, p. 103-166.
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11 Huidige bisdom PALEMBANGH
Apostolische prefectuur BengkoeIen: 27 december 1923
Apostolisch vicariaat Palembang: 13 juni 1939
Bisdom Palembang: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. H.L Smeets SO (1925-1927)
2 Pro-prefect: pastoor HJ.D. van Oort SCI (1927-1934)
3 Apostolisch prefect: mgr. H.M. Mekkelholt SCJ (1934-1939)
4 Apostolisch vicaris: mgr. H.M. Mekkelholt SO (1939-1961)

5   Bisschop: mgr. H.M. Mekkelholt SCI (1961-1963)

6  Bisschop: mgr. J. Soudant SCJ (1963-    )

12 Huidige bisdom TANJUNG KARANG20.
Apostolische prefectuur. 19 juni 1952
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. A Hermelink SCJ (1952-1961)

2   Bisschop: mgr. A Hermelink SCI (1961-1978)

3   Bisschop: mgr. A HENRISOESANTA SCI (1978-    )

13 Huidige bisdom PANGKALPINANG21:
Apostolische prefectuur 27 december 1923
Apostolisch vicariaat: 8 februari 1951
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. 'Ill. Kerkenrath SSCC (1924-1928)

2   Apostolisch prefect: mgr. V. Bouma SSCC (1928-1945)
3 Apostotisch prefect: mgr. M. van Soest SSCC (1946-1951)
4 Apostolisch vicaris: mgr. N. v.d. Westen SSCC (1951-1961)

5   Bisschop: mgr. N. v.d. Westen SSCC (1961-1979)
6 Apostolisch administrator: mgr. A Reichenbach SSCC (1979-1987)
7   Bisschop: mgr. H. MOA NURAK SVD (1987-    )

IV KERKPROVINCIE KALIMANTAN (BORNEO)

14 Huidige aartsbisdom PONTIANAK22:
Apostolische prefectuur Borneo: 11 februari 1905
Apostolisch vicariaat Borneo: 13 maart 1918
Aartsbisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. P. Bos OFM Cap. (1905-1918)
2 Apostolisch vicaris: mgr. P. Bos OFM Cap. (1918-1933)
3 Apostolisch vicaris: mgr. T. v. Valenberg OFM Cap. (1934-1957)
4 Apostolisch vicaris: mgr. H. v.d. Burgt OFM Cap. (1957-1961)

19 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p 167-222.
20 Zie Sejarah, 1974, decl 38, p. 167-222
21 Zie S jarah, 1974, decl 3a, p. 223-309.
22 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 313-347.
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5   Aartsbisschop: mgr. H. v.d. Burgt OFM Cap. (1961-1976)

6   Aartsbisschop: mgr. H. BUMBUN OFM Cap. (1976-    )

15 Huidige bisdom SINTANG23:
Apostolische prefectuur. 26 oktober 1948
Apostolisch vicariaat: 23 april 1956
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. L v. Kessel SMM (1948-1956)
2 Apostolisch vicaris: mgr. L. v. Kessel SMM (1956-1961)
3   Bisschop: mgr. L v. Kessel SMM (1961-1973)
4 Apostolisch administrator. mgr. L. v.d. Boom SMM (1973-1977)
5   Bisschop: mgr. I. DOERA Pr. (1977-    )

16 Huidige bisdom KETAPANG24:
Apostolische prefectuur. 14 juni 1954
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1   Apostolisch prefect: mgr. G. Sillekens CP (1954-1961)
2 Apostolisch administrator: mgr. G. Sillekens CP (1961-1962)

3   Bisschop: mgr. G. Sillekens CP (1962-1979)

4   Bisschop: mgr. B. PUJARAHARJA Pr. (1979-    )

17 Huidige bisdom SANGGAU25.
Apostolische prefectuur Sekadau: 9 april 1968
Bisdom Sanggau: 10 juli 1982

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. M. di Simone CP (1969-1972)
2 Apostolisch prefect: mgr. L Spinosi CP (1972-1982)
3 Apostolisch administrator: mgr. H. BUMBUN OFM Cap., (1982-1990)

tevens aartsbisschop van Pontianak.
4   Bisschop: mgr. Y. Mencuccini CP (1990-    )

18 Huidige bisdom BANJARMASIN 6:
Apostolische prefectuur 21 mei 1938
Apostolisch vicariaat: 10 maart 1949
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. J. Kusters MSF (1938-1949)
2 Apostolisch vicaris: mgr. J. Groen MSF (1949-1953)
3 Apostolisch vicaris: mgr. W. Demarteau MSF (1954-1961)

4   Bisschop: mgr. W. Demarteau MSF (1961-1983)
5   Bisschop: mgr. RX. PRAJASUTA MSF (1983-    )

23 Zie Sejarah, 1974, deel 3a, p. 349-362.
24 Zic Sejarah, 1974, decl 3a, p 363-398.
25 Zie Sejarah, 1974, decl 33, p. 363-398, cn ten dcle onder aartsbisdom Pontianak, 9 336-347.
26 Zie Sejarah, 1914, decl 3a, p. 399442.
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19 Huidige bisdom SAMARINDA27:
Apostolisch vicariaat: 21 februari 1955
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch vicaris: mgr. J. Romeijn MSF (1955-1961)

2   Bisschop: mgr. J. Romeijn MSF (1961-1975)

3 Apostolisch administrator: mgr. Chr. v.d. Weegberg MSF (1975-1976)
4 Apostolisch administrator: mgr. M. Coomans MSF (1977-1988)

5   Bisschop: mgr. M. Coomans MSF (1988- )

V KERI<PROVINCIE SUIAWESI (Celebes) - AMBON

20 Huidige aartsbisdom UJUNG PANDANG 8:
Apostolische prefectuur Makassar. 13 april 1937
Apostolisch vicariaat Makassar 13 mei 1948
Aartsbisdom Ujung Pandang: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. G. Martens CICM (1937-1948)

2 Apostolisch vicaris: mgr. N. Schneiders CICM (1948-1961)

3  Aartsbisschop: mgr. N. Schnciders CICM (1961-1973)

4   Aartsbisschop: mgr. TH. LUMANAUW Pr. (1973-1981)

5 Apostolisch administrator: mgr. F. van Roessel CICM (1982-1988)

6   Aartsbisschop: mgr. F. van Roessel CICM (1988-    )

21 Huidige bisdom MANAD029:
Apostolische prefectuur Cekbes: 17 april 1919
Apostolisch vicariaat Celebes: 1 februari 1934
Apostolisch vicariaat Manado: 13 april 1937
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. G. Vesters MSC (1919-1923)

2 Apostolisch prefect: mgr. W. Panis MSC (1923-1934)
3 Apostolisch vicaris: mgr. W. Panis MSC (1934-1945)

4 Apostolisch vicaris: mgr. N. Verhoeven MSC (1947-1961)

5   Bisschop: mgr. N. Verhoeven MSC (1961-1969)

6   Bisschop: mgr. Th. Moors MSC (1969-1990)

7   Bisschop: mgr. J. SUWATAN MSC (1990-    )

22 Huidige bisdom AMBON30:
Apostolische prefectuur Nieuw-Guinee: 22 december 1902

Apostolische vicariaat Nieuw Guinee: 29 augustus 1920
Apostolisch vicariaat Amboina: 12 mei 1949
Bisdom: 3 januari 1961

27 Zic Sejarah, 1974, decl 32, p. 399-442.

28 Zie Sejarah, 1974, decl 38, p. 445466.
29 Zie Sejarah, 1974, decl 3a, p. 467-498.
30 Zie Sejarah, 1974, decl Ja, p. 499-604.
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ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. M. Neyens MSC (1903-1914)
2 Apostolisch prefect: mgr. H. Nollen MSC (1915-1921)
3 Apostolisch vicaris: mgr. J. Aerts MSC (1921-1942)
4 Apostolisch administrator: mgr. J. Grent MSC (1943-1949)
5 Apostolisch vicaris: mgr. J. Grent MSC (1948-1961)

6   Bisschop: mgr. J. Grent MSC (1961-1965)

7   Bisschop: mgr. A. Sol MSC (1965-    )

Hulpbisschop: mgr. J. TETHOOL MSC (1982-    )

VI KERKPROVINCIE 1RIAN JAYA (Nieuw-Guinea)

23 Huidige aartsbisdom MERAUKE31:
Apostolisch vicariaat: 2A juni 1950
Aartsbisdom: 3 december 1966

ORDINARII:
1 Apostolisch vicaris: mgr. H. Tillemans MSC (1950-1966)
2   Aartsbisschop: mgr. H. Tillemans MSC (1966-1972)

3   Aartsbisschop: mgr. J. van Duivenvoorde MSC (1972- )

24 Huidige bisdom AGATS 2:
Bisdom Agats: 21 augustus 1969

ORDINARIUS:
1   Bisschop: mgr. A. Sowada OSC (1969-    )

25 Huidige bisdom JAYAPURA 3:
Apostolische prefectuur Hollandia: 12 mei 1949
Apostolisch vicariaat Hollandia: 14 juni 1954
Bisdom Jayapura: 3 december 1967

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. A. Cremers OFM (1949-1954)
2 Apostolisch administrator: mgr. A. Cremers OFM (1954-1956)
3 Apostolisch vicaris: mgr. R. Staverman OFM (1956-1967)
4   Bisschop: mgr. R. Staverman OFM (1967-1972)
5   Bisschop: mgr. H. Munninghoff OFM (1972-    )

26 Huidige bisdom MANOKWARI-SORONG34:
Apostolische prefectuur Manokwari: 19 december 1959
Bisdom Sorong: 3 december 1966

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. P. van Diepen OSA (1960-1966)
2   Bisschop: mgr. P. van Diepen OSA (1966-1988)
3   Bisschop: mgr. F.X. HADISUMARTA O.Carm. (1988-    )

31 Zie Sejarah, 1974, decl 38, p. 607-661.
32 Zie Sejarah, 1974, decl 33, p. 646-656.
33 Zie Sei£Irah, 1974, decl 32, p. 663-713.
34 Zie Sejarah, 1974, deel 32, p. 663-713.
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VII KERKPROVINCIE NUSATENGGARA (KLEINE SOENDA-EILANDEN 35

VIIa  Noordenjk deel:

27 Huidige aartsbisdom ENDE 6:
Apostolische prefectuur van de Kleine Soenda-eitanden: 16 september 1913 (zonder Flores)
Apostolische prefectuur van de Kleine Soendakilanden: 20 juli 1914 (Flores wordt crt)ij
gevoegd)

Apostolisch vicariaat Ende: 8 maart 1951
Aartsbisdom Ende: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. P. Noyen SVD (1913-1921)

2 Apostolisch vicaris: mgr. A Verstraelen SVD (1922-1932)

3 Apostolisch vicaris: mgr. H. Leven SVD (1933-1951)

4 Apostolisch vicaris: mgr. A. Thijssen SVD (1951-1961)

5   Aartsbisschop: mgr. G. MANEK SVD (1961-1969)

6  Aartsbisschop: mgr. D. DJAGOM SVD (1969-    )

28 Huidige bisdom LARANIUKA 7:
Apostolisch vicariaat: 8 maart 1951
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch vicaris: mgr. G. MANEK SVD (1951-1961)

2   Bisschop: mgr. A Thijssen SVD (1961-1973)

3   Bisschop: mgr. D. NGGAWA SVD (1974-    )

29 Huidige bisdom RUIENG38:
Apostolisch vicariaat: 8 maart 1951
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch vicaris: mgr. W. van Bekkum SVD (1951-1961)

2   Bisschop: mgr. W. van Bekkum SVD (1961-1972)

3 Apostolisch administrator: mgr. V. DJEBARUS SVD (1972-1973)

4   Bisschop: mgr. V. Djebarus SVD (1973-1981)

5 Vicaris capitularis: mgr. G. Mezenberg SVD (1981-1984)

6   Bisschop: mgr. E. SANGSUN SVD (1984- )

30 Huidige bisdom DENPASAR39.
Apostolische prefectuur Bali en Lombok: 10 juli 1950
Bisdom Denpasar 3 januari 1961

35 Deze kerkprovincie werd op 4 november 1989 opgedeeld in twee delen. Het noordelijk deel omvat

het aartsbisdom Ende, met als suffragaanbisdommen Larantuka, Ruteng en Denpasar. Hct
zuidelijk decl omvat het aartsbisdom Kupang, met als suffragaanbisdommen Atambua cn
Weetebula. Zie Hidup, 15/16 (15-22 april 1990), p. 46.

36 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1095-1251.
37 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1095-1251.
38 Zie Sejarah, 1914, decl 3b, p. 1253-1285.
39 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p 1399-1423.
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ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. H. Hermens SVD (1950-1961)
2   Bisschop: mgr. P. SANI SVD (1961-1972)
3 Apostolisch administrator: mgr. A. Thijssen SVD (1973-1981)
4   Bisschop: mgr. V. DJEBARUS SVD (1981-    )

VIIb  Zuidelijk deet:

31 Huidige aartsbisdom KUPANG<
Bisdom: 13 april 1967
Aartsbisdom: 4 november 1989

ORDINARIUS:
1   Bisschop: mgr. G. MANIEIRO SVD (1967-1990)
2   Aartsbisschop: mgr. G. Manteiro SVD

(1990-    )

32 Huidige bisdom ATAMBUA 1:
Prefectuur van de Kleine Soenda-eilanden: 8 oktober 1913
Apostolisch vicariaat: 25 mei 1936
Bisdom: 3 januari 1961

ORDINARII:
1 Apostolisch vicaris: mgr. J. Pessers SVD (1937-1958)
2 Apostolisch vicaris: mgr. Th. v.d. Tillaert SVD (1958-1961)
3   Bisschop: mgr. Th. v.d. Tillaert SVD (1961-1984)
4   Bisschop: mgr. A. PAIN RATU SVD (1984-    )

33 Huidige bisdom WEETEBULA4
Apostolische prefectuur. 20 oktober 1959
Bisdom: 6 februari 1969

ORDINARII:
1 Apostolisch prefect: mgr. G. Legeland CssR (1960-1969)
2 Apostolisch administrator: mgr. W. Wagener CssR (1970-1975)
3 Apostolisch administrator: mgr. H. HARIPRANATA SJ (1975-1980)
4 Vicaris capitularis: mgr. B. Neij CssR (1980-1986)
5   Bisschop: mgr. G.K PAREIRA SVD (1986-    )

40 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1286-1345.
41 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1286-1345.
42 Zie Sejarah, 1974, decl 3b, p. 1346-1398.
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Appendix 7

Historisch overzicht van alle Indonesische ordinarii, 1940-1990

1  1940: mgr. A. Soegijapranata SJ in Scmarang (1940-1963)
2  1951: mgr. G. Manek SVD in Larantuka en Endc (1951-1969)
3  1953: mgr. A. Djajascpoetra SJ in Jakarta (1953-1970)

4  1961: mgr. P. Sani SVD in Denpasar (1961-1972)
5  1963: mgr. J. Darmojuwono Pr. in Semarang (1963-1981)
6  1967: mgr. G. Manteiro SVD in Kupang (1967-)
7  1969: mgr. D. Djagom SVD in Ende (1969-)
8  1970: mgr. L. Soekoto SJ in Jakarta (1970-)
9  1973: mgr. V. Djebarus SVD in Ruteng en Denpasar (1973-)

10  1973: mgr. F.X. Hadisumarta O.Carm. in Malang (1973-1988)
vanaf 1988 Bisschop In Sorong.

11  1974: mgr. Th. Lumanauw Pr. in Ujung Pandang (1973-1981)
12  1974: mgr. P. Hardjasoemarta MSC in Purwokerto (1974-)
13  1974: mgr. D. Nggawa SVD in Larantuka (1974-)
14  1975: mgr. Ign. Harsono Pr. in Bogor (1975-)
15  1975: mgr. P. Datubara OFM Cap in Medan (1975-)
16  1975: mgr. H. Haripranata SJ in Weetebula (1975-1980)
17 1976: mgr. H. Bumbun OFM Cap. in Pontianak (1976-)

van 1982-1990 tegelijkertijd ApostAdm.in Sanggau.
18  1976: mgr. A. Henrisoesanta SCl in Tj.Karang (1976-)
19  1977: mgr. I. Docra Pr. in Sintang (1977-)
20  1978: mgr. A Bongsu Sinaga OFM Cap. in Sibolga (1978-)
21  1979: mgr. B. Pujaraharja Pr. in Ketapang (1979-)
22  1982: mgr. A. Dibjakarjono Pr. in Surabaya (1982-)
23  1982: mgr. J. Tethool MSC (hulpbisschop in Ambon) (1982-)
24  1983: mgr. M. Situmorang OFM Cap. in Padang (1983-)
25  1983: mgr. F.X. Prajasuta MSF in Banjarmasin (1983-)
26  1983: mgr. J. Darmaatmadja SJ in Semarang (1983-)
27  1984: mgr. A. Pain Ratu SVD in Atambua (1984-)
28  1984: mgr. A Djajasiswaja Pr. in Bandung (1984-)
29  1984: mgr. E. Sangsun SVD in Ruteng (1984-)
30  1986: mgr. G. Pareira SVD in Weetebula (1986-)
31  1987: mgr. H. Moa Nurak SVD in Pangkalpinang (1987-)
32  1989: mgr. HJ. Pandoyoputro O.Carm. in Malang (1989-)

33  1990: mgr. J. Suwatan MSC in Manado (1990-)
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Appendix 8

Personeelsstatistiek alle bisdommen, anno 1990

Seculiere en Reguliere Pricsters
Secul. priest. Regul. priest. Totaal priesters

Bisdommen wni wna tot. wni wna tot. wni wna tot.

Jakarta       22   22  122 20 142 144    20   164
Bandung                    5          5        43   12   55        48   12   60

Bogor     19  19  16 2 18  35 2 37

Semarang                   91         91        172    19 191 263    19  282
Purwokerto    7  7  20 3 23  27 3 30
Surabaya                    17         17         36    14    50         53    14    67

Malang     14  14  59 8 67  73 8 81

Ende                        71          71         59   43 102 130   43   173

Larantuka                    20          20         19    15    34         39    15    54

Ruteng     37 1 38  41 20 61  78 21 99
Denpasar     5  5  11 4 15  16 4 20

Kupang     16  16  20 3 23  36 3 39
Atambua     24  24  25 12 37  49 12 61
Weetebula     4  4  12 13 25  16 13 29

Medan     3  3  77 27 104         80    22   107

Sibolga     1  1  29 6 35  30 6 36
Padang                     9          9         9   23   32        18   23   41
Pangkalpinang    3  3  10 5 15  13 5 18
Palembang     4  4  26 13 39  30 13 43
Tanjungkarang    3  3  15 8 23  18 8 26

Pontianak     2  2  34 3 37  36 3 39
Sanggau                      4          4         22     3    25         26     3    29

Sintang     8  8  12 13 25  20 13 33
Ketapang    11 11 5 2 7 1 6 2 1 8
Banjarmasin          21 2 23  21 2 23
Samarinda     3  3  30 2 32  33 2 35

Ujungpandang              42         42         7   10   17        49   10   59
Manado     27  27  27 6 33  54 6 60
Amboina     3  3  29 5 34  32 5 37
Merauke     4  4  13 14 27  17 14 31
Agats           5 9 14  5 9 14
Jayapura     8  8  13 21 34  21 21 42
Sorong 4 4 5 9 1 4 9 9 1 8

INDONESIA 491 1 492 1044 369 1413 1535 370  1905

Bron: Staristik Tahunan Personatia, 1989. Situatie per 31 december 1989, tabcl 1.
wni = Indonesisch staatsburger
wna = nict-Indonesisch staatsburger
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(vervolg tabel)

Broeders en Zusters
Broeders Zusters

Bisdommen wni wna tot. wni wna tot.

Jakarta           34 9 43 388    19  407

Bandung                                                 9 119 4   123

1           1        146    10   156

Bogor 7     2

Semarang 222 7 229 929    11   940

Purwokerto          33 3 36 195 1   196

Surabaya 30     2 32 265    16   281

Malang 9 1 85 484    11   495

Ende                                         78    6 84 324    16   340

Larantuka         12 1 13 208 7   215

Ruteng                 41 2 43
13     4    17         69     4    73

Denpasar 3 1 4
Kupang 5    1     6        47    6   53

Atambua           37 3 40  86 6 92
Weetebula                                                                    4                 4              33                33

Medan           57 5 62 603 6   609

Sibolga 27     1 28 115 5   120

Padang                                                               33         33
1    3    4        44    6   50

Pangkalpinang       5 1 6
Patembang          17 1 18 185 7   192

Tanjungkarang                                                   3              3 180 3   183

Pontianak          27 1 28 170 1   171

Sanggau                                            12          12         50     6   56

Sintang 3 1 4  30 6 36
Ketapang                72 5 77

14     1    15         47     3    50

Banjarmasin 4 1 5
Samarinda          2  2  39 1 40

Ujungpandang                                    56         56        87    3   90

Manado          28 3 31 201 8   209

Amboina          19 5 24 197 7   204

Mcrauke 36927734
Agats 2     2         14     1    15

Jayapura          19 4 23  45 5 50
Sorong 1          1        19    7   26

INDONESIA 861    75 936 5492 200 5692

Bron:  Statistik Tahunan Personalia, 1989. Situatie per 31 december 1989, tabel 1.
wni = Indonesisch staatsburger
wna = Niet-Indonesisch staatsburger
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(vervolg tabel)

Totaai van alle
Kandidaat-priesters Pr.Br.Zr.Kand.-pr.
dioc. reg. tot. wni wna tot.

Bisdommen

Jakarta              43 102 145 711    48  759

Bandung 15    84    99        294    22   316

Bogor 28   20   48 209 8   217

Scmarang 88 219 307 1721 37  1758

Purwokerto          5 24 29 284 7  291

Surabaya          55 1 56 404    32  436

Malang 15 241 256 897    20  917

Ende 109 321 430 962 65  1027

Larantuka          58 2 60 319    23   342

Ruteng 61     6 67 227    29  256

Denpasar          14  14  74 7 81
Kupang           41 4 45 133    10   143
Atambua 85 87 172 344 21 365

Weetebula              16 18 34   87 13 100

Medan               17 122 139 879 38  917
Sibolga           9 5 14 186    12   198

Padang 19          19         82    32   114

Pangkalpinang         27 5 32  83 6 89
Palembang          25 1 26 258    21   279
Tanjungkarang            32 17 49  250 11 261

Pontianak          8 2 10 243 5  248
Sanggau                                             3    7    10         98     9   107

Sintang           25  25  78 20 98
Ketapang 16     2    18         95     6   101

Banjarmasin          11 6 17 114 8   122

Samarinda          15 7 22  96 3 99

Ujungpandang                                    57   18   75       267   13  280

Manado              62 74 136 419    17  436

Amboina              15 14 29  277 17 294

Merauke          10 2 12  59 27 86
Agats 4     4         23    12    35

Jayapura 24    11    35 120 30   150
Sorong                                           6    3 9 38    16   54

INDONESIA 1014  1429 2443 10331 645 10976

Bron·. Statistik Tahunan Personalia, 1989. Situatie per 31 december 1989, tabel 1.
wni = Indonesisch staatsburger
wna = niet-Indonesisch staatsburger
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gestacht, leeftijd, geboortejaar en geboorteplaats, verblijfplaats, staatsburgerschap,
godsdienst en eventueel aantekeningen over historische politieke betrokkenheid. De
aantekening over de godsdienst is vaak formeel, zodat cr in dit boek sprake is van
KTP-Islam: men is Islamict volgens het persoonsbewijs, maar in de praktijk kan dat
iets anders betekenen, of KIP-Katholick: iemand die cr nicts (meer) aan doet.

KVP Katholicke Volks Partij.

KWI 1. Kantor Waligereja Indonesia: Kantoor van de Indonesische Bisschoppenconferen-
tie.

2. Vanaf 1986 nicuwe naam voor de MAWI: Konperensi Waligereja Indonesia:
Conferentie van Indonesische Kerkvoogden.

LAI Lembaga Alkitab Indonesia: Indonesisch Bijbel Instituut van protestantse zijde.

LBI Lembaga Biblika Indonesia: Indonesisch Bijbel Instituut van katholicke zijde.

LK3I Lembaga Katolik untuk Kesejahteraan Keluarga Indonesia: Katholiek Bureau voor
Indonesisch Gezinswelzijn.

LKG Lembaga Konsultansi Gerejani: Kerkelijk Consultancy Bureau, opgericht in Yogya-
karta.

LPPS Lembaga Penelitian dan Pcmbangunan Sosial: Bureau voor onderzock en sociale

opbouw, onderafdeling van het KWI.

MABRI Majelis Bruder Indonesia: Raad van Oversten van alle Broedercongregaties in
Indonesia.

MASRI Majelis antar Serikat Religius Indonesia: Raad van alle Religieuze Oversten van
Indonesia.
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MAWl Majelis Agung Waligereja Indonesia: De vergadering van Kerkvoogden van Indone-
siE. OfficiBle titel van de Bisschoppenconferentie van Indonesia van 1955-1986. Toen
werd de naam KWI.

MEP Missions Etrangdres de Paris: Franse missiccongregatie met als hoofdzetel Parijs.

MHM Mill Hill Missionaries: Van oorsprong Engelse missiecongregatic genoemd naar de

plaats van het moederhuis te Mill Hill bij Londen.

MINIDOC Minidocumentatie, uitgave van INDOC.

MM Maryknoll Missionaries: Catholic Foreign Mission Society of America. Amerikaanse

missiecongregatie, genoemd naar de plaats van het moederhuis Maryknoll bij New
York.

MNPK Majelis Nasional Pendidikan Katolik: Nationale commissie voor katholiek onderwijs.

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat: Het Indonesische Volkscongres.

MSC Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu: De Missionarissen van het Heilig Hart van

Jezus.

MSF CongregatioMissionariorum a SacraFamilia: Congregatie van de Missionarissen van

dc H.Familie.

MUI Majelis Ulama Indonesia: Hoogste Islamitisch overlegorgaan.

NASAKOM Politieke kuze van Sockarno: Het samengaan van alle nationalistische (Nas),

godsdienstige (Agama) en communistische (Kom) politieke partijen rond 1960.

NTB Nusa Tenggara Barat: De Westelijke Kleine Soenda Eilanden: Lombok en Sumba-

wa.

KIr Nusa Tenggara Timur De Oostelijke Kleine Soenda Eilanden: Sumba, Flores en
Timor.

O.Carm. Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Cannelo: Orde van de

Broeders van de Zalige Maagd Maria van dc Berg Carmel, gewoonlijk genoemd
Karmelieten.

OCSO Ordo Cistercitnsium Strictioris Obscrvantiae: Orde van de CisterciEnsers van de
strenge onderhouding, gewoonlijk genoemd Trappistcn.

OFM Ordo Fratrum Minorum: Orde van de Minderbroeders, gewoonlijk genoemd
Franciscancn.

OFM Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum: Orde van de Minderbroeders Capucijnen,
gewoonlijk genoemd Kapucijnen.

OMI Congregatio Missionatiorum Oblatorum Sanctissimae Virginis Mariae Immaculatae:
Missionarissen Oblaten van Maria Onbevkkt Ontvangen.

ORMAS Organisasi Masyarakat: Maatschappelijke Organisatie. Wetgeving Nr. 8/1985. Zie
hoofdstuk 7, paragraaf 6.
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OSA Ordo Sancti Augustini:  Orde van Sint Augustinus, gewoonlijk genoemd Augustijnen.

OSC Ordo Sanctae Crucis: Orde van het H.Kruis, gewoonlijk genoemd Kruisheren.

OSU Ordo Sanctae Ursulae: Zusterorde van de H.Ursula, gewoonlijk genoemd Ursulinen.

P- 4 Kursus Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Cursussen die sinds 1979
in heel Indonesit gegeven worden waarin cen Richtlijn gegeven voor de 'beleving'
en de 'realisering' van de Pancasila in ieders leven.

PERDHAKI Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia:  Vereniging van katholieke Instituten
voor Gezondheidszorg.

PGI Persatuan Gereja-Gereja Indonesia: Indonesische protestantse Raad van Kerken.

PKI Partai Komunis Indonesia: indonesische Communistische Partij.

PML Pusat Musik Liturgi: Centrum voor Liturgische Muziek in Yogyakarta.

PMP Pendidikan Moral Pancasila: Onderricht in de Pancasila Moraal, na 1978 nieuw

lesvak op de scholen.

PMV Pro Mundi Mta: Katholiek Internationaal Informatie- en Onderzoekscentrum te

Brussel.

PMW Pauselijke Missic H/erken: Katholieke internationale kerkelijke organisatie ter
ondersteuning van de missies, tegenwoordig veelal Missio genoemd. Nederlandse
afdeling in Den Haag.

PNUKI Pertemuan Nasional Umat KatolikIndonesia: Nationale ontmoetingvan de katholie-
ke geloofsgemeenschap, van 8-12 juli 1984 in Jakarta gehouden bij gelegenheid van
de gedachtenisviering dat de katholieke kerk 450 jaar in IndonesiE bestond.

PPA Pusat Penclitian Atma Jaya: Onderzockscentrum van de Atma Jaya Universiteit in
Jakarta, opgericht in 1973.

PPK1 Persatuan PolitikKatolikIndonesia: Indonesische katholieke politieke vereniging van
voor de oorlog

PPU Pusat Pembinaan Umat: Centrum voor de begeleiding van de Umat in Pematang
Siantar, Noord-Sumatra.

PSM Pengabdi untuk Sesama Manusia: Zustcrs Franciscanessen dienaressen van de
evenmens, gewoonlijk genoemd de Franciscanessen van Veghel.

Fr Perusahaan Terbatas: Besloten N.V. (Naamloze Vennootschap).

PWI Panitia Waligereja Indonesia: Comit6 van de Indonesische Bisschoppenconferentic.

REPELHA Rencana Pembangunan Lima Tahun: Vijfjarenplan voor de opbouw van het land.

RIS Republik Indonesia Serikat: Verenigde Staten van Indonesie in december 1949

opgericht bij de Rondetafel Conferentic in Den Haag. Op 17 augustus 1950 door
Soekarno weer opgeheven en vervangen door de 6ne Republik Indonesia.
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RMS Republik Maluku Selatan: Republiek van de Zuid-Molukken in 1949 opgericht als
onderdeel van de RIS.

SARA Suku (etnische groep), Agama (godsdienst), Ras (ras) en Antar Golongan (tussen

groepen). De term wordt steeds gebruikt in de context van SARA-problematiek,
welke zich dus afspeelt op bovengenocmde "sensitieve- terreinen.

SBCN Samenwerking Brocder Congregaties in Nederland.

SCJ Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu: Congregatie van de Priesters van het

H.Hart van Jezus.

SD Sekolah Dasar Lagere School.

SJ                      Societas Jesu: Societeit van Jezus, gewoonlijk genoemd Jezuieten.

SKK Surat Keterangan Kependudukan: Bewijs van inwonerschap, permanente verblijfs-

vergunning.

SMA Sekolah Menengah Atas: Drie hoogste klassen van de Middelbare School.

SMM Societas Mariae Montfortana: Gezelschap van Maria van Montfort, gewoonlijk

genoemd Montfortanen.

SMP Sekolah Menengah Pertama: De eerste drie klassen van de Middelbarc School.

SMTA Sekolah Menengah lingkat Atas: Hoogste klassen van de Middelbare School.

SNVR Samenwerking Nederlandse 1/rouwelijke Religicuzen.

SPC Soeurs de Saint Paul de Chartres: Zusters van Paulus van Chartres. Van oorsprong
Franse Zustercongregatic.

SPG Sekolah Pendidikan Guru: Kweekschool. Sinds 1990 afgeschaft. Wie nu ondeIWijzer

wit worden moet na de SMA nog cen D2 (Diploma-ophiding van twee jaar) of D3
(Diploma-opleiding van drie jaar) halen aan een IKIP of FKIP. IKIP. Institut
Keguruan Ilmu Pendidikan is Instituut voor opleiding van leerkrachten. FKIP :
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan is Faculteit voor opleiding in onderwijskun-
de.

SSCC Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae: Congregatie van de Heilige Harten
van Jezus en Maria, vaak genocmd Picpus, naar de naam van de straat van het
moederhuis te Parijs.

SSpS Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti: Missiecongregatie der Dienares-

sen van de H.Geest, gewoonlijk genoemd de Zusters van Baexem.

Sr'F Sekolah Tinggi Filsafat: Hogeschool voor Filosofie.

srpr Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi: Hogeschool voor Filosofie en Theologie

SITK Sekolah Tinggi Teologi Katolik: Katholieke Theologische Hogeschool.

SUN Socialistische Uitgeverij Nijmegen.
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SVD Societas Ferbi Divini: Missionarissen van het Goddelijk Woord. Van oorsprong
Duitse Congregatie, vaak genoemd de Congregatic van Steyl

SX Societas S.Francisci Xaverii pro exteris missionibus: De societeit van missionarissen

van dc H.Franciscus Xaverius, afkomstig uit Parma, ItaliE, gewoonlijk genoemd de
Xaverianen.

TAP-TAP Ketctapan-ketempan: Bepalingen, besluiten van het Volkscongres.

TMM Tarekat Maria Mediatrbc Indoncsischc Zustercongregatie Maria Middelares,

opgericht in 1927.

TNR Tijdschrift voor Nederlandse Religieuzen.

UCAN Union of Catholic Asian News: persorganisatie voor Aziatisch katholiek nicuws,

gevestigd in Hongkong.

UNrEA United Nations TemporaryExecutive Authority: Het tijdelijk bestuursorgaan van de
Verenigde Naties dat van 1963-1969 het gezag uitoefende over Nieuw Guinea.

UU Undang-Undang Wetten die sinds 1945 zijn afgekondigd.

UUD Undang-Undang Dasar De Basis Grondwet van 1945.

VOC Ferenigde Oost-Indische Compagnie: Nederlands handelsgenootschap van 1602-1799,

dat in kite ook de politieke macht in de Oost-Indische koloniEn uitoefende.

WNA Warga Negara Asing: Niet-Indonesisch Staatsburger.

WNI Warga Negara Indonesia: Indonesisch Staatsburger.
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Verklarende woordenlijst

- Zie Lijst afkortingen.
- Zic Lit. ...  Zic in Litcratuurlijst desbetreffendc woord.

Abdi Dalem Sang Kristus -ADSK
Ad Gentes Decreet over de Missieactivitcit van de Kerk van het tweede Vati-

caans Concilie. + Lit. Constituties.
Adhortatio Vermaning, aansporing.
Ad limina Verplicht bezoek van bisschoppen van een land aan de paus, tegen-

woordig om de tien jaar.
Agama Godsdienst.
Agama asli Oorspronkelijke godsdienst.
Agama Jawa-Sunda Javaans-Soendanese godsdienst.
Aggiornamento Verschuiving; sinds het Tweede Vaticaanse Concilie gebruikt voor

aanpassingen aan de hedendaagse toestanden en opvattingen.
Aluk To Dollo Oorsponkelijke godsdienst op Sulawesi.
Alumni Leerlingen, afgestudeerden.
Angklung Traditioneel muziekinstrument van bamboe.

Arisan Spaarkas, spaarclub.
Asrama Internaat, studentenhuis.
Atma Jaya Research Centre Onderzoeks Centrum van de Atma Jaya Universiteit in Jakarta.

+ PPA.
Awam Leek.

Awamisasi Tendens om Icken in tc schakelen bij de uitbouw van de lokale  ker-
ken aan de basis.

Azas tunggal Exclusieve grondslag.
Bahasa Indonesia Indonesische Taal.
BAKIN -BAKIN
Bapak Vader.

BAPUK -* BAPUK
Berita Kita Onze Berichten. - Lit. Belita Kim.
Bhinneka Tunggal Ika Eenheid in Verscheidenheid. Nationale wapenspreuk van Indonesib.
Bimas Katolik Afdeling van ministerie van godsdienst voor de begeleiding van de

katholieken.
Biro Hukum en Humas Afdeling rechtszaken en voorlichting.
Biro Pusat Statistik -* BPS
Buku Petun(d)juk Gids - Lit. Jaarbocken KWI.
Candi Tempel, hciligdom.
Catechesi Tradendae Naam van een adhortatio van paus Johannes Paulus II aan kate-

chisten van Indonesia in juli 1980.
Census Tienjaarlijkse officitle volkstelling.

Community Dorpsgemeenschap
Conferentia Episcoporum Bisschoppenconferentie.
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Congregatie de Propaganda
Fide Romeinse Instantie voor de Verbreiding van het Geloof.
Consensus Overeenstemming
Considerans Bewecgreden, inlcidende paragraaf, die een bcsluit, een wet enz.

voorafgaat.
Corpus alienum Vreemd lichaam, vreemd element.
Darul Islam Islamitische opstandige beweging in West-Java en Zuid-Cekbes.
De iure Krachtens recht.
Delegatus Afgevaardigde, vertegenwoordiger.
Desa Dorp.
Dewan Raad.

Dewan Perwakilan Rakyat + DPR
DEWAP * DEWAP
Diakon Diaken, kerkelijke ambtsdrager.
Diakon Awam Niet gewijde diaken.
Djuma'at Kerkelijke Gemeente.
DOKPEN - DOKPEN
Dominium Belgicum Het gebied onder Belgische heerschappij
Dokumen Indonesianisasi Het document over Indonesianisasi. - Lit. Andere publikaties van

het secretariaat van de Bisschoppenconferentie.
Dukun Dorpsmedicijnman.
Etatismc Het tockennen van de voorrang aan het staatsbelang boven het

volksbelang; overhcersing van dc centrak staatsmacht.
Fachbau Duitse vakwerk-bouwstijl.
Gamelan Javaans orkest.
Gong Gong.
Gotong royong Wederzijds hulpbetoon, samenwerken op basis van wederkerigheid.
Gunungan Wajangfiguur met bergsymbool.
Guru Leraar, onderwijzer, mentor, meester.
Guru agama Godsdienstonderwijzer.
Guru sekolah Schoolonderwijzer
Hakka Naam van groep Chinezen.
Hubungan antar Agama
dan Kepercayaan - HAK
Huria Bataks woord voor kerkgemeenschap.
India orientalis Oost-India.
Indigenisasi Verinheemsing.
Internuntius Gezant van de paus bij een staat.
1rian Jaya Nicuw-Guinea.
Ius commissionis Het recht van toevertrouwd zijn.
Joglo Traditionele Javaanse huisvorm.

Justitia et Pax Gerechtigheid en Vrede.
Kabar baik untak masa kini Goed Nieuws Bijbel: goed bericht voor no.
Kaharingan Oorspronkelijke godsdienst van Zuid-Kalimantan.
Kalimantan Borneo.
Kamfer Barus Kamfer uit het gebied van Baros.
Kampong Dorp, wijk, buurt.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Groot Woordenboek van de Indonesische Taal.
Kantor Missie Pusat Centraal Missie Bureau.
Kantor Waligereja Kantoor van de Kerkvoogden.
Katekese Catechese: godsdienstonderwijs.
Katekese Umat Katechese gericht op de geloofsgemeenschap.
Kebatinan Javaanse mystieke stroming, Innerlijkheidsbeweging.
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Kebun Raya De grote Tuin: 's Lands Plantentuin in Buitenzorg, Bogor.
Kecamatan Onderdistrict.
Kejawcn Javaanse culturele traditie.
Ketenteng Chinese tempel.
Kempetai Japanse Veiligheidspolitie.
Kepribadian Persoonlijkheid.
Kerontjong Populaire muzick.
Kerkbestoer Kerkbestuur.
Ketua Oudste, overste, voorzitter.
Keturunan asing Van vrecmde afkomst.
KIM -* KIM

KIM-S -KIM-S
Klingen Etnische groepering afkomstig uit India.
Kolano Dorpsoudste.
Kolintang Bamboe-xylofoon uit Noord-Celebes.
Konfreiria Broederschap.
Konggres Umat Katolik
Seluruh Indonesia Congres van de katholieken van heel IndonesiE.

Kongres Gabungan Religius - KONGGAR
Konperensi Waligereja -• KWI
Konstitusi Proklamasi Grondwet van 1945.
Kraton Paleis.
Kring Kring, onderafdeling van een parochie.
Kristus Sekarang Christus nd.
Trp - KI'P

Kulturkampf Historische benaming voor het conflict tussen de Rooms-katholieke
kerk en de staat Pruisen (en andere staten in Duitsland) lussen
1872 cn 1879. Bismarck wilde het katholieke kerkclijkc leven ondcr
staatstoezicht brengen.

KWI -+ KWI
Ladang Bouwland, akkerland.

Lampiran Bijlage
Laporan Rapport.
Lembaga Alkitab Indonesia       - LAI
Lembaga Biblika Indonesia      - LBI
Lembaga Konsultansi Gerejani  - LKG
Lembaga Penelitian dan
Pembangunan Sosial - LPPS

Lineamenta Hoofdlijnen. Meestal van een kerkelijk document waar vanuit
Rome commentaar op gevraagd wordt.

Lingkungan - Kring, onderafdcling van een parochie.
Lingua franca Internationale verkeerstaal.
Lokal Locaal, ter plaatse.
Madah Bakti Godsdienstige lofgezangen.
Madrasah Islamitische godsdienstschool.
Maengket-dansen Dansvorm van Noord-Cekbes.
Majelis Antar Scrikat
Religius Indonesia -- MASRI

Majelis Nasional Pendidikan
Katolik -• MNPK

Maluku Molukken.
Mandatum Bestuurstoezicht.
Marapu Inheemse godsdienst op Sumba.

Marga Bataks woord voor clan.
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Mas kawin Bruidsgift.
Masjumi Islamitische politieke partij.
Mater Ecclesia omnium
Ecclesiarum De moederkerk van alle kerken.

MAWI -. MAWI
Maximum Illud Apostolische Brief van paus Benedictus XV van 30 november 1919.
Menhir Voorhistorische grote rechtopstaande stenen zuil.
Mesjid Moskee.
Misa H.Mis, Eucharistieviering.
Mufakat Gemeenschappelijk besluit na afloop van een musyawarah.
Muhammadiyah Islamitische sociale organisatie.
Nusatenggara - NTT
Musholla Kleine moskee, gebedsplaats.
Musyawarah Gemeenschappelijk overleg.
NASAKOM - NASAKOM
Nationbuilding Het proces van natievorming.
Negligible minority Verwaarloosbare minderheid.
NIT -- Nrr
Ordinarius Bisschop beschouwd als hoofd van een diocees.
Ormas -* ORMAS
Padi Rijst (als gewas).

Pamong Verzorger, bestuurder (Javaans)
Pamong Sabda De bedienaar van Het Woord.
Pancasila Letterlijk: vijf (Panca) principes/zuilen (sila); de Indonesische

staatsfilosofie, in 1945 geformuleerd.
Panitia Comit6.
Panitia Penelitian
Panggilan Imam Het comit6 van onderzoek naar priesterroepingen.

Paroki Parochie.
Partai Katolik Katholieke Partij.
Payung Parasol als waardigheidsteken.

Pedoman Kerja Leidraad voor het werk.
Pedoman Penghayatan dan
Pcngamalan Pancasila - P- 4

Pckan merakyat Wcck waarin men onder het volk wil komen.
Pelayan Umat Bedienaar van de umat.
Pembauran Versmelting, assimilatic vnl. van Chinezen in de Indonesische

bevolking
Pemerataan Gelijke verdeling, eerlijke sprciding.
Pemimpin agama Lcider van de godsdienst.
Pendeta Protestantse dominee.
Penghulu Hoogste moskeebeambte.
Pengurus Gereja Dana Papa Bestuur van de Kerk en van het Armenfonds.
Peranakan Chinees die in IndonesiE geboren is.
Perdhaki - PERDHAKI
Perikoop Gedeelte uit de evangelien en brieven van de apostelen, bestemd

om in vaste orde op zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard
te worden.

Persatuan Karya Dharma
Kesehatan Indonesia - PERDHAKI

Persatuan Politik Politieke Bond.
Petani Landbouwcr.
Pctugas-petugas gcrejani Kerkelijke functionarissen.
Pesantren Islamitische onderwijsinstelling/internaat.
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Piagam Djakarta Jakarta Handvest. Handvest dat men van islamitische zijde aan de
Grondwet van 1945 wilde toevoegen.

Pidato Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia De speech waarin de Onafhankelijkheid van IndonesiE werd afge-

kondigd op 17 augustus 1945.
P.KI. -+ PKI
Porhanger Voorganger in de gemeente.
PPK1 + PPKI
Pramuka Padvinder.
Program Akselerasi
Indonesianisasi Tenaga
Gereja Katolik Program tot versnelling van de Indonesianisasi van het kader van

de katholieke Kerk.
Propaganda Fide Verspreiding van het Geloof.
Pusat Penelitian Atma Jaya -PPA
Puteri-Puteri Dochters.
PWI-Karya Misioner - PWI voor Missionaire Werkzaamheden.
P4-cursussen -+ P- 4
Rabbi Joods godsdienstleraar.
Ras Ras.

Reinha Rosari Koningin van de Rozenkrans.
Renovatio adaptata Aangepaste vernieuwing.
Repelita - REPELITA
R6vcil Opwckking, herlcving.
Rituale Romanum Romeins boek met regels voor kerkelijkc plechtigheden.
Rohaniwan en rohaniwati Mannelijke en vrouwelijke religieuzen.
Roma locuta, causa finita Als Rome gesproken heeft, heeft de zaak afgedaan.
Sabulungan Oorspronkelijke godsdienst van de Mentawai-eilanden.

SARA-problematiek -. SARA
Sawah Bevloeid rijstveld.

Sekretariat Konperensi Het secretariaat van de Conferentie.
Seksi Liturgi Sectie, afdeling Liturgie.
Seminari Tinggi Groot-seminarie.
Sensus catholicus Katholicke mentaliteit.
Sidi Het uitspreken van de protestantse geloofsbelijdenis waardoor men

volwaardig lidmaat van de kerk wordt.
Sintua Oudste, hoofd, ouderling
SKK -SKK
Stasi Statie, buitenpost waar katholieken wonen.
Status animarum Kerkelijke administratie van alle gelovigen.
Sff -- MF
Srpr -- srvr
Suku bangsa Etnische groepering.
Sulawesi Celebes.
Sumpah Pemuda De Eed van de Jongeren op 28 october 1928: Ekn Land, Wn Volk,

66n Taal.
Sura Hoofdstuk uit de Koran.
Suster-Suster Dina
Keluarga Suci Kleine Zusters van de Heilige Familie.

Syukur kepada Bapa Ere zij de Vader.
Tarekat Frater Hamba-Hamba
Kristus Broedercongregatie de Dienaren van Christus.

Tarian Dans.
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Tavoe Rechtopstaande plank in de vorm van een mens met uitgestrekte

armen, op de Tanimbar-eilanden.
Tempat kedudukan Verblijfplaats
Tepekong Chinese tempel.

Terima kasih banyak Dankuwel.
Terima kasih seribu Duizendmaal dank
Terna Procedure voorafgaande aan cen bisschopsbenoeming, waarin

binnen cen bisdom gevraagd wordt om drie kandidaten voor te
stellen die episcopabel zijn.

Testes qualificati Gckwalificecrde getuigen.
Tifa Kleine trommel in Oost-Indonesia.
Timor reverentialis Vrees uit eerbiedig ontzag.
Tjiau Tjoe Naam van groep Chinezen in West-Borneo.
Ulama Islamitisch wetgekerde, geestelijk kider.
Umat Geloofsgemeenschap, gemeente.
Umat katolik De katholieken.
Umat Katolik Indonesia
dalam Masyarakat Pancasila De Indonesische katholieken binnen de Pancasila-samenteving

v Lit. Andere publikaties van het secretariaat van de MAWI.
Uskup Bisschop.
Variis modis Op verschillende wijzen.
Viii probati uxorati Degelijk bevonden mannen die gehuwd zijn.
Viri uxori probati Mannen die degelijk gehuwd zijn.
Wantilan Batinese open hal voor dorpsvergaderingen.
Wawasan Nusantara Indonesische nationale staatkundige conceptic van de gehele archi-

Pei.
Wayang Javaans (poppen)spel.
Wayang kulit Javaans schaduwspel met poppen van huid gemaakt.

Wayang wong Javaans traditioneel toneel.
Wilayah Gebied, territorium, resort.

465



Personenregister
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Necle land 'misliegebied' en analyseert hoe de katholieke kerk in Indonesie werd
omgevormd tot de Indonesische katholieke kerk. Dit omvormingsproces, Indonesi-
anisasi genoemd, speelde zich de laatste vijftig jaar af in de gehele archipel, op vele
terreinen en in vele opzichten. Aan bod komen: de Indonesianisasi van het volk
Gods, de priesters en de religieuzen, het episcopaat en de leiding van ordes en con-
gregaties. Daarnaast wordt de totstandkoming van de structurele en culturele uit-
bouw van de lokale kerken in Indonesie beschreven.

Indonesianisasi is geen dor boek van getallen en statistieken; het is goed geschreven
en bijzonder leesbaan Het is ook een uniek werk: geen enkele lokale kerk bezit een
dergelijke analyse, een dergelijke synthese. Als voorbeeldstudie is het van grote
waarde voor missiologen en sociale wetenschappers. Tevens  kan  het een bron van
inspiratie zijn voor kerkelijke en religieuze leid(st)ers die zoeken naar een conse-
quente doorvoering van de gedachten van Vaticanum II. Ook oud-missionarissen
van Indonesili kunnen veel plezier beleven aan deze studie.

Huub J.W.M. Boelaars OFM Cap. werkte twaalf jaar in Indonesit en was van 1974
tot eind 1982 hoofd van de afdeling sociaal-kerkelijk onderzoek van de Katholieke
Atma Jaya Universiteit in Jakarta. Sinds 1984 is hij missieprocurator van de Neder-
landse Kapucijnen.
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