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EEN WOORD VOORAF

In zijn beschouwingen over de toekomst van de Kerk in het
Verre Oosten ïegt Pater H. van Straelen S.V.D., dat bij het bewandelen van Oosterse paden binnen de Kerk, het niet aan
Europeanen is om een rol van gewicht te spelen, maar dat voornamelijk op de eigen inheemse geestelijkheid de taak rust om
aan haar landgenoten de nieuwe Oosterse Kerk aan te bieden.
Geheel aansluitend bij deze gedachte hebben wij dit werk aan
onze eerste Javaanse confrater en in hem aan alle Javaanse
priesters opgedragen. In verband met de overwegende en beslissende rol, die zij in het aanpassingsproces te vervullen hebben, zouden we deze arbeid vooral aan hen ter beoordeling en
eventueel ter correctie willen voorleggen.
Een elf-jarige mipiearbeid in het Apostolisch Vicariaat van
Purwokerto (Middan-Java) heeft ons het belang der aanpassing
beter doen beseffen Ven heeft ons ook geleid bij de keuze van het
onderwerp, dat we \ h i e r behandelen: Sacramenten en Volksgebruiken.
\
Zowel de priesterlijke înçbeid van de missionaris als het godsdienstig leven der gelovigerì-.beweegt zich voortdurend rond de
toediening en viering der sacrarih-imen, zodat aanpassing op dit
terrein zeer belangrijk is.
We hebben getracht te onderzoeken), hoe men tot een aangepaste toediening en viering der sacrameiPten kan komen door
gebruik te maken van — of rekening te hooiden met — volksgebruiken, die in een missieland bestaan. In Vdie zin is de opzet
en strekking van ons onderzoek algemeen. ImVmers, ofschoon wij
wegens de overvloed van stof deze algemene o^zet alleen voor
Doopsel en Eucharistie hebben uitgewerkt en daarbij* ¿ψ goed
als uitsluitend Javaanse volksgebruiken als illustratie-matWiaal
hebben aangevoerd, menen we toch door de wijze van behande
ling een weg te hebben getoond, waarlangs men ook in ancRw-e
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missiegebieden en ten aanzien van de overige sacramenten een
practische oplossing van het aanpassingsvraagstuk kan beproeven.
We hebben gemeend, dat deze algemene strekking ook in een
algemene titel tot haar recht behoorde te komen.
In het eerste inleidende hoofdstuk hebben we de aJinpassingsbeginselen zó trachten te formuleren, dat ze direct bruikbaar en
practisch hanteerbaar zijn. In de beide andere hoofdstukken over
Doopsel en Eucharistie wordt dan aangetoond, hoe deze beginselen feitelijk op concrete gevallen kunnen worden toegepast.
Mijn dank gaat uit naar Mgr. Prof. Dr. Alph. Mulders, die
deze studie wilde opnemen in de „Bijdragen van het Missiologisch Instituut der Katholieke Universiteit te Nijmegen"; naar
de Oversten en de missionarissen der verschillende Orden en
Congregaties, Javanen en buitenlanders, van wie*" medewerking
en ervaring ik bij het zoeken naar concrete aanpassingsmogelijkheden heb mogen profiteren; en tenslotte naar allen, die mij bij
de voorbereiding behulpzaam zijn geweest, bijzonder mijn confrater Dr. J. Boelaars M.S.C., die me als ethnoloog steeds met
waardevolle adviezen heeft bijgestaan.
Ik hoop, dat deze aanpassingsstudie niet alle*n voor Java, maar
ook voor andere missies nuttig zal zijn en dlat de gebreken en
onvolledigheden, die er in mochten voork/onien, door medemissionarissen zullen worden gecorrigeerd e n aangevuld.
,?fA. Tangelder M.S.C.
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HOOFDSTUK I

I N L E I D E N D E BESCHOUWINGEN

ART. 1.

OMSCHRIJVING VAN HET

ONDERWERP

Om zich een duidelijk beeld te vormen van het onderwerp,
dat hier behandeld wordt en van de grenzen, waarbinnen het
besloten ligt, moet men titel en ondertitel van deze studie zien
in hun onderlinge verhouding. Geeft de titel het voorwerp van
onze beschouwingen weer (materieel object), in de ondertitel ligt
het bijzonder opzicht uitgedrukt, waaronder deze beschouwingen
plaats hebben (formeel object).
Het aanpassingsvraagstuk — ook wanneer dit gesteld wordt
voor een bepaald missieland — is zo breed als er levensgebieden
zijn. Dit dwingt tot beperking en keuze. We laten daarom kunstaanpassing, taaiaanpassing, aanpassing in het godsdienstonderricht enz. enz. buiten beschouwing en bepalen ons tot de toediening en viering der sacramenten.
Anderzijds strekt ons onderzoek zich uit over de Javaanse adatgebruiken, waaronder wij vooral verstaan: levensgewoonten in
de loop der tijden in de Javaanse maatschappij ontstaan en door
de eeuwen heen tot vaste vormen ontwikkeld. 1) De Mohammedanen stellen de adat als zuiver inheemse gewoonte tegenover
/ I e regels en gewoonten, die aan de Mohammedaanse wet zijn
ontleend. 2) Toch kunnen wij zeggen, dat op Java ook de
Mohammedaanse gebruiken als een zaak van adat worden beschouwd. 3)
Deze adatgebruiken vormen een moeilijk bepaalbaar geheel,
waarvan alleen reeds de beschrijving vele boeken heeft gevuld. Het is derhalve niet doenlijk alle gebruiken te vermelden.
i) J. D i j k s t r a S.J.: Katholicisme en Dessaleven. LM. 31 (1948) 181. Ook R. A.
Kern: De Islam in Indonesië. 'sGravenhage 1947, p. 27—28.
S) E.N.I. I „adat".
3
) D. Ρ o 1 : Midden-]ava ten Zuiden, 2e dr. Hoenderloo 1939, p. 96.
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Dit is ook niet nodig, wijl het bijzonder aspect, waaronder wij
sacramentenbediening en Javaanse adat beschouwen, een vanzelfsprekende beperking meebrengt.
We zien nl. beide — sacramentenbediening en Javaanse adat —
uit aanpassingsoogpunt, hoe zij op elkaar kunnen worden afgestemd om te komen tot een katholieke sacramentenbediening,
die zoveel mogelijk Javaans is. Voor onze studie komt dat hier
op neer, dat wij bij de toediening en viering der sacramenten ons
afvragen, welke elementen aangepast zijn of kunnen worden aan
de Javaanse adat, welke elementen vervormbaar zouden zijn tot
vormen, die de Javaanse adatgebruiken benaderen. Wat deze
laatste betreft, bepalen we ons tot die gebruiken, welke met de
sacramentenbediening in verband kunnen worden gebracht.
We handelen dus over het verjavaansen, d.w.z. het voor Javanen aangepast maken van onze sacramentenbediening met behulp van — of rekening houdend met — de Javaanse adat. Aan
deze willen wij zoveel mogelijk gelijk recht doen wedervaren.
We houden rekening met de Javaanse adat door eventuele tegenstellingen bij de sacramentenbediening te temperen; we maken
gebruik van de Javaanse adat, als we deze gebruiken opnemen
in onze sacramentenbediening. Rekening houden met de
Javaanse adat of zich van haar bedienen zijn dus twee wegen
om tot een aangepaste toediening en viering der sacramenten
te komen.
Uit het karakter van een aanpassingsstudie volgt, dat we zowel
in de sacramentenbediening als in de Javaanse adat slechts die
elementen beschouwen, waarvoor ons onderzoek een aanpassingsmogelijkheid aan het licht bracht. Dit verklaart tevens, dat over
sommige sacramenten meer en over andere andere minder of
zelfs heel weinig zal gezegd worden. Overigens kan men niet
verwachten, dat bij een eerste behandeling van deze stof alle
mogelijkheden reeds zijn uitgeput. Zelfs hetgeen we naar voren
brachten, kan voor discussie vatbaar zijn, hetgeen bij een practische aanpassingsstudie zeker niet te verwonderen is.
Ons onderzoek zou ook uit andere gezichtspunten behandeld
kunnen worden (dogmatisch — historisch — ethnologisch), maar
deze doen voor ons slechts ter zake, in zover ze dienstig zijn voor
ons eigenlijke onderzoek.
Aangezien het aanpassingsoogpunt voor onze studie beslissend
18

is, moeten we nauwkeurig bepalen, wat we onder aanpassing
verstaan. We kunnen hier verwijzen naar de schrijvers, die
dit vraagstuk van missietheoretisch standpunt uit behandeld
hebben, i)
Onder aanpassing in missiologische zin verstaan we de aanpassing der verkondigers en belijders, als ook van de inhoud en
de uitwendige verschijning van het Christendom aan het eigenaardige van niet-christelijke volkeren binnen de grenzen van het
geoorloofde en gewenste. Dit is geen definitie of begripsbepaling
in strikte zin, omdat het woord aanpassing zelf er in voorkomt,
maar als begripsomschrijving is het zeer bruikbaar.
Deze aanpassing kan men verdelen in een persoonlijke en een
zakelijke, naargelang zij de verkondigers en belijders of de inhoud en de uitwendige verschijning van het Christendom betreft.
De persoonlijke aanpassing is de voornaamste. Zij bestaat in
een mentaliteit en geestesinstellìng, waardoor de missionaris
graag het goede en waardevolle ziet en beklemtoont in de eigen
aard van het volk en het land, waar hij werkt. Deze persoonlijke
aanpassing maakt, dat hij zich ermee één en verbonden voelt,
zodat hij inwendig noch uitwendig iemand is „van de overkant".
Een vergelijking met andere volken zal in zijn oog niet steeds
uitvallen ten nadele van het volk, waartoe hij als geloofsverkondiger gezonden is.
Wie ooit zelf in een missie gewerkt heeft, zal scherper nog
aanvoelen, hoe gewichtig deze persoonlijke aanpassing is. Deze
geestesinstellìng doet de missionaris een welwillend oog hebben
voor het eigene en typische van het volk en vormt zodoende de
onmisbare voorwaarde voor de zakelijke aanpassing. 2)
„De zakelijke aanpassing komt tot uiting in verschillende vor„men van de christelijke geloofsverkondiging. Het goede en
„bruikbare element, dat reeds aanwezig kan zijn in de heidense
„leer, neemt zij op en benut het, met het doel om het begrijpen
!) P. C h a r l e s S.J.: Autour du problème de l'Adaptation, IVe semaine de
Missiologie, Louvain 1926; J. T h a u r e n S.V.D.: Die Akkommodation im katholischen Heidenapostolat, Münster 1927; T h . O h m O.S.B.: Die Akkommodation
und Assimilation in dem Heidenapostolat nach dem H. Thomas von Aquin, Z.M.
17 (1927) 94; A. V ä t h S.J.: Das Bild der Weltkirche, Hannover 1932; De Katholieke Missie, I. Missieleer, Seminarie Hoeven 1933.
2
) Over het belang van persoonlijke aanpassing voor de zakelijke, zie С. C.
В e г g : Bespreking ν. Europeanisme of Katholicisme, Djawa VIII (1928) 57.
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„van de nieuwe leer te vergemakkelijken. Zij onderricht op een
„wijze, die beantwoordt aan het bevattingsvermogen, de cultuur„ontwikkeling, aan de geestelijke en zedelijke nood van het volk.
„Zo weet zij het reeds bestaande, indien het goed is, te waarderen,
„bepaalt langzamerhand de vorm, waaronder het Christendom
„in dat land en in de wereld rond haar zal verschijnen, en houdt
„er bij het bepalen van die vorm rekening mee, of deze zo is,
„dat hij beantwoordt aan de bijzondere aard van het volk en
„daarin kan opgenomen worden". 1)
De zakelijke aanpassing verdelen we weer in een rechtstreekse
en onrechtstreekse aanpassing.
We spreken van rechtstreekse aanpassing, wanneer een ge
bruik, instelling of andere eigenaardigheid van het missieland
gehandhaafd wordt. Dit kan weer geschieden op twee manieren
ofwel door een gebruik zonder meer te tolereren, zoals bij
burgerlijke of inmiddels verburgerlijkte gebruiken geschiedt,
ofwel door een gebruik op te nemen in het christelijk bezit,
zoals het geval is bij kerstening.
Bij onrechtstreekse aanpassing wordt het gebruik zelf — hetzij
wegens onafscheidelijke verbondenheid met godsdienstige dwa
ling, hetzij om andere redenen — niet gehandhaafd, maar wordt
een ander christelijk gebruik ingevoerd, dat enige analogie 2)
vertoont met het afgeschafte gebruik en in dezelfde behoefte
voorziet. 3)
Vanzelfsprekend valt deze studie onder de zakelijke aanpas
sing. De toediening en viering der Sacramenten behoort immers
bij de uitwendige verschijning van het Christendom en vormt
daarvan zelfs het meest opvallende onderdeel.
Aanpassing bestaat formeel in het temperen en verzachten van
tegenstellingen. 4) Het kan hier natuurlijk alleen over contraire
tegenstellingen gaan, omdat de contradictorische geen derde
mogelijkheid openlaten.
De tegenstelling nu, die door de missie-aanpassing moet wor!) Missieleer, Hoeven, p. 103.
) In verband met onze studie zal dit analoge christelijke gebruik op een of
andere manier tot de sacramentenbediening moeten behoren.
3
) Deze onrechtstreekse aanpassing valt samen met hetgeen Τ h a u r e η (op.
cit. p. 5) „Substitution" noemt.
*) Τ h a u r e η, op. cit. p. 2; Missieleer, Hoeven, p. 102.
2
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den verzacht, vindt haar verklaring in het feit, dat de Kerk bijna
twee duizend jaar onder overwegend Westerse invloeden heeft
gestaan, zodat Zij, wat de formulering van Haar leer en Haar
uitwendige verschijning betreft, zich vertoont met een zeker
Europees aspect. 1) Het missieland daarentegen heeft eeuwenlang
onder geheel andere invloeden gestaan.
De verzachting dezer tegenstellingen kan beide termen, beide
contraria, tot uitgangspunt hebben: men kan de tegenstellingen
temperen, die in de uitwendige verschijning van het Christendom gelegen zijn, maar ook die, welke liggen in de eigen aard
van het missieland. Het volledige aanpassingsbegrip moet beide
mogelijkheden openlaten. Deze zullen elkaar wederkerig aanvullen en begrenzen, want hoe meer men de tegenstellingen aan
de ene kant verzacht, des te minder blijft er aan de andere kant
te verzachten over.
Door sommigen wordt er gewaarschuwd tegen een eenzijdig
beklemtonen van de aanpassingsgedachte, omdat ook het geheel
nieuwe, dat het Christendom brengt, in zijn verschijningsvorm
tot uiting moet komen. De waarheid van de aanpassing zou
slechts een gedeeltelijke waarheid zijn, die door andere waarheden begrensd en aangevuld wordt. 2)
Deze waarschuwing geldt o.i. niet voor het volledige, evenwichtige aanpassingsbegrip, zoals dat hier is uiteengezet. Dit is
geen gedeeltelijke waarheid, die van buitenaf door andere waarheden begrensd en aangevuld behoeft te worden. Immers de
beide temperingsmogelijkheden, die in het volledige aanpassingsbegrip gegeven zijn, brengen al wederzijdse aanvulling en begrenzing mee.
Wel moet deze waarschuwing gelden, wanneer men het aanpassingsbegrip te eng en eenzijdig opvat en het omschrijft als de
aanpassing van het missiesubject aan het missieobject, 3) waaronder resp. verstaan worden: het geheel der Evangelieverkondiging en de bevolking van het missieland met zijn eigen aard.
Ï) Missieleer, Hoeven, p. 100.
) Τ h. O h m O.S.B.: Neuer Wein in neuen Schläuchen, Akademische Missionsblatter, Münster, 1948, S. 20—42.
s
) T h a u ren, op. dt. p. 2.
s
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De mogelijkheid, dat het missieobject zich aanpast aan het
missiesubject, mag krachtens het aanpassingsbegrip zelf niet worden uitgesloten. Welk gewicht het missiedoel hier in de schaal
legt, zal bij de aanpassingsbeginselen en richtlijnen ter sprake
komen.
Formeel zegt het aanpassingsbegrip nog niets van binding tussen de twee contraria. Immers de tegenstellingen kunnen getemperd worden, terwijl de vroegere contraria toch twee
afzonderlijkheden blijven. Het aanpassingsbegrip wordt echter
formeel en eminenter geverificeerd, wanneer niet alleen opheffing der tegenstellingen plaats heeft, maar bovendien het ene in
het andere wordt opgenomen, zoals bij kerstening het geval is.

ART. II. ACTUALITEIT VAN DE AANPASSING

In een practische studie over aanpassing stelt zich vanzelf de
vraag naar haar actualiteit. Heeft het nog zin de aanpassing voor
te staan of pogingen in die richting te ondernemen? Daar de
vraag naar het doel beslissend is, zullen we hierop een antwoord
moeten geven, mede ter rechtvaardiging van onze arbeid.
In het algemeen gesproken en abstractie makend van bijzondere omstandigheden kunnen we op theologische gronden zeggen,
dat de aanpassing altijd actueel is, wijl inhaerent aan de aard
van de Katholieke Kerk, die Christus stichtte voor alle volken
en alle tijden. De Kerk immers is het Mystiek Lichaam van
Christus. Als Hoofd is Hij in Haar het Beginsel van bovennatuurlijk leven. Het bevel aan de Apostelen gegeven: „Gaat,
onderwijst alle volken" is daarom de uitdrukking van een levenswet. Christus in de Kerk, de totale Christus, moet uitgroeien
tot Hij de volle wasdom heeft bereikt. Christus heeft het recht
alle volken in Zich te incorporeren, Zich van alle volken en talen
te bedienen om de Vader te verheerlijken en Zijn heiligingsplan
te voltooien, l)
In volmaakte harmonie hiermee staat het recht van ieder volk
om in het contact met andere volkeren zichzelf te zijn en te
!) J. M a s s e n S.J.: Vers l'Eglise Indigène: Catholicisme ou Nationalisme,
Bruxelles 1944, p. 46.
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blijven, om zijn eigen volksaard te handhaven en te ontplooien,
en ook om bij grote inwendige verandering, zoals bij bekering,
zichzelf in een hogere levensvorm terug te vinden. 1) Dit recht
der volken enerzijds en het recht van Christus en Zijn Kerk
anderzijds zijn de twee pijlers, die samen de aanpassing schragen.
Het lijkt ons daarom minder juist als Od. ν. d. Vat O.F.M. 2)
zegt, dat P. Charles S.J. in zijn inleidingsrede op de IVe Missiologische Week te Leuven 3) de accommodatiebeginselen theo
logisch dieper fundeert dan J. Thauren S.V.D. 4). Deze laatste
ziet de diepste grond in doel en wezen der Kerk, terwijl P.
Charles dit fundament meent te vinden in de katholieke erf
zonde- en genadeleer, volgens welke de menselijke natuur niet
geheel is bedorven en zelfs door de genade wordt verondersteld
en vervolmaakt. 6) Ons dunkt, dat èn het recht van Christus en
de Kerk (afgeleid uit haar doel en wezen) èn het recht der volken op handhaving van hun eigen aard (voortvloeiend uit de
katholieke leer over de erfzonde en over de verhouding van
natuur en genade) de twee pijlers zijn, die gelijkelijk de aanpassing dragen. Men kan dus zeggen, dat de twee beschouwingen
elkaar completeren, maar ten opzichte der accomodatie fundeert
de een niet dieper dan de ander. Hieruit volgt tevens, dat de
Kerk, die het beslissende woord heeft in de erfzonde- en genadeleer, ook in laatste instantie heeft uit te maken, wat aan natuurlijke waarden kan behouden worden en hoe ver de grenzen der
aanpassing gaan.
Aangezien de aanpassing mede haar rechtvaardiging vindt in
doel en wezen der Kerk, mag het ons niet verwonderen, dat het
groeien van de Kerk-gedachte en de XXe-eeuwse bezinning op
het Kerk-begrip ook de missiewetenschap hebben bevrucht en
het missiedoel zuiverder deden bepalen. 6)
1
) J· W. M. B a k k e r S.J.: Inheemse Gestalte der Indonesische Missie. I.M.
30 (1947) 139-140.
2
) Od. ν. d. V a t O.F.M.: Zur Begründung der Missionswissenschaft. Z.M. 17
(1927) 243; De accommodatie in de missie-methode. H.M. 9 (1927) 79.
3
) Autour du problème de l'adaptation, Louvain 1926, p. 6.
*) Op. cit. p. 17.
B) A l p h . V ä t h : op. cit. p. 140; T h . O h m : Z.M. 17 (1927) p. 94.
e
) J. M a s s ο η, op. cit. p. 42; H. d e L u b a с : Le fondement théologique des
missions, Paris, 1946, p. 46—47; A. S e u m o i s O.M.I.: Vers une définition de
l'activité missionnaire, N.Z.M. 3 (1947) 161, 254; 4 (1948) 1.
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Als specificerend doel van de missiearbeid beschouwt men
immers tegenwoordig vrij algemeen de planting van de Kerk.
De Kerk onder een volk planten. Haar daarin wortel doen schieten, de Kerk inheems maken, dat is het eigenlijke missiedoel.
Naarmate dit beter begrepen werd, is ook de noodzaak der aanpassing, de verbinding van Kerk en volkseigen, duidelijker aan
het licht getreden. Het Katholicisme moet door elk volk op zijn
eigen wijze beleefd kunnen worden, de katholiciteit zelf maakt
dit mogelijk en nodig.
Juist door Haar bovennationaal karakter, door Haar macht
om mensen en volkeren in Zich te verzamelen kan Zij, veel meer
dan de nationale kerkgenootschappen, als het Anglicaanse, het
Russische of het Zweedse, de krachten, die in de afzonderlijke
volkeren sluimeren, los slaan en dienstbaar maken aan de uitbreiding van het Godsrijk. Alle volkeren met hun eigen aanleg
zijn kinderen van de Kerk en brengen Haar hun eigenschappen.
Het individuele leven van mensen en volken — het kostbaarste,
dat er op de wereld bestaat en enig in zijn soort — vloeit rijk en
schuimend door de ontelbare kanalen, door missionarissen in
verre landen gegraven. En deze talrijke zijstromen monden
uit in de Kerk en, gezuiverd in de H. Geest door Haar onfeilbare leer, vloeien zij samen tot één machtige stroom, tot één
vloed, die zich door heel de mensheid slingert, bevruchtend en
zuiverend waar hij gaat. Dat is het Kerkbegrip van de Catholica. 1)
Behalve bovenstaande theologische motivering van de aanpassingsgedachte, welke door de recente ontwikkeling der Kerkleer meer in de aandacht kwam staan, moeten ook nog bijkomende factoren, die wij tot nu toe buiten beschouwing lieten,
in rekening worden gebracht om de actualiteit van het aanpassingsvraagstuk voor de hedendaagse wereldmissie op juiste
waarde te schatten. De missiologen van de laatste tijd zijn op dit
punt eenstemmig en zeer beslist. Doelend op de tegenwoordige
missiearbeid, achten zij de aanpassingsvraag uiterst actueel en
van vitaal belang. 2) Vóór alles is wijze aanpassing een eis van
!) Karl A d a m : Wezen van het Katholicisme (bewerking P. Kasteel), Voorhout 1930, p. 165-166.
a
) Τ h a u г e η, op. cit. p. 145.
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de nieuwe tijd. 1). De verbinding van volksaard en Christendom
behoort tot de moeilijkste maar ook gewichtigste problemen,
waarvoor de huidige wereldmissie zich gesteld ziet. 2)
Inderdaad zijn er, behalve de universeel geldende theologische
gronden, nog bijzondere redenen aan te voeren, die voor de
moderne wereldmissie de actualiteit van de aanpassing sterk
verhogen.
Vooreerst kunnen wij opmerken, dat de aanpassing bijzonder
actueel is, waar de missie zich richt tot cultuurvolkeren. Een
primitief volk staat als vanzelf gemakkelijker open voor iedere
verrijking op cultureel, stoffelijk en maatschappelijk gebied, dan
een reeds geheel beschaafd volk of een volk van oude cultuur. 3)
Vooral wanneer bij primitieve volkeren de cultuuroverdracht en
de Evangelieprediking door dezelfde handen gaan, vindt de
laatste een allersterkste steun in de eerste.
Bij een cultuurvolk met een sterker zelfbewustzijn bestaat over
het algemeen niet zo'n krachtig gevoelde behoefte aan een beschavende invloed van buiten, en dit allerminst op godsdienstig
gebied. Bovenbedoelde steun zal de missionering in dit geval
moeten missen, zodat daarvoor een compensatie moet worden
gezocht. Hier zal de aanvaarding van een nieuwe godsdienst ten
zeerste bevorderd, zo niet geconditioneerd worden door de aanpassing, die hem als een eigen goed doet erkennen. Immers bij
cultuurvolken zal het verwijt, dat de nieuwe godsdienst van
vreemde bodem is, niet alleen het eerst te verwachten zijn, maar
ook het meest funest zijn in de gevolgen. De missionaris moet
hier dus uitermate diligent zijn om contactpunten op te sporen
met het geestesleven van dat cultuurvolk. In dit licht is het ook
vanzelfsprekend, dat de bloeitijd der accommodatie in de missiegeschiedenis de grote cultuurlanden India en China betreft. 4)
Het is dan ook in hoofdzaak met het oog op de grote cultuurvolken van het Oosten, dat J. J. ten Berge SJ. de betrekkelijk
!) V ä t h, op. cit. p. 140.
3) T h . O h m O.S.B.: DU Gebetsgebärden der Völker und das Christentum,
Leiden, 1948, p. 2; Mgr. K e l l e r : Geleitwort, Akademische Missionsblätter, 1948,
Münster.
8
) L. v. R i j c k e v o r s e i S.J.: De Missievooruitzichten op Java, B.U.J. 53
(1941) 54.
*) V ä t h , op. cit. ρ .76.
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povere resultaten van vier eeuwen missiearbeid constateert en
daarvoor als reden opgeeft: „Persoonlijke ervaring, gesprekken
„met missionarissen uit verschillende gebieden, jarenlange studie
„van de vroegere en huidige wereldmissie hebben mij de onwrik„bare overtuiging ingehamerd, dat één van de voornaamste rede„nen is: gebrek aan aanpassing". 1) Dit is volgens hem de reden,
dat het katholicisme bijna nergens in Azië vat heeft gekregen
op de massa of zich ook maar een eigen sociale positie heeft kunnen verwerven. De moeilijkheden, die bij een cultuurvolk een
massabekering in de weg staan, moeten dus vooral langs de weg
der adaptatie overwonnen worden.
Dit alles heeft tot consequentie, dat voor de missionarissen,
die onder deze volken hopen te werken, een gespecialiseerde
vooropleiding nodig is, welke niet voldoende gewaarborgd wordt
in een overgangs- en praktijkjaar, dat betrekkelijk algemeen
wordt gehouden en zelfs grotendeels op het vaderland is afgestemd.
Een factor, die de actualiteit en urgentie van het aanpassingsvraagstuk nog meer naar voren brengt, is het opkomende nationalisme. Immers, over het gehele missieveld is thans een streven
verbreid, dat behoud, ontwikkeling en verzekering van het
eigene, het kenmerkende, tot doel heeft. De houding der Kerk
tegenover dit nationalisme zal mede bepalen, of de Kerk zich als
wereldgodsdienst zal handhaven. 2) Bij cultuurvolken zal dit
nationale besef het levendigst zijn. Ook al worden ze door het
moderne wereldverkeer uit hun vroeger isolement gerukt en al
zullen ze wetenschap en techniek graag overnemen als middelen
tot ontwikkeling en welvaart, toch willen zij zichzelf blijven en
eigen cultuurwaarden behouden.
Al deze redenen, die tot de actualiteit van de aanpassing doen
besluiten, gelden in volle omvang voor de missie onder de
Javanen, „het meest hoogstaande cultuurvolk" 3) van Indonesië.
Wij zijn getuigen van een oplevend nationalisme in Indonesië,
dat zich vanzelfsprekend het sterkst op Java doet gevoelen. Men
i) EuTOpeanisme of Katholicisme, Utrecht, p. 13.
2) Missieleer, Hoeven, p. 101. — T h a u r e n , op. cit. p. 6.
3
) L. v. R i j c k e v o r s e l S.J., I.e. p. 54.
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kan zich afvragen, of het Javaans-eigene niet zal verdwijnen door
contact met het Westen en opname in de internationale sfeer.
Het heeft zelfs de schijn, dat eigen taal en cultuur op de achtergrond worden gedrongen onder invloed van het Groot-Indonesische ideaal. Maar dit nationalisme, dat gaarne de hulpmiddelen en mogelijkheden van het Westen benut voor eigen ontwikkeling en ontplooiing, brengt ook mee bezinning en aandacht
voor eigenwaarde en volksaard. Daarom blijft waar, dat de moeilijkheden der Javanenmissie zijn terug te brengen tot één kardinaal punt: de katholieke godsdienst is in het oog der Javanen
een product van vreemde bodem. De desaman voelt dit aan als
een bedreiging; hij staat er tegenover als met een angst voor het
vreemde; de meer ontwikkelde, zeker de meer ontwikkelde nationalist, drukt zijn vooroordeel uit in de woorden: wij willen ons
zelf blijven, en dit allereerst in onze geestelijke tradities. 1)
Moge in het huidige stadium het nationalisme zich vooral van
zijn politieke zijde laten zien, ook de culturele aspecten zullen
weer volop de aandacht krijgen, wanneer de rust is teruggekeerd.
Daarom moet de missionaris het volk kennen, waaronder hij werken zal, hun taal en hun leven, de sfeer rond de tani (Javaanse
landbouwer) en rond de jonge nationalist met zijn groeiende wil
tot zelfbeschikking en, parallel daarmee, zijn behoefte aan innerlijk houvast. De huidige stroming beperkt niet zijn studieterrein,
maar vergroot het veeleer. 2)
Door deze aanpassing zullen tenslotte alle natuurlijke en nationale waarden van het Javaanse volk, zijn eigenschappen en
historische verworvenheden ingeschakeld worden in de Kerk,
Christus' Mystiek Lichaam. Het zal een bijdrage zijn tot de tooi
van de Bruid van het Lam, welke gereed moet zijn op de jongste
dag. Reeds draagt de Kerk in Haar tooi de bloesem van veler
volkeren beschavingsproducten en draagt Zij met recht de naam
van Moeder aller volkeren. 3) Ook het Javaanse volk heeft in
dat geheel zijn taak te vervullen door de verheffing van zijn eigen
volksaard onder de stuwende invloed van de genade.
In de publicaties over de Javanenmissie kunnen we dan ook
!) L. v. R ij с к e ν о г s e 1, I.e. p. 58.
2) J. M u 1 d e г S.J.: Een schets over aanpassing, B.U.J. (1949) 30.
») J. B a k k e r S.J., art. cit. I.M. 30 (1947) 141.

27

de aanpassingsgedachte telkens weer bepleit zien. Dit thema
schijnt zelfs met de jaren toe te nemen en is de laatste tijd vooral
de grondtoon, die overal doorklinkt.
Zijn er dan reeds pogingen in het werk gesteld om die aan
passing, waarvan de noodzaak zo wordt aangevoeld, in de praktijk
om te zetten? Gezien de streek, waar de Javanenmissie zich vanaf
het begin concentreerde, mogen we dit wel verwachten. Zij ont
wikkelde zich immers het eerst in Kedu en de Vorstenlanden,
in de centra van Javaanse cultuur.
Van Pater van Lith, de geniale grondlegger van de MiddenJava-Missie, lezen wij, dat hij ver-reikende adaptatieplannen in
zijn geest omdroeg, welke hij echter niet kon verwezenlijken. De
gamelan (Javaans orkest van slaginstrumenten) in de kerk te
brengen was hem door de Bisschop verboden. 1) Ook op andere
terreinen heeft Pater van Lith aanpassingsplannen gehad. De
reeds eerder door hem gekoesterde gedachte om het populaire
wajangspel (Javaans toneel) in dienst van de geloofsverkondiging
te stellen, leidde tot een proefneming, waartoe de heer Blijdensteyn van Baleardjosari het initiatief nam. 2) „Door volhardende
„studie van volk en taal, vooral door jarenlange intieme omgang
„met de Javaan, wist Pater van Lith zich zo aan hen aan te
„passen, dat iemand over hem sprekende, spontaan en met geest„drift uitriep: Pater van Lith, dat is een Hollander met een
„Javaans hartl In zijn lessen, in zijn preken, zelfs in zijn Javaanse
„vertalingen van de kerkelijke hymnen wist hij zich aan te pas„sen aan de Javaanse mentaliteit en Javaanse toestanden". 3)
Op het gebied van kunstaanpassing zijn zeer bekend de initia
tieven van Prof. Dr. Schmutzer, de beelden, geboetseerd door
Pater M. Reksaatmadja S.J. en de door hem ontworpen mon
strans. 4) Met veel succes werd een bijbels spel door de heer
Hardjawardaja gecomponeerd en als wajang-wong 5) ten tonele
*) S c h m u t z e г—Τ en B e r g e—M a a s : Europeanisme of Katholicisme,
Utrecht—Leuven.
3)J. S c h m u t z e r : Het Apostolaat der kunst, B.U.J. 47 (1935) 60.
a
) Λ. S u g i j a p r a n a t a : Aan de nagedachtenis van Pater F. v. Lith, B.U.J.
38 (1926) 99.
*) J. S c h m u t z e r , art. cit. B.U.J. 47 (1935) 53-68.
B
) Wajangtoneel van ongemaskerde personen.
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gevoerd met dans en gamelanbegeleiding. 1) De schilderkunst
vond een talentvol beoefenaar in Raden Franciscus Basuki
Abdullah met zijn Javaanse Madonna's. 2) Tot versiering van
kerkelijke voorwerpen werd de batik-kunst reeds gebruikt, o.a.
bij het vervaardigen van communiekleden en antependia. 3) We
treffen altaren en communiebanken aan met Javaans houtsnij
werk. 4) Men bevorderde de bouw van kerken in Javaanse stijl
en de mogelijkheden daartoe werden ijverig onderzocht. 6)
Bij kerkelijke plechtigheden en feesten ontbreken de aan
passingspogingen niet. Er wordt melding gemaakt van een katho
lieke begrafenis, waarbij de ter-aarde-bestelling geschiedde op
zijn Javaans en het lijk de vereiste stand kreeg volgens de regels
van nooit prijs te geven adateisen. 6) Men heeft de mogelijkheid
onder ogen gezien om de zegedans een plaats te geven in onze
H. Sacramentsprocessie. 7) Allerzielendag 1937 werd in Wedi
voor het eerst op bijzondere wijze gevierd in verband met de
Javaanse gewoonte van het Ruwahanfeest of dodenherdenking.
Toen door het lengteverschil tussen Javaanse en Gregoriaanse
Kalender het Ruwahanfeest in 1937 met Allerzielen samenviel,
achtte men in Wedi de tijd gekomen om de Ruwahan-dag te
„dopen" en te vervangen door het Allerzielenfeest. 8)
Ook op het terrein van godsdienstonderricht en katechese heeft
men naar aanpassing gestreefd, en onderzocht, welke onderdelen
van het Javanisme benut kunnen worden voor de missionering,
vooral bij het godsdienstonderricht aan volwassen Javanen. 9)
!) J. S с h m u t г e r, art. cit. p. 60.
a) J. S c h m u t z e r : Javaanse Madonna's, B.U.J. 47 (1935) 214.
*) Zr. M.: Batikles te Ambarawa, B.U.J. 38 (1926) 16; Annalen van O.L.V.
v. h. H. Hart, Tilburg, 1933, p. 253.
4) J. S c h o t s : De Grote Dag, B.U.J. 51 (1939) 41; С. D a m m a n n : Wonosobo vooruit. Annalen υ. O.L.V. ν. h. H. Hart, 1935, p. 276
β) J. S c h m u t z e r : Het Apostolaat der kunst, B.U.J. 47 (1935) 60; Europeanisme of Katholicisme, p. 79—84; H. C a m i n a d a : Ontwerp voor een dessakerhje te Ngidjon, B.U.J. 41 (1929) 199; F. S t r ä t e r : Inwijding van de kerk te
Ngidjon, ibid. p. 269; Η. C a m i n a d a : Torenbouw, B.U.J. 43 (1931) 45; F.
S a t i m a η : De kerk van Nanggoelan staat er! B.U.J. (1936) 193.
β) R. v. T h i e l : Onder Gods leiding, B.U.J. 39 (1927) 196.
•f) A. S u g i j a : De dans bij de Javanen, B.U.J. 37 (1925) 139.
8) D. H a r d j a s u w a n d a : Allerzielendag, 1937; B.U.J. 50 (1938) 196.
e
) C. T j i p t a k u s u m a : De Javaansche godsdienst in verband met de mis
sioneering, H.M. 16 (1934-1935) 136, 197.
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Bekend is het werk van Pater D. Hardjasuwanda, die zijn
catechistenbond inwijdde in de kennis der Ngèlmu's (Javaanse
geheime wetenschap) en Islam, om ze bij het contactzoeken en
lesgeven te kunnen benutten. Ook de wajangverhalen werden in
de catechese te pas gebracht. 1)
In de Javaanse katholieke krant „Swara Tama" werden de
Zondags-Epistels en Evangelies in Javaanse versmaat weergegeven, zodat ze op Javaanse wijzen konden gezongen worden en
beter in hoofd en hart werden opgenomen. Zelfs onze eigen
Katholieke Alma Mater van Nijmegen heeft hier van daadwerkelijke belangstelling blijk gegeven, want in 1929 schreef de Faculteit der Godgeleerdheid de volgende prijsvraag uit: „rekening
„houdend met de Katholieke opvatting en de traditionele hou„ding van het kerkelijk gezag tegenover het aanpassingsvraagstuk,
„trachte men aan te tonen, welke elementen der Javaanse cul„tuur in een uiteenzetting der christelijke leer aan de Javanen
„benuttigd kunnen worden". 2)
Sprekend over hetgeen in de Java-missie op aanpassingsgebied
werd gedaan, moeten wij bijzonder melding maken van het
boekje „Tata Tjara" (Zeden en Gebruiken). Dit boekje is in
1934 uitgegeven door de katholieke Javaanse vereniging Tryudaja te Djokja en werd gedrukt in de Canisius-drukkerij aldaar.
Deze vereniging heeft bijzonder geijverd voor katholieke lectuur
onder de Javanen. 3) Het boekje is samengesteld door een andere
katholieke Javaanse vereniging: Katholik Wandawa (K.W.).
Op het jaarcongres der P.K.W. (Hoofdbestuur der K.W.), dat
in Djokjakarta werd gehouden op 16 Maart 1930, verzocht de
afgevaardigde van de K.W. van Klatèn een comité te benoemen,
dat als taak zou hebben om gebruiken voor de katholieke Javanen samen te stellen. Uit de nadere toelichting van het voorstel
bleek, dat de bedoeling was als volgt: de katholieke Javanen
weten niet, welke gebruiken zij van de reeds bestaande Javaanse
Tata Tjara wèl of niet mogen overnemen. Welke zijn bijgelovig
i) H. B a s t i a a n s e : Mangoendarma, B.U.J. 39 (1927) 110; cf. 52 (1940) 173.
2) A l p h. M u l d e r s : Bij het vijfde lustrum van de R.K. Universiteit: een
fragment uit haar geschiedenis, H.M. 28 (1949) 106.
3) B. S c h o u t e n : Tryudaja, B.U.J. 50 (1938) 80; Een stukje geschiedenis,
B.U.J. 51 (1939) 194.
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en welke niet? Welke zijn gepast en welke niet? B.v. bij geboorte,
begrafenis, huwelijk e.d.
Hierop werk aanvankelijk geantwoord, dat de bepaling hiervan bij de Kerkelijke Overheid lag, doch door de Geestelijk
Adviseur werd naar voren gebracht, dat er geen bezwaar tegen
was om de bestaande gebruiken te verzamelen en te bestuderen
en het resultaat hiervan aan de Kerkelijke Overheid aan te bieden ter beoordeling.
Toen besloot men in alle plaatselijke K.W.'s een commissie te
vormen, die de plaatselijke gebruiken zou bestuderen en tevens
haar mening omtrent de bruikbaarheid daarvan voor de katholieke Javanen zou uitspreken. De resultaten werden dan opgezonden naar een Centrale Commissie, die te Muntilan gevestigd
was.
Met ijver werd gewerkt in de K.W.'s van Solo, Medari, Muntilan, Kebumèn, Klatèn en Semarang. Vooral Solo, waar een oude
adellijke assistent-wedana (onderdistrictshoofd) in de commissie
zat, leverde een buitengewoon rijk en interessant verslag in over
de bestaande gebruiken.
Het eerste verslag der Centrale Commissie werd aan de Geestelijk Adviseur toegezonden in de tweede helft van 1931. Nadat
enige correcties waren aangebracht, die een betere rangschikking
en scheiding van het kerkelijke en burgerlijke gedeelte beoogden
en na een bespreking met de gevolmachtigde van de Apostolisch
Vicaris van Batavia werd dit verslag aan de Centrale Commissie
teruggezonden met de permissie het aldus aan de leden van de
K.W.'s mee te delen. De bedoeling was, dat het binnen de kring
der K.W.'s werd bekend gesteld, in getypte exemplaren.
Degene, die belast werd met het doen multipliceren van het
rapport, kon niet slagen en heeft het toen maar laten drukken.
Zo kwamen op het jaarcongres 1933 te Djokja plotseling 300
gedrukte exemplaren ter bestuurstafel. Onmiddellijk werd meegedeeld, dat dit onjuist was en dat deze boekjes niet verspreid
mochten worden buiten de K.W. en ook niet herdrukt zonder
een „imprimatur". In het jaar 1934 is dit evenwel toch geschied.
Toen de Kerkelijke Overheid in 1935 bemerkte, dat het boekje
„Tata Tjara" zonder imprimatur in de handel werd gebracht,
heeft Zij dit verboden. Daarop heeft de uitgevende vereniging
het imprimatur aangevraagd.
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Alvorens dit te geven is men eerst begonnen het boekje grondig te reviseren. In Augustus 1935 werden de missionarissen van
Midden-Java hierover gepolst. Vervolgens werd voor de herziening van de „Tata Tjara" een kleine commissie aangewezen,
bestaande uit de Paters H. Koch S.J., D. Hardjasuwanda S.J. en
A. Spekle S.J., die het resultaat van hun arbeid aan de Kerkelijke Overheid voorlegden.
Zoals uit een schrijven van de Apostolische Vicaris van
Djakarta, gedateerd 25 Juni 1937, blijkt, zou het boekje ook na
de herziening niet bedoeld zijn als een handboekje, waarin
katholieke gebruiken voor de nieuwe christenen worden toegelicht door de Kerkelijke Overheid, maar enkel als een uitgave, waarin met kerkelijk Imprimatur de P.K.W. advies en
voorlichting geeft aan de nieuwe christenen. Blijkens dat zelfde
schrijven van 25 Juni 1937 was het herziene boekje toen nog niet
verschenen, maar lag het in de bedoeling het eerst te bespreken
op de conferentie der Kerkvoogden te Muntilan.
Voor zover we konden nagaan, is de herziene tekst later niet
meer in druk verschenen. In ieder geval mogen we de Tata
Tjara, zelfs na de herziening, niet beschouwen als richtlijnen
van de Kerkelijke Overheid. Dit zou ook niet de zin zijn geweest van het kerkelijk imprimatur, als dit ooit gegeven was.
Ofschoon niet officieel, is de Tata Tjara toch als aanpassingspoging zeer waardevol. Er blijkt uit, dat de katholieke Javanen
behoefte gevoelden zich met de adatgebruiken te verstaan en dat
de Kerkelijke Overheid voor dit vraagstuk aandacht had. Of men
zich hierbij voldoende bewust is geweest van de aanpassingsbeginselen en in het bijzonder of men er naar gestreefd heeft
zoveel mogelijk van de adatgebruiken te behouden, zouden we
durven betwijfelen. Ook bij de Javaanse priesters waren er, die
de Tata Tjara veel te negatief vonden.
De verschillende gebruiken worden door de Tata Tjara in
zeven hoofdstukken behandeld: I. Zwangerschap. II. Bevalling.
III. Besnijdenis voor jongens en meisjes, het tandenvijlen en de
eerste menstruatie. IV. Huwelijk. V. Sterfgeval. VI. Tata Tjara
in verband met de godsdienst. VII. Tata Tjara in verband met
de samenleving met andersdenkenden.
De inhoud valt dus slechts zeer gedeeltelijk met ons onderwerp
samen. Waar de Tata Tjara een oordeel uitspreekt over punten.
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die de sacramentenbediening raken, zullen we zo nodig de oorspronkelijke en de herziene tekst aanhalen.
Er is dus over dit probleem veel nagedacht. Men heeft voorstellen gedaan, proeven genomen. Toch menen we te moeten
zeggen, dat de aanpassingspogingen meestal individueel en
plaatselijk waren en dan nog dikwijls van voorbijgaande aard.
We mogen echter niet volstaan met dit te constateren. Eerlijkheidshalve moeten wij de grote moeilijkheden zien, welke de
aanpassing in de weg stonden.
We wezen er reeds op, dat voor missionarissen, die onder een
cultuurvolk hopen te werken, eigenlijk een gespecialiseerde vooropleiding nodig is. Dat allen, die bij de Javanen-missionering
waren betrokken, zo'n vooropleiding hadden genoten, zal niemand beweren. Het studieterrein is bovendien bijna onbeperkt.
Hoeveel studie is er niet nodig om antwoord te kunnen geven
op de vraag, wat er aan gezonde begrippen en levensnormen ligt
in dat soms grillig conglomeraat van geestengeloof en van hindoeïstische en islamietische motieven! Wat is er niet nodig om
te weten, welke elementen benut kunnen worden in de geloofsrechtvaardiging en de geloofsopbouw, welke gevaarzônes onze
bijzondere aandacht vragen bij de geloofsverdediging1! 1) Het
grondig beheersen van de moeilijke Javaanse taal werd nog verzwaard door het feit, dat er ook nog andere talen op Java gesproken werden. Dit maakt het begrijpelijk, dat een missionaris,
zelfs na jaren lang verblijf, op deze aanpassingsvragen hoogstens
een zeer gereserveerd antwoord durfde te geven.
En waar het inzicht in aanpassingsvragen voldoende zou zijn
gerijpt, zou de uitvoering op grotere schaal nog niet gemakkelijk
zijn geweest. Immers vele missionarissen werkten bijna uitsluitend onder Chinezen en Europeanen, zodat hun belangstelling
in andere richting getrokken werd. Deze laatste moeilijkheid
deed zich bijzonder gevoelen in de zogenaamde „gemengde"
missiestaties, waar de katholieken tot verschillende bevolkingsgroepen behoorden en de hoofdpastoor dikwijls niet met de zielzorg der Javanen was belast.
Maar ook de eigenlijke Javanen-missionarissen waren bijna
i) J. M u l d e r : Een schets over aanpassing, B.U.J. 57 (1949) 30.
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allen buitenlanders van dezelfde nationaliteit. Zo vormde zich —
wellicht onbewust — een front van meegebrachte gewoonten, opvattingen en methoden, dat moeilijk te doorbreken was. Meermalen hoorde ik dan ook het verlangen uitspreken, dat er buitenlandse missionarissen van verschillende nationaliteit in de Javamissie werkzaam zouden zijn.
Daarbij kwam de vrees voor syncretisme. Als we de godsdienstig-culturele geschiedenis van Java overzien, was het gevaar
van syncretisme geenszins denkbeeldig. Bij de elkaar opvolgende
invloeden van Geestengeloof, Hindoeïsme en Islam namen de
Javanen telkens het nieuwe over met behoud van het oude. Daarom moet men zeker rekening houden met het gevaar, dat zij bij
de toetreding tot het Christendom zouden gaan handelen, als
hun voorvaderen gedaan hebben met Hindoeïsme en Mohammedanisme, m.a.w. dat er nóg eens een samenmenging komt, nú
van de Christelijke waarheid met het toch al zo sterk gemengde
oud-vaderlijk geloof; met dit droef gevolg, dat de zendingsvrucht
niet veel meer zou zijn dan een naam-Christendom, vol van
heidense geloofsbeschouwingen en praktijken. 1)
Bestond er in zake aanpassing niet een zeker défaitisme onder
de missionarissen, de verwachting, dat bepaalde aanpassingspogingen toch niet zouden worden toegestaan? Soms hoorde men
ook twijfel uitspreken over het nut van aanpassingspogingen,
wijl de Javanen zelf er niet op stonden of omdat de Javaanse
maatschappij geen gesloten gemeenschap meer vormt en de
typische gebruiken en eigenaardigheden verdwijnen. Tussen de
missionarissen der verschillende Vicariaten was er weinig contact, zodat men niet kwam tot een gezamenlijke behandeling van
problemen, die de Javanen-missionering betroffen. Schriftelijk
contact door middel van een priestertijdschrift had hier misschien
de oplossing kunnen brengen. Ook de vraag, van wie een eventuele aanpassing zou moeten uitgaan, werd verschillend beoordeeld.
Al deze remmende factoren bij elkaar geven wellicht de verklaring voor het plaatselijk, individueel en voorbijgaand karakter der aanpassingspogingen, die tot nu toe zijn geschied. Deze
moeilijkheden, die de practische uitvoering in de weg stonden.
i) D. Ρ o 1 : op. cit. p. 98.
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laten echter de actualiteit van het aanpassingsvraagstuk voortbestaan, zodat er naar middelen moet worden gezocht om deze
moeilijkheden te overwinnen en op te lossen.
De redenen, die voor aanpassing pleiten, zijn ook op ons onderwerp toepasselijk. We menen hier zelfs van een bijzondere
actualiteit te mogen spreken.
De sacramenten zijn de zichtbare en levende genadetekenen
door Christus ingesteld. Vanaf de geboorte tot de laatste ziekte
wordt de katholiek door sacramenten vergezeld. Bij alle grote
keerpunten in het leven heeft Christus, rekening houdend met
de menselijke behoeften, een sacrament geplaatst. Heel de zielzorg draait om deze sacrale tekenen en is er op gericht de mensen op het ontvangen der sacramenten voor te bereiden en de
eenmaal ontvangen vrucht der sacramenten te bestendigen en
te doen gedijen. Om haar moederlijke taak van zielzorg beter te
kunnen vervullen heeft de Kerk deze sacramenten bovendien
nog met een rijk ritueel omgeven.
Zowel wegens hun duidelijk uitwendige waarneembaarheid als
wegens hun verwevenheid met heel het katholieke leven is de
bediening en viering der sacramenten een voorname factor in het
kersteningsproces. Uit aanpassingsoogpunt is het dus van groot
belang, dat de sacramentenbediening de Javanen aanspreekt. We
kunnen hier aansluiten bij de gevoeligheid der Javanen voor
symboliek. 1) Zij hebben een grote liefde voor zinnebeeldige voorstellingen en leven in een sfeer van symbolen. 2) We mogen dan
ook verwachten, dat de liturgische plechtigheden onzer katholieke feestdagen dit symbolisch aangelegde volk sterker aanspreken dan ons Westerlingen. 3)
Het ligt niet in onze bedoeling de sacramentenleer voor de
Javanen te behandelen, daar dit een onderdeel vormt van de
aanpassing in het godsdienstonderricht. We willen nagaan, hoe
de sacramenten bij de Javanen op een aangepaste wijze kunnen
worden voltrokken, zodat ook bij hen dat begrip en die waardering wordt gewekt, die de Kerk met haar ceremoniën bedoelt.
Niet alleen voor de katholieke Javanen is een aangepaste
i) G. V г i e η s : Eucharistische hulde in Djokja, B.U.J. 36 (1924) 238.
2) С. С Τ j i ρ t а к u s u m a : Ngèlmoe Djawa, B.U.J. 40 (1928) 41.
s
) L. v. R ij с к e ν о г s e 1 : De Missievooruitzichten op Java, B.U.J. 53 (1941) 57.
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sacramentenbediening van het grootste gewicht, maar ook voor
degenen, die nog niet de Kerk zijn binnengegaan. Van de katholieke leer kennen deze buitenstaanders zo goed als niets; zelfs
de ontwikkelden onder hen zijn, dank het vroeger gouvemementsonderwijs, bijna niet in de gelegenheid geweest voldoende
kennis te nemen van het katholicisme of van het Christendom
in het algemeen. Het eerst worden zij geconfronteerd met de
uiterlijkheden van de katholieke godsdienst, die dikwijls hun
oordeel over de Kerk en hun houding tegenover Haar zullen
bepalen. Deze eerste ontmoeting heeft soms plaats in het kerkgebouw, maar meestal zal dit gebeuren ten huize van katholieke
familieleden en vrienden. Als men bedenkt, hoezeer de Javaanse
gastvrijheid buren en dorpsgenoten betrekt bij feesten en gebeurtenissen, waar onze sacramenten een plaats vinden, dan
begrijpt men de hoge betekenis van een aangepaste sacramentenbediening, ook voor niet-katholieke Javanen. Slagen we er in
deze tot hen te doen spreken, dan hebben we hier een aanschouwelijk propaganda-middel met grote wervende waarde. Een
van de hardnekkigste vooroordelen, die de missionaris te overwinnen heeft, is dat het Katholicisme geen godsdienst voor
Javanen zou zijn. Welnu, als we ooit een terrein hebben, waar
we op de meest verschillende plaatsen en tijden, bij telkens terugkerende gelegenheden en op overtuigende wijze kunnen aantonen, dat de katholieke godsdienst wèl iets voor de Javanen is,
dan is dat op het gebied der sacramentenbediening.
Zo hoeden we ons voor het gevaar, dat voor alle missionarissen bestaat, nl. dat ze het Katholicisme te eenzijdig als doctrien
prediken, te abstract ook nog, zonder het midden in het Javaanse
leven te plaatsen. 1)
Waarin de aanpassing bij de sacramentenbediening kan bestaan, zal blijken in het licht der aanpassingsbeginselen, die nog
ter sprake komen. Maar in het algemeen mogen we wel aannemen, dat ook hier een zekere aanpassing mogelijk en wenselijk
is. „De missionaris kan zich geheel en al ingelijfd hebben in zijn
„nieuwe vaderland, hij blijft toch altijd nog de minister van een
„eredienst, die gehuld is in een westerse mantel. De ceremonies
„in de H. Mis en bij het toedienen der sacramenten hebben toch
!) J. D i j k s t r a S.J.: Katholicisme en Dessaleven, I.M. 31 (1948) 181.
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„een sfeer behouden van de landen, waar zij ontstaan zijn. Ik
„geloof zeker, dat de Kerk aanpassing van ceremonieel en uiter„lijk vertoon in godsdienstplechtigheden voorziet en met aan„dacht de verschillende stromingen gadeslaat". 1)
De sacramenten zijn niet alleen werkdadige tekenen van genade. Samen met de begeleidende ceremoniën zijn ze ook de
katholieke gebruiken bij uitstek en bepalen de uitwendige vorm,
waarin het katholieke leven zich voltrekt. Als we over aanpassing
spreken bij de viering en toediening der sacramenten, zullen ze
zoveel mogelijk tot Javaanse gebruiken moeten worden gemaakt,
met volle handhaving van hun zuivere katholiciteit. Geen wonder, dat als component van de nieuwe levensvorm de Javaanse
adatgebruiken ter sprake komen, de levensgewoonten in de loop
der tijden in de Javaanse maatschappij ontstaan en door de
eeuwen heen tot vaste vormen ontwikkeld. 2)
Ook van deze kant bezien is het aanpassingsvraagstuk, dat wij
behandelen nog zeer actueel, ofschoon er redenen kunnen worden aangevoerd om deze actualiteit min of meer in twijfel te
trekken. We staan hier namelijk voor de vraag, wat de leefkracht
is van de Javaanse adatgebruiken.
De invloeden, die de Javaanse maatschappij de laatste tijd,
vooral gedurende en na de tweede wereldoorlog, heeft ondergaan, hebben ontbindend gewerkt en veel gebruiken aangetast.
Zowel in de stad als in de dorpen is sinds de revolutie met vele
dingen van traditie en conventie gebroken; hierdoor werden ook
vele bijgelovige praktijken en zogenaamde religieuse handelingen afgeschaft. 3) Het is echter moeilijk precies te zeggen, welke
gebruiken hierdoor reeds verdwenen zijn. Nog moeilijker is het
te voorspellen, welke adatgebruiken het langst deze invloeden
zullen overleven. — Wordt het nut van aanpassing dan niet zeer
problematisch? In dit verband schreef een missionaris: „Waar„om zouden wij forceren iets als kerkelijk gebruik aan te nemen,
„wat de mensen zelf afschaffen? We zouden dan in de kerk wili) С L o u w s СМ.: Missiepastoraal, H.M. 27 (1948) 41. - T h . O h m O.S.B.:
Мшіе en Liturgie, A.N.E.T. 9 (1930) 151.
2) J. D i j k s t r a :
3)N.
170.

art. cit. p. 179.
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„len handhaven, wat buiten verdwijnt. En nu is het een vast„staand feit, dat vooral in de tegenwoordige tijd veel dingen
„verdwijnen. De grote meerderheid van landsgebruiken en gods„dienstige praktijken sterven in de moderne tijd uit. Zij zullen
„binnen afzienbare tijd dood en begraven zijn. Ik ben ervan
„overtuigd, dat alles genivelleerd wordt". — Toch geeft hij toe,
dat er in de Javaanse gebruiken sommige dingen zijn, die er niet
uitgaan, althans voorlopig niet. Als voorbeeld wordt dan de
besnijdenis genoemd.
Bovenstaand oordeel, dat vooral met het oog op een „gemengde" statie werd uitgesproken, bevat o.i. een overschatting
van het nivelleringsproces en anderzijds een onderschatting van
de leefkracht der adatgebruiken. Bovendien kan de nivellering
ook gebruiken bedreigen, die godsdienstig en zedelijk van
waarde zijn.
Onder gemengde missiestaties op Java verstaan we die, waar
de katholieken tot verschillende bevolkingsgroepen behoren:
Javanen, Chinezen, Europeanen e.a. We zagen reeds, dat hier de
aanpassing moeilijker is dan in een homogeen milieu. Deze
moeilijkheid wordt nog groter, als men bedenkt, dat in deze
gemengde staties de uitheemse groepen meestal het eerst en het
sterkst vertegenwoordigd waren. Men mag echter niet vergeten,
dat het geen parochies maar missiestaties zijn. Ze hebben dus de
missionaire taak de Kerk land-verbonden en inheems te maken
en hierin spelen de Javanen de hoofdrol. Een parochie kan zich
instellen op de gelovigen, die er zijn, maar een missiestatie moet
zich steeds blijven instellen op de gelovigen, die nog moeten
komen; bijzonder op hen, door wier overkomst het missiedoel
meer verwezenlijkt wordt. Op Java zijn dit de Javanen.
De aanpassing is niet enkel voor de reeds aanwezige katholieken, maar ook voor hen, die nog buiten staan. De aanpassingsvoorstellen, die we in het verloop van onze verhandeling zullen
doen, kunnen trouwens ook voordelig zijn voor katholieken uit
andere groepen. Bovendien bewegen deze voorstellen zich meestal buiten het strikt liturgische, zodat de eenheid van eredienst
behouden blijft. Het gemengde karakter van een missiestatie is
dus zonder meer nog geen reden om de aanpassing, waarover wij
spreken, af te wijzen. Over zuiver uitheemse stadsparochies
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spreken we hier niet, daar deze als enclaves kunnen worden
beschouwd.
Ofschoon een zeker nivelleringsproces niet ontkend kan worden, moet men dit toch niet overschatten en denken, dat al het
eigene zo maar verdwijnt. Het zou eenzijdig zijn alleen de nivellerende factoren te willen zien. Daarnaast zijn andere invloeden
werkzaam, die het nivelleringsproces remmen en gedeeltelijk verijdelen. Wie al te veel op de volkomen gelijkmaking van alles
zou rekenen om zich van aanpassing ontslagen te achten, vergeet,
dat eigen aard, cultuur en beschaving van een volk een complex
van oorzaken heeft, die blijven doorwerken. Een volk in zijn
geheel verplaatst zich niet. Het ondergaat wel vreemde invloeden, maar behoudt een zeker eigen cachet. Dat het verlies van
het eigene zeer langzaam gaat, zien we in het kleine Nederland,
waar ondanks korte afstanden, snelle verbindingen en veelvuldig
contact toch verschillen blijven bestaan tussen Brabanders, Limburgers, Tukkers en Friezen. Ook zullen telkens weer strevingen
naar boven komen, die het eigene trachten te redden.
Op Java vooral moet men deze behoudende invloeden niet
onderschatten. Uit de geschiedenis blijkt welk een taai weerstandsvermogen het Javanisme bleek te bezitten tegenover vreemde invloeden.
„De Javaanse maatschappij heeft zich als het ware tijdloos ont„wikkeld door een eindeloze groei in zelfherhaling, zonder ooit
„door een schokkende gebeurtenis of verrassende nieuwigheid
„onderbroken te worden in zijn gestadige uitgroei. De achter„grond van haar geschiedenis is eeuwenlang onveranderd ge„bleven . . . Deze was de basis, de voedingsbodem van alle latere
„ontwikkeling, de maatstaf, naar welke iedere vreemde invloed
„werd afgemeten. Hier treft men de kern van de oorspronkelijke
„oude Javaanse geestesinstelling, die in later tijden bewust geworden, de ziel wordt van het moderne nationalisme: zichzelf
„te zijn en te blijven. Genoemd verschijnsel duidt men aan met
„de naam Javanisme. Wij verstaan hieronder dus dat complex
„van onderling verwante en samenhangende elementen in de
„Javaanse cultuur, die opgegroeid zijn uit de krachten der aller„oudste Javaanse beschaving, de eigen mentaliteit, klimaat, ras
„en aardrijkskundige gesteltenis. Alle echt Javaanse maatschappe„lijke vormen zijn uit deze bron ontstaan en hebben zich ondanks
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„de beïnvloeding van uitheemse ideeën gehandhaafd en gelijk„matig ontwikkeld". 1)
De gehechtheid aan de adat moet in dit licht worden gezien:
„Hij is Javaan en wil Javaan zijn. Volgt hij de adat niet, dan is
hij geen Javaan". 2)
Ook al zouden er levensvormen en gebruiken zijn, die afsterven en niet meer in de nieuwe verhoudingen passen, dan nog
mogen wij verwachten, dat niet alles zonder meer overboord
wordt geworpen. Nog kort voor de oorlog werd dit uitgesproken
door Hamangku Buwana IX bij zijn verheffing tot Sultan van
Djokjakarta: „Zo zal de adat, indien deze niet remmend inwerkt
op de ontwikkeling, een voorname plaats blijven innemen in de
traditie-rijke Kraton". 3) Men mag op dit punt veel verwachten
van de groep der zelfbestuurders, die de Javaanse cultuur ziet
als een essentiële voorwaarde voor het verhogen van het moreel
der Javaanse bevolkingsgroepen; men tracht de Javaanse cultuur
binnen het kader van de aloude traditionele opvattingen te vernieuwen. Het is dunkt ons te verwachten, dat deze behoudende
invloeden weer aan kracht zullen winnen, wanneer de eerste
schokken zijn opgevangen en bezinning op eigen cultuur weer
mogelijk wordt.
We mogen dus besluiten, dat een eventueel nivelleringsproces
zich zeer langzaam in de hele bevolking zal voltrekken, temeer
daar deze nog in overgrote meerderheid agrarisch is. Zelfs als de
industrialisatie wordt ingezet, zal deze agrarische meerderheid
nog lang standhouden. De Javaanse adat blijft voorlopig een
macht, die het leven zal beheersen. Daarom blijft een aanpassing
aan de Javaanse adat in het algemeen gesproken actueel. Immers
gedurende de periode, waarin de Kerk zich door aanpassing een
plaats moet veroveren in de Javaanse wereld, zal het nivelleringsproces nog verre van voltooid zijn.
Wanneer de gebruiken, die dreigen te verdwijnen, in godsdienstig en zedelijk opzicht van waarde zijn, en er zou een mogelijkheid bestaan om ze te behouden, dan behoeft de Kerk zich
niet zonder meer bij het nivelleringsproces neer te leggen, maar
i) J. B a k k e r : Het Javanisme, B.U.J. 56 (1948) 138-143.
) F. v. L i t h : De godsdienst der Javanen, B.U.J. 34 (1922) 193.
3) F. D i r k s : Sultansverheffing te Djokjakarta, B.U.J. 52 (1940) 105.
2
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kan Zij optreden als verdedigster van de cultuurwaarden, die
het bezit zijn van het volk, waaronder Zij missioneert. In
sommige gevallen kunnen gebruiken weer herleven, als meer
inzicht in de waarde ervan kan worden bijgebracht. Wanneer
gebruiken en adat, zowel als andere uitdrukkingsvormen niet of
niet meer begrepen worden door het eigen volk, dan komt een
tijd, waarin de gehechtheid eraan zoek raakt en de waardering
ervoor verdwijnt, vooral bij de uit eigen wereld gederacineerde
elementen. Begrip — en dat kan altijd weer worden bijgebracht
— brengt vanzelf weer nieuwe waardering. Eén lezing in Solo
en één in Djokja in 1924 gehouden bracht het volk daar weer
terug tot de eigen bouworde in zijn woningen.
Bij de aanpassingsbeginselen zullen wij dan ook de waarde
der gebruiken en de mate, waarin het volk eraan gehecht is, in
rekening moeten brengen.

ART. III.

DE BEWERKER VAN DE AANPASSING

Als de voorafgaande beschouwingen tot het inzicht hebben
geleid, dat de aanpassingskwestie, die ons bezig houdt, actueel
is, stelt zich onmiddellijk de vraag, van wie deze aanpassing moet
uitgaan. Bij wie ligt het initiatief?
Hier kunnen we dan de verschillende personen, die bij de
missionering der Javanen betrokken zijn, de revue laten passeren: de Kerkelijke Overheid, de Javaanse en buitenlandse missionarissen, de katholieke Javaanse leken. Het spreekt immers vanzelf, dat we voor een actieve rol in het aanpassingsproces op de
katholieke groep zijn aangewezen. Deze actieve rol kan weer
louter stimulerend en inventief of ook uitvoerend en voltooiend
zijn.
De beantwoording is niet zo eenvoudig. Aanpassing, ook op
een beperkt onderdeel als het onze, is zulk een complex gebeuren, dat hier verschillende invloeden behoren samen te werken
om te komen tot een harmonisch resultaat.
Men zou kunnen opmerken, dat wij door de keuze van dit
onderwerp aan de buitenlandse missionaris reeds een bepaalde
rol toekennen. We moeten dus deze vraag onder de ogen zien,
zowel omdat de zaak zelf het eist, als ook ter rechtvaardiging van
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onze eigen arbeid. Om niet verkeerd begrepen te worden, leggen we er de nadruk op, dat wij niet menen een definitief aanpassingsplan te hebben opgesteld. We hopen slechts, dat onze
voorstellen bruikbaar zijn en laten de mogelijkheid tot discussie
open. Mocht deze arbeid aanleiding worden tot gedachtenwisseling en rijper inzicht, dan is onze opzet wezenlijk geslaagd.
Sommigen menen, dat de aanpassing moet uitgaan van de inheemse clerus. „Gelijk in hun innerlijk reeds de vermenging
„heeft plaats gevonden tussen inheemse mentaliteit en christe„lijke geloofsschat, ligt ook in hun handen de ontwikkelingsdraad
„voor de christianisering van niet-christelijke volkeren". 1)
Voor de kunstaanpassing meent men: „dat alleen een katholiek
„Javaan, die genoegzaam scheppend kunstvermogen bezit, de
„oplossing kan brengen". 2) Tegen het werk van Prof. Dr.
Schmutzer, hoe verdienstelijk zijn pogingen ook waren, werd het
bezwaar gemaakt, dat de aanpassing moet uitgaan van de katholieke Javanen zelf. 3) Anderzijds wordt er op aangedrongen, dat
de missionaris het Katholicisme moet weten in te bouwen in
het Javaanse leven 4) en hier is de buitenlandse missionaris bedoeld, althans zeker niet uitgesloten. Een ander missionaris, reeds
twintig jaar in de Java-missie werkzaam onder Javanen en Chinezen, geeft als zijn mening te kennen, dat men de aanpassing haar
gang moet laten gaan, niet tegenhouden, maar ook niet positief
bevorderen. Het katholieke volk zal zich a.h.w. onbewust aanpassen. Het katholiek sentiment vindt de juiste weg. En als we
van bovenaf gaan aanpassen, dan dringen we waarschijnlijk veel
dingen op, die er niet passen. Dezelfde missionaris meent echter,
dat er van de zijde der Kerk wel vaak gesproken wordt over aanpassing, maar dat de aanpassingspogingen bij eerste verschijnen
terstond officieel worden tegengehouden.
Vele anderen, met wie we contact opnamen, meenden, dat er
op stuk van aanpassing door de missionaris niet genoeg gedaan was.
i) G r e g o r i u s O.M.Cap.: Die Muttersprache, Münster, 1933, p. 166, geciteerd in I.M. 21 (1938) 204.
2
) Europeanisme of Katholicisme, p. 51.
8
) J. A w i с к : Javaansche muziek en het aanpassingssysteem, H.M. 10 (1928)
7—26; С. С. В e г g : Bespreking van Europeanisme of Katholicisme, Djawa Ш
(1928) 58.
4
) J. D i j k s t r a : an. cit. p. 181.
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Hiermee hebben we wel ongeveer weergegeven, welke meningen er bestaan over de bewerker van de aanpassing. Overal vinden we de opvatting terug, dat hier de beslissende stem moet
worden toegekend aan katholieke Javanen, die de eigen cultuur
zuiver aanvoelen en tevens in de katholieke mentaliteit diep zijn
doorgedrongen. Zou men dan met de aanpassing moeten wachten, totdat de inheemse katholieke gemeenschap gevormd is?
Toch wijzen allerlei publicaties er op, dat ook de buitenlandse
missionaris een taak heeft in het aanpassingsproces.
De oplossing van deze verschillende zienswijzen ligt o.i. in een
heilzaam onderscheid, waaruit blijken zal, dat men bij deze afwijkende rolverdeling wel steeds over aanpassing spreekt, maar
daarmee verschillende stadia bedoelt, die in het aanpassingsproces kunnen onderscheiden worden.
Het missiewerk heeft tot doel de Kerk te vestigen in een nieuw
land en onder een nieuw volk. Deze vestiging voltrekt zich geleidelijk. Het eerste stadium kunnen we planting noemen. Het
initiatief en de leiding liggen hier bij de buitenlandse missionarissen, die zich wenden tot een niet-katholiek volk. In het tweede
stadium, dat we met het woord ingroeiing kunnen aanduiden,
worden het initiatief en de leiding overgenomen door de inheemse Kerk zelf.
„D'abord les missionnaires étrangers qui, médiatement ou
„immédiatement, viennent toujours de Rome, vont à la rencontre
„du monde paien; ils ne méconnaissent point toutes les richesses
„que celui-ci renferme, tout comme le sol renferme de quoi
„nourrir la vie; ils s'adaptent à tout cela, dans la mesure évidem„ment où tout cela n'est point, d'une façon où de l'autre, ver„moulu ou pourri de péché; choses et gens, manières de vivre
„et modes de penser, rien n'est inconsidérément laissé hors de
„prise. Tout cela est réquisitionné par une intussusception vitale,
„soumis au grand courant de grâce et de salut: adaptation
„victorieuse et conquérante.
„Mais bientôt aussi, et c'est le second temps, tout cela, qui fut
„adopté et adapté, commence à travailler dans le même sens, à
„rayonner la lumière reçue, à fournir de la force après en avoir
„accepté durant un certain temps. C'est à ce moment que l'adapt a t i o n est devenue vraiment implantation, indigénation.
„Evidemment les deux stades ne se distinguent point dans la
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„vie avec la netteté d'une coupure au couteau. Tout cela est lent
„et progressif. Mais la différence existe cependant, et il est bon
„de l'avoir notée." 1)
Op Java toegepast zal het eerste stadium hierin bestaan, dat
de buitenlandse missionaris bij zijn werk zoekt naar aanknopingspunten in de Javaanse cultuur, terwijl in het tweede stadium de
katholieke Javanen zelf nieuwe eigen katholieke cultuurvormen
scheppen.
Vanzelfsprekend kan men tussen deze twee stadia geen scherpe
scheidingslijn trekken; geleidelijk gaat het eerste stadium in het
tweede over, m.a.w. zij dekken elkander gedeeltelijk in de tijd.
Het eerste dient steeds en van de aanvang af het tweede te stimuleren. Het tweede herstelt vanzelf de onbeholpenheden en fouten
van het eerste en vult ze aan.
Het onderscheid tussen de twee stadia verduidelijkt tegelijkertijd de bedoeling van deze aanpassingsstudie, die niets wil opdringen, niets definitief wil uitmaken, maar met voorzichtigheid
zoekt, hoe wij het Katholicisme — hier in zijn uitwendige sacramentele vormen — zo aanvaardbaar mogelijk kunnen maken. We
rekenen op correcties en aanvullingen van hen, die in het tweede
stadium de leiding hebben.
Ofschoon niet scherp te scheiden, kunnen we toch spreken
van het overwicht van het éne stadium boven het andere. Aangezien onze studie uiteraard tot het eerste stadium behoort, kan
men zich afvragen: Zijn wij in de Javanen-missie niet reeds volop in het tweede stadium? De benoeming van een Javaanse
bisschop betekent de erkenning door Rome van de katholieke
Javanen als een eigen groepering in de Kerk en dit heeft de
bewustwording, het zelfbesef van de Javaanse katholiciteit bevorderd. Onder leiding van een eigen bisschop heeft voortzetting
en uitbreiding plaats van inheemse Broeders- en Zusters-congregaties. Een eigen, aan de volksaard aangepaste spiritualiteit
begint er meer en meer vaste vormen aan te nemen en zich in
katholieke lectuur te concentreren. Sociale en economische verenigingen houden zich, in conflict met anderen, onverschrokken
aan hun beginselen. Katholieke ziekenhuizen en scholen bloeien
onder eigen inheemse leiding. En als zekerst bewijs der inheemse
!) J. M a s s ο π, op. cit. p. 44.
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gestalte geldt de onder eigen leiding steeds toenemende inheemse
clerus, zowel van wereld- als van ordesgeestelijken. 1)
De Java-missie was zo gelukkig reeds zeer spoedig Javaanse
priesters en ontwikkelde Javaanse leken te bezitten. Juist wijl
dit zo spoedig het geval was, is deze Javaanse clerus zelf nog
volop betrokken in het plantingsproces. Uit de aanmoediging,
die wij voor onze studie uit hun kring ontvingen, mogen we
besluiten, dat hoewel op verschillende punten het tweede stadium
reeds is ingeluid, toch op het gebied der sacramentenbediening
nog volop ruimte is voor pogingen, die in het eerste stadium
thuis horen.
In het eerste stadium van het aanpassingsproces kan de buitenlandse missionaris zich dus niet louter passief houden; hij is daar
degene, die iets brengt, wat er nog niet was en dat brengt hij
vanzelf in een of andere vorm. Bij hem berust ook, al is het niet
bij uitsluiting, het initiatief. Heel bijzonder geldt dit op het
terrein der sacramentenbediening. De sacramenten worden door
hem toegediend (tenzij de nooddoop) of althans in zijn tegenwoordigheid voltrokken (het huwelijk). Hij is hier de meest op
de voorgrond tredende persoon, naar wie de anderen zich richten. Een louter passieve houding van niet-tegenhouden, van laten
begaan, is hier niet mogelijk, tenzij voor enkele dingen, die in
zeer los verband staan met de sacramentenbediening. Van de
mensen zal echter zeer weinig uitgaan, wanneer de missionaris
hen niet aanmoedigt. We zien hem daarom graag een actieve rol
toegewezen, die stimulerend, zoekend en proberend zal moeten zijn.
A R T . IV.

DE AANPASSINGSBEGINSELEN.

Uit wezen en doel der aanpassing, zoals in het voorafgaande
werd uiteengezet, moeten we de beginselen afleiden, die de praktijk van de aanpassing beheersen. Allen, die in het aanpassingsproces een actieve rol vervullen, moeten zich door deze beginselen laten leiden, wil de verbinding van Christendom en
volksaard niet een syncretistisch wanproduct worden.
!) J. W. M. B a k k e r S.J.: Inheemse
SO (1947) 145.

gestalte der Indonesische

Missie, LM.
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§ 1. Richtlijnen
Bij de behandeling van de begripsinhoud der aanpassing zagen
we, dat de verzachting der tegenstellingen beide termen tot uitgangspunt kan hebben; men kan temperen aan de éne of aan
de andere zijde. Beide mogelijkheden moet men gelijkelijk openhouden, wil men het aanpassingsbegrip niet willekeurig verengen. Als we dus het begrip zonder meer beschouwen (praecisief), dan heeft geen der beide temperingsmogelijkheden de voorrang boven de andere. Dan zou men kunnen zeggen, dat toenadering van twee kanten moet komen.
Ziet men echter naar het doel der missieaanpassing, dan ligt
de zaak anders. Dan begint de weegschaal, die tot nog toe aan
beide kanten gelijk hing, naar één zijde door te slaan en wel
naar de verzachting van de tegenstellingen, welke gelegen zijn
in de uitwendige verschijning van het Christendom, in ons geval
dus aan de zijde der katholieke sacramentenbediening. Het doel
der aanpassing valt immers samen met het missiedoel, dat is:
De Kerk onder een volk planten. Haar daarin wortel doen schieten, kortom Haar inheems maken. Het inheemse moeten we dus
zoveel mogelijk intact laten. Zo wordt het begrijpelijk, dat het
zwaartepunt en de hoofdaandacht valt op de verzachting der
tegenstellingen, welke zich bevinden aan de zijde van het Christendom. Dit is waarschijnlijk ook de reden, waarom Thauren
tot zijn eenzijdige bepaling van het aanpassingsbegrip kwam:
Aanpassing van het missiesubject aan het missieobject. 1) Maar
de evenwichtigheid in het begrip behoudend, moeten wij met
het oog op het missiedoel komen tot katholieke levensvormen
(in casu tot een katholieke sacramentenbediening) die zoveel
mogelijk inheems is. De verzachting der tegenstellingen, gelegen
in de eigen aard van het missieland (in casu de Javaanse adat),
moet daarom tot een minimum worden beperkt. Dit heeft weer
tot gevolg, dat de verzachtingsmogelijkheden vooral en op de
eerste plaats aan de andere zijde moeten worden gezocht. Hoe
meer men immers de tegenstelling aan de éne kant tempert, des
te minder blijft er te temperen over aan de andere kant, zodat
we van een wederzijdse aanvulling en begrenzing mochten
spreken.
!) T h a u r e n , op. cit. p. 2.
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§ 2. Grenslijnen.
Willen wij deze grenzen juist trekken, dan moeten we ons bij
het Christendom (sacramentenbediening) dus afvragen: hoever
mogen we gaan in het verzachten der tegenstellingen, die aan
deze zijde gelegen zijn, welk is daar het maximum aan temperingsmogelijkheid? We gaan hier zover als maar enigszins mag.
Bij de Javaanse adat daarentegen is de vraag: hoever moeten we
gaan? want hier gaan we niet verder dan nodig is.
Dat we bij de sacramentenbediening naar een maximum van
verzachting streven en bij de Javaanse adat naar een minimum,
vindt zijn verklaring niet in een willekeurige, onberedeneerde
voorkeur, maar in het missiedoel, waarop de aanpassing gericht
is en waaraan zij haar wezenlijke rechtvaardiging ontleent. Zeer
juist formuleert J. Mulder dan ook de aanpassingsvraag aldus:
„waarin wij mogen gaan tot hen of waarin zij moeten komen
tot ons". 1)
A. Aan de zijde der volksgebruiken.
Uitgaande van de temperingsnoodzoaAj die hier richtinggevend
is, kunnen we de adatgebruiken als volgt verdelen:
1. Gebruiken mèt godsdienstige dwaling.
Hier gaat het over gebruiken, die met godsdienstige dwalingen verbonden zijn en in een of ander opzicht in tegenstelling
staan met de katholieke leer. Nooit en onder geen voorwaarde
kan de Kerk op dit punt concessies doen. Haar geloofs- en zedenleer zijn immers van goddelijke oorsprong.
De missiegeschiedenis leert ons, hoe de Kerk bij Haar beslissingen in aanpassingsvraagstukken altijd de grootste nadruk heeft
gelegd op de ongerepte zuiverheid van geloof en zeden. 2) Van
Rome's kant was dit ook de inzet van de Ritenstrijd. Niet alleen
waar evident van afgoderij en bijgeloof sprake was, maar ook
waar gevaar voor de reinheid van geloof en zeden aanwezig werd
geacht, trad de Kerk zeer beslist op om zelfs de schaduw van
dwaling te weren.
Dit principiële standpunt kan en zal Zij nooit wijzigen, al
!) J. M u l d e r , art. dt. B.U.J. 57 (1949) 30. Deze formulering geeft zeer
duidelijk de evenwichtigheid van ons aanpassingsbegrip weer.
2
) T h a u ren, op. dt. 27.
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mogen we misschien wel verwachten, dat het huidige oordeel
der Kerk over verschillende gebruiken feitelijk milder zal zijn,
zowel wegens veranderde omstandigheden als ook door de ontwikkeling van de wetenschap, die veel gebruiken beter deed
verstaan.
a. Onafscheidelijk verbonden met dwaling.
Alles wat onafscheidelijk met godsdienstige dwaling is verbonden, moet worden afgewezen, welke consequenties dit ook
hebben zou. Natuurlijk moet deze afwijzing taktisch geschieden,
fortiter in re, suaviter in modo.
Een gebruik dat onafscheidelijk met godsdienstige dwaling is
verbonden, is dus niet voor rechtstreekse aanpassing geschikt,
want tempering van de tegenstelling betekent hier afschaffing
van het gebruik. Maar daarmee is men niet klaar, wanneer dit de
enige reden zou zijn voor de afschaffing. Dit afgeschafte gebruik
immers nam een plaats in het volksleven in, het voorzag in een
behoefte en voldeed aan bepaalde godsdienstige aspiraties van
de menselijke natuur. Is het gebruik zelf niet te handhaven, dan
moet er op een andere, christelijke wijze in die behoefte worden
voorzien. Deze behoefte kan algemeen menselijk en godsdienstig
zijn, maar toch bijzonder levendig zijn gehouden door het heidense gebruik, zodat bij afschaffing een leegte ontstaat, die als
een gemis wordt gevoeld. Vooral zolang de eerste christenen nog
in een niet-christelijke maatschappij leven, zal dit gemis nog
pijnlijker worden ervaren. Iets soortgelijks ondervonden de
christenen, aan wie St. Paulus zijn Hebreeënbrief schreef. De
joodse godsdienst stak met zijn schitterend ceremonieel scherp
af bij de eenvoud van de nog jeugdige Kerk en bleef daardoor
op de menigte een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Daarom
brengt St. Paulus in deze brief de verhevenheid van het christelijk
offer boven de joodse offers zo scherp mogelijk naar voren en is
ook de Kerk langzamerhand door Haar rijke liturgie aan deze
behoefte tegemoet gekomen. Voor zover het christelijk ceremonieel niet aan het joodse is ontleend, hebben we hier een voorbeeld van onrechtstreekse aanpassing.
b. Niet onafscheidelijk met dwaling verbonden.
Hier mogen we ons beroepen op een uitspraak van Paus
Pius XII in zijn eerste encycliek: „De gebruiken echter, die niet
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onafscheidelijk aan godsdienstige dwalingen gebonden zijn, zullen altijd een welwillend onderzoek vinden en, als het mogelijk
is, worden beschermd en bevorderd". 1)
Wanneer is het echter mogelijk dergelijke gebruiken te beschermen en te bevorderen? Dit is het geval, zodra de feitelijke
scheiding tussen deze gebruiken en de daarmee verbonden godsdienstige dwalingen heeft plaats gehad.
Deze scheiding echter kan men eerst dan als een voldongen
feit beschouwen, wanneer die gebruiken geen algemeen en naast
gevaar (periculum commune et proximum) meer opleveren voor
de reinheid van geloof en zeden. Dit gevaar is geweken, zodra
in de algemene opvatting deze gebruiken geen godsdienstige
betekenis meer hebben of hun valse godsdienstige betekenis door
een ware is vervangen.
De scheiding immers tussen een gebruik en de daaraan verbonden godsdienstige dwaling kan op twee manieren tot stand
komen, nl. door verburgerlijking en door kerstening.
1) Verburgerlijking van gebruiken. 2)
Bij scheiding door verburgerlijking wordt een gebruik van de
daaraan verbonden godsdienstige dwaling losgemaakt buiten de
Kerk om, die alleen constateert, dat de feitelijke scheiding heeft
plaats gehad. Door allerlei omstandigheden kan de algemene
opvatting over een oorspronkelijk godsdienstig gebruik zich
wijzigen. Thauren zegt hierover: „Wenn heidnisch religiöse Gebräuche abgelehnt und verworfen werden müssen, so fordert
„anderseits die stetig fortschreitende Laizisierung des Heiden„tums, dasz für Duldung und Billigung beanstandeter Sitten
„dann kein Hindernis besteht, sobald die Wandlung der öffent„lichen Meinung 3) so weit gediehen ist, dasz der Inhalt ein
„anderer geworden und nur die äuszere Form an den Ursprung
„erinnert". 4)
i) P i u s Χ11 : Encycl. „Summi Pontificatus", 20 Oct. 1939, A. A. S. XXXI.
1939, p. 429, vertaling Dr. L. de Jonghe; zie H.M. 21 (1940) 102, (cursivering
van ons).
г
) Over de laicisatie van heidense riten in het algemeen, cf. L. В г é h i e г et
P. B a t i f f o l : Les survivances du culte romain. A propos des rites shintoistes,
Paris, 1920.
3
) Cursivering van ons.
*) T h a u r e n , op. cit. p. 32.
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In dergelijke gevallen wacht de Kerk dus de ontwikkeling af,
welke zich in de algemene opvatting voltrekt en waardoor de
valse godsdienstige betekenis van een gebruik verdwijnt. Heeft
dit reeds vroeger als richtsnoer gegolden bij de besluiten der
Propaganda, 1) bijzonder duidelijk werd dit uitgesproken in de
recente beslissingen over het ritenvraagstuk in Mandjoekwo
(28 Mei 1935) 2), in de instructie van de Apostolische Delegaat
van Japan aan de Oversten van Religieuze Instituten in Nippon
(8 Dec. 1935) 3) en in die van de H. Congregatie tot Voortplanting des Geloofs aan de Apostolische Delegaat van Japan. (26
Mei 1936)4)
Prof. Mulders, die deze stukken uitvoerig bespreekt, zegt over
de instructie van de Propaganda van 26 Mei 1936: „Het docu„ment van Rome huldigt klaarblijkelijk het beginsel, hetwelk
„hier misschien voor de eerste maal in de kerkelijke wetgeving
„tot uiting komt, dat voor de beoordeling van de aard van een
„gebruik het niet altijd nodig en zelden voldoende is de geschied„kundige oorsprong ervan na te vorsen. Men moet hieromtrent
„bij de algemene opvatting te rade gaan". 6) Het gaat hier telkens om gebruiken, die oorspronkelijk met de heidense godsdienst verbonden waren, maar waaraan de algemene opvatting
nu een zuiver burgerlijk, nationaal of patriottisch karakter toekent. In de eerste encycliek van Pius XII „Summi Pontificatus"
vinden we de houding der Kerk klaar geformuleerd: „Alles, wat
in zulke gebruiken niet onafscheidelijk gebonden is aan godsdienstige dwalingen, zal altijd een welwillend onderzoek vinden
en als het mogelijk is worden beschermd en bevorderd". 6) O.i.
zegt dan ook Prof. Mulders volkomen terecht, dat als commentaar op deze encycliek kan gelden de instructie van de S. Con*) T h a u r e n , op. cit. p. 31.
a) Sylloge, p. 479—482. — A l p h. M u l d e r s :
djoekwo, H.M. 19 (1937-1938) 38-47.

Het Ritenvraagstuk

in Man-

3
) A l p h . M u l d e r s : Richtlijnen voor de missionering in Japan, l.c 101—
111, alwaar ook de tekst van deze instructie, welke niet in officiële organen
verscheen, wordt gepubliceerd.
4

) Sylloge, p. 537—540. — A l p h . M u l d e r s : De Plichten der Japanse
lieken jegens hun vaderland, I.e. 163—169.
B

) H.M. I.e. p. 168-169.

β) A.A.S. XXXI, 1939, p. 429; H.M. 21 (1940) 102.
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Katho-

gregatio de Propaganda Fide „Piane compertum" 1), waarin de
eerbewijzen, die in China aan Confucius en aan de voorouders
worden gebracht, voor de katholieken geoorloofd worden verklaard, daar deze eerbewijzen geen godsdienstig karakter meer
dragen. 2) Dit zijn voorbeelden van accommodatie, welke met
de zuiverheid van geloof en zeden volkomen rekening houdt. We
kunnen dan ook onmogelijk accoord gaan met de interpretatie,
die J. Verkuyl over deze kerkelijke beslissingen geeft, waar hij
in betrekking met Japan zegt: „Eigenlijk was het enige dilemma,
waarvoor de Christenen in Japan kwamen te staan, dat van
accommodatie of martelaarschap . . . Na een aanvankelijk dappere
houding accommodeerde de R.K. Missie zich volkomen." 3) Er
is hier immers geen verandering in de principiële houding der
Kerk, maar wel in de gebruiken, waarvan de betekenis zich gewijzigd heeft.
2) Kerstening van gebruiken.
De scheiding tussen gebruiken en — niet onafscheidelijk —
daaraan verbonden godsdienstige dwalingen werd in het voorgaande door de Kerk afgewacht en eenvoudig geconstateerd. Ze
kwam tot stand door ontwikkeling in de algemene opvatting
buiten de Kerk om. Bedoelde scheiding kan echter ook door de
Kerk zelf worden voltrokken, doordat Zij zich van het gebruik
meester maakt en de valse godsdienstige betekenis verdringt
door een ware. Hier wordt het oude heidense gebruik niet tot
een louter burgerlijk teruggebracht, maar in een christelijk gebruik omgezet. „Wat buiten de Kerk slechts een schaduw is
„van het ware, ja wat toevallig met het kwaad is geassocieerd,
„dat verandert en omvormt Zij met het in te lijven in Haarzelve,
„het een nieuwe richting te geven, het te oriënteren naar Chris„tus en naar God. Vigilantius vond het ondragelijk, dat de
„christenen in hun godsdienstplechtigheden kaarsen ontstaken,
„zoals de heidenen. Hiëronymus antwoordt: Omdat we eens de
„afgoden vereerden, mogen we daarom nu de ware God niet
„eren, uit vrees, dat onze eerbewijzen dezelfde zijn als in het
i) A.A.S. XXXII, 1940, p. 24.
2) A l p h . M u l d e r s : Chinese Riten, H.M. 21 (1948) 101-111.
S
) J . V e r k u y l : Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid
in Azië, Kampen, 1948, p. 157.
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„heidendom? Zo kon de katholieke liturgie allerlei rituele ge„bruiken overnemen uit het heidendom, maar Zij bezielde die
„met Haar eigen geest en bezigde die als instrumenten voor Haar
„eigen doel". 1)
Bij kerstening van gebruiken gebeurt dus iets meer dan bij
verburgerlijking, welke alleen een scheiding meebrengt, een losmaken van het gebruik uit zijn heidense omlijsting. Bij de kerstening immers heeft men niet alleen scheiding maar tegelijkertijd
binding, omdat het eens heidense gebruik nu wordt opgenomen
en ingelijfd in de Kerk. Hoewel de scheiding aan de binding
kan voorafgaan, zal zij meestal door de binding tot stand komen.
M.a.w. door een gebruik in zich op te nemen beïnvloedt de Kerk
de algemene opvatting over een gebruik, zodat het los wordt
gemaakt van de dwaling en verbonden met de waarheid.
Men kan opwerpen, dat de algemene opvatting, die aan bepaalde gebruiken een valse godsdienstige betekenis hecht, niet
zó door de Kerk beïnvloed kan worden, dat ze ineens gewijzigd
is. Maar wèl kan het algemeen en naast gevaar, dat uit de
algemene opvatting voortkwam, onmiddellijk tot een verwijderd
gevaar gereduceerd worden door onderricht en uitleg. Evenals
een woord door de samenhang soms van betekenis verandert,
krijgt het oude gebruik door zijn christelijke omlijsting een
andere zin. De uitdrukkelijke afwijzing van dwaling, die bij verburgerlijkte gebruiken wel eens nodig kan zijn om misverstand
en ergernis te voorkomen, blijft ook hier mogelijk, maar zal
meestal door de opname in het christelijk bezit overbodig worden. Het gevaar, dat de Kerk wegens overname van oorspronkelijk heidense gebruiken verkeerd beoordeeld wordt, komt voort
uit wanbegrip en onwetendheid, welke echter door uitleg en
voorlichting te verhelpen zijn.
Aangezien hier niet alleen scheiding maar ook binding plaats
heeft, is het voor de kerstening niet genoeg, dat het gebruik losgemaakt kan worden van de godsdienstige dwaling, maar de aard
en de waarde van het gebruik moeten een eventuele opname in
het katholieke bezit wenselijk maken.
Ofschoon we de kerstening behandeld hebben bij de gebrui!) Al. J a n s s e n s C.I.C.M.: Aanpassings- en Assimilatievermogen van het
Christendom, H.M. 18 (1936—1937) 100—1.01; (cursivering van ons).
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ken, die niet onafscheidelijk met godsdienstige dwaling verbonden zijn, behoeft zij natuurlijk niet hiertoe beperkt te blijven,
maar kan ook aanwezig zijn bij gebruiken, die nooit met godsdienstige dwaling verbonden waren.
2. Gebruiken zonder godsdienstige dwaling.
Deze gebruiken staan niet in tegenstelling met de katholieke
geloofs- en zedenleer en zijn dus reeds aangepast, althans zuiver
theologisch gezien. Maar ook al is een gebruik niet of niet meer
met godsdienstige dwaling verbonden, kan het toch nog om
andere redenen worden afgeschaft, b.v. als het remmend werkt
op de vooruitgang of verbonden is met menselijke dwalingen;
als het nadelig is voor de gezondheid en de zedigheid of te veel
de aandacht zou vestigen op het sexuele. Ook uit paedagogisch
oogpunt kunnen gebruiken minder gewenst zijn.
Wanneer deze gebruiken in een overigens redelijke en gezonde
behoefte voorzien, is onrechtstreekse aanpassing wellicht nog
mogelijk. De noodzaak van zulk een aanpassing zal echter met
deze behoefte staan of vallen.
Men moet zich hier wachten voor dubbelzinnigheid, want er
is een groot verschil tussen „behoefte aan een bepaald gebruik"
en de „behoefte, waarin een bepaald gebruik voorziet". Het verdwijnen van een gebruik is een teken, dat de behoefte in de
eerste betekenis niet meer bestaat. Maar het is mogelijk, dat
behoefte in de tweede zin voortduurt, ook al kan het verdwijnende gebruik er niet meer in voorzien. In dat geval is er plaats
voor onrechtstreekse aanpassing, waardoor op andere wijze aan
deze behoefte tegemoet gekomen wordt.
B. Aan de zijde der sacramentenbediening.
Uitgaande van de temperingsmogeZi/ÄAeid, die hier richtinggevend is, kunnen wij onderscheid maken tussen het wezen, de
gestalte en het gewaad van het Christendom, 1) een onderscheid,
dat evenzeer op de sacramentenbediening van toepassing is.
1. Het wezen.
Tot het wezen der sacramentenbediening hoort alles, wat van
goddelijke instelling is, datgene dus, wat het Concilie van Trente
!) We ontlenen dit onderscheid aan Alph. Väth, op. cit. p. 148—150.
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noemt: „substantia sacramentorum", „essentialia quae ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent". 1)
Bij deze wezenlijke elementen is alle tempering en aanpassing
uitgesloten en bovendien overbodig, want ze zijn noch Europees
noch Aziatisch, maar van goddelijke oorsprong. 2) Zij behoren
tot de innerlijke eenheid der Kerk, die is een eenheid van geloof
en belijdenis (unitas symbolica), van eredienst en sacramenten
(unitas liturgica) en van gezag (unitas regiminis vel hiërarchica).
2. Gestalte en uitwendige eenheid.
Alles, wat op de innigste wijze met het levende organisme der
Kerk is vergroeid en aan Haar uitwendige verschijning een zekere
eenheid verleent, behoort tot de gestalte. Wat de sacramentenbediening betreft, mogen we hiertoe rekenen de wetgeving en
het recht, voor zover deze niet reeds van goddelijke oorsprong
zijn, alsmede de Romeinse liturgie. 3)
De gestalte der sacramentenbediening valt gedeeltelijk samen
met de uitwendige eenheid der Kerk, want beide worden uit
dezelfde elementen opgebouwd. Daarom zullen ook alleen die
aanpassingspogingen, welke op de gestalte der sacramentenbediening betrekking hebben. Haar uitwendige eenheid kunnen
raken. Bij alle andere vormen van aanpassing is de uitwendige
eenheid der Kerk niet in het geding.
De aanpassing kan bestaan in een louter opheffen of verzachten van tegenstellingen, zodat de vroegere contraria twee afzonderlijkheden blijven. In dit geval kan de eenheid der Kerk er
alleen in betrokken zijn, als het gaat over het opheffen van
tegenstellingen, welke gelegen zijn in de gestalte der sacramentenbediening. Zou het hier gaan over het verzachten van tegenstellingen aan de zijde van de adat, dan hebben we te doen
met verburgerlijking van gebruiken, waarbij de uitwendige eenheid ongemoeid blijft. De vroeger heidense gebruiken worden
hier immers niet in het kerkelijk bezit opgenomen, doch alleen
na voltrokken laïcisatie aan de gelovigen in hun burgerlijk leven
toegestaan.
Bij kerstening van gebruiken echter kan de uitwendige eenheid der Kerk wél gemoeid zijn. Dan immers wordt niet alleen
i) D. 931 en 855.
2) V ä t h , I.e. p. 150.
3) V ä t h, I.e. p. 148; Τ h a u r e η, op. cit. p. 29.
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de tegenstelling aan de zijde van de adat verzacht en opgeheven,
zoals bij verburgerlijking, maar bovendien wordt dat gebruik
opgenomen en ingelijfd in het bezit der Kerk. Alleen wanneer
dit opname betekent in de gestalte der sacramentenbediening, zal
de kerstening van een gebruik aan de uitwendige eenheid raken.
De uitwendige eenheid is voor de Kerk zeer kostbaar. Hoewel ze niet tot het wezen der Kerk behoort, is ze toch van dogmatisch, organisatorisch en rechterlijk standpunt gezien van grote
betekenis. 1) Ze is een sterk bindend element en een indrukwekkende uiting van de innerlijke eenheid.
De uitwendige eenheid der Kerk is een groot goed, dat men
niet zomaar prijsgeeft, maar ze blijft middel. Deze eenheid kan
het werk der Kerk vergemakkelijken en steunen. Maar ook zijn
er omstandigheden mogelijk — we denken hier aan cultureel
hoogstaande missielanden — waarin de taak der Kerk onder de
volkeren meer gediend is met aanpassing, die een inbreuk op df
uitwendige eenheid kan betekenen.
In de praktijk komt het dus hierop neer, dat we met het oog
op het missiedoel en de taak der Kerk ons afvragen: Wat weegt
het zwaarste, het onverminderd handhaven van de uiterlijke
eenheid in alle onderdelen, of aanpassing op sommige punten?
Welke waarde heeft een bepaald element voor de Kerk en in
hoeverre breekt het loslaten ervan Haar uitwendige eenheid?
In welke mate is het volk, dat gemissioneerd wordt, aan een
bepaald gebruik gehecht en wordt de vestiging der Kerk onder
dit volk door aanpassing gediend? Het zal dikwijls een kwestie
zijn van afwegen en voorzichtige schatting.
Wanneer zijn concessies op dit gebied mogelijk?
, Sommigen menen, dat de Kerk slechts dan tot concessies op
het gebied der uitwendige eenheid kan overgaan, indien onoverwinnelijke 2) tegenstand de arbeid der missie in gevaar zou
brengen, 3) of indien een volk zich anders volstrekt 4) afkerig
zou tonen van het katholiek geloof. 6)
Vath wil niets weten van enige aanpassing in de gestalte der
*)
*)
3
)
4
)
B)

Missieleer, Hoeven, p. 111.
Cursivering van ons.
Missieleer, Hoeven, p. 111.
Cursivering v a n ons.
ibid. p. 112.
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Kerk. Gaat men de redenen na, waarop Väth zijn mening baseert,
dan vindt hij die niet alleen in de uitwendige eenheid als zodanig, maar ook in de hoge waarde der Grieks-Romeinse cultuurelementen, die allerinnigst met de Kerk verbonden zijn en Haar
gestalte en uitwendige eenheid bepalen. Slechts met verlies zou
men ze kunnen inwisselen tegen elementen uit een andere cultuur. Zo scherp ziet Väth de waarde van de Grieks-Romeinse
beschaving, dat volgens hem de Goddelijke Voorzienigheid dit
cultuurkleed voor de Kerk heeft bestemd: „Hätte das Christen„tum im Zeitalter der Urkirche in China Verbreitung erlangt,
„so hätte es sicherlich chinesische Gesichtszüge angenommen. Im
„Orient und an der Südwestküste Indiens ist die Entwicklung
„in dieser Richtung verlaufen. Aber die Vorsehung hat es gefügt,
„dasz es nicht in gröszerem Umfang geschah, sondern dasz die
„missionierende Kirche zuerst in die abendländische Umwelt
„hineinwuchs und erst nach erlangter völliger Reife vor die
„östlichen Völker hintrat". 1)
Iets ruimer is de opvatting van Thauren. Ofschoon hij de uitwendige eenheid der Kerk zoveel mogelijk in alle onderdelen
wil handhaven en slechts concessies wenst bij onoverwinnelijke
tegenstand, 2) toch is hij in dat geval voor ruimhartige concessies 3) en ziet speciaal bij de sacramentenbediening aanpassingsmogelijkheden, ook op het gebied der gestalte en uitwendige
eenheid: „Was die Zeremonien bei der Sakramentenspendung
„angeht, musz das Substantielle des Sakraments (Materie- Form„und Spender) genau den Vorschriften entsprechen, aber unter
„Umständen — natürlich nicht ohne kirchliche Genehmigung —
„können solche Sitten toleriert werden, die durch Vorschriften
„oder Sanktionen des positiven und kanonischen Rechtes sonst
„verboten sind." 4)
Wij zouden nog iets ruimer willen zijn dan Thauren. Immers,
naarmate er door een concessie minder inbreuk wordt gemaakt
op de uitwendige eenheid der Kerk, zal ook eerder, d.w.z. bij
mindere noodzaak of geringere gewenstheid, aanpassing gerechtvaardigd zijn. Niet voor elke aanpassing, die de Kerk binnen
i) V ä t h, o.e. p. 150.
) T h a u r e n , op. cit. p. 30.
») ibid. p. SI.
*) ibid. p. 26.
2
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Haar gestalte en uitwendige eenheid kan doen, behoeft men
uiterste noodzaak, onoverwinnelijke tegenstand en volstrekte
afkeer aan de zijde van het te missioneren volk te verlangen.
Wie voor elke concessie op dit gebied zulke hoge en uiterste
eisen stelt, maakt de aanpassing practisch onmogelijk. Het initiatief wordt uit handen gegeven, men loopt achter de feiten aan
en de grote voordelen, die een tijdige en ruimhartige aanpassing
had kunnen opleveren, zijn reeds verloren gegaan. De aanpassing,
die toch al zoveel moeilijkheden ontmoet bij haar practische
uitvoering, moet men niet nog meer gaan afremmen door overdreven voorwaarden te stellen.
Ook moet men niet al te spoedig menen, dat elke concessie
op liturgisch gebied de uitwendige eenheid der Kerk in gevaar
brengt. Kent onze Romeinse liturgie ook niet haar „laudabiles
consuetudines" voor verschillende landen en bisdommen, zelfs
die rubricaal zijn vastgelegd? We denken hier b.v. aan de bekruising van de lijkkist en het werpen van enige zandkluiten in het
open graf. In een missieland moeten deze lofwaardige gewoonten
de kans krijgen om te ontstaan en in te groeien. We menen een
werkelijke mogelijkheid te moeten openhouden van aanpassing
ook in punten, die tot de gestalte en uitwendige eenheid der
Kerk behoren. „De missie heeft in de laatste jaren, ondanks
haar algemeenheid en kracht, tot nu toe geen beduidende in„vloed gehad op de inhoud en vormen der katholieke liturgie.
„Zal dit zo blijven? Of zal de missie, wat betreft de aanraking
„met vreemde erediensten, nog eens liturgiescheppend en
„liturgievormend gaan optreden? Bijzonder de missie der eerste
„christeneeuwen heeft een geweldige invloed uitgeoefend op de
„vorming en ontwikkeling der katholieke liturgie. Terwijl tegen„woordig de gedachte der eenheid op de voorgrond treedt, waren
„in de eerste eeuwen van het christendom de gedachte aan de
„catholiciteit of de aanpassing aan het doel, dat de missie nastreeft, de oorzaak van vele liturgische vormen". 1)
Men spreke niet te spoedig van opofferen van de uitwendige
eenheid. Deze bestaat immers uit zoveel verschillende factoren,
dat ze niet gemakkelijk over de hele linie gebroken wordt.
Aan de argumenten, die Väth naar voren brengt, willen wij
i) Τ h. O h m, O.S.B.: Missie en Liturgie, A.N.E.T. 9 (1930) 151.
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niet alle kracht ontzeggen. Ongetwijfeld heeft de GrieksRomeinse cultuur aan de Kerk veel kostbaars geschonken, dat
van universele waarde is, dus ook voor het Oosten. Maar evenzeer is het Oosten in staat veel kostbaars aan de Kerk te schenken. We zien daarom het Voorzienigheidsargument in dit verband liever niet gebruikt. Binnen het kader der Providentie valt
niet alleen wat God wil, maar ook wat Hij slechts toelaat, en bij
de factoren, die de Kerk eeuwenlang aan het Westen bonden,
zijn er wellicht, die alleen door God zijn toegelaten, al kon Hij
daaruit dan ook iets goeds trekken. Met evenveel recht zou men
kunnen zeggen, dat de Voorzienigheid de Kerk plaatste tegenover hoogstaande Oosterse cultuurvolkeren om door hen de Kerk
te verrijken, de beperktheid van haar Westers aspect aan te
vullen en haar veelzijdige schoonheid hoger op te voeren. Ook
de liturgie, die tot de gestalte der Kerk behoort, zouden we niet
zonder meer van deze verrijking uitgesloten willen zien.
3. Het gewaad.
Onder het gewaad der Kerk verstaan we alle overige uiterlijke
dingen, waardoor Zij in betrekking treedt met de omgeving,
waarin Zij zich bevindt. Als voorbeelden kunnen we hier noemen: de uiterlijke katholieke feesten en volksdevoties, de kunst,
plaatselijke godsdienstige gebruiken, kortom de bijzondere vormen, waarin het katholieke leven van een bepaald volk zich
openbaart. 1)
Het gewaad is dus lang zo innig niet met de Kerk verbonden
als de gestalte, die samenvalt met Haar uitwendige eenheid. Het
gewaad valt daarbuiten of liever bevindt zich daar rondom heen.
Het is vooral gelegen in die uitingen van het godsdienstig leven,
welke raakpunten vertonen met de omgeving, met het maatschappelijke en culturele leven van het land. De uiterlijke kerkelijke feesten en de wijze, waarop deze gevierd worden, zijn hiervan een zeer illustratief voorbeeld.
Bij de toediening en viering der sacramenten zal het gewaad
dus bestaan in omlijstingsgebruiken, die bij gelegenheid der
sacramentenbediening plaats hebben, maar zich bewegen buiten
het strikt liturgische.
De uitwendige eenheid der Kerk blijft hier buiten spel en
i) V ä t h , op. cit. p. 149.
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wordt door aanpassing op dit gebied niet bedreigd, zelfs niet
wanneer het over kerstening van gebruiken gaat. In dit geval
worden de gebruiken immers na eventueele scheiding van godsdienstige dwaling slechts opgenomen in het gewaad der Kerk,
zodat Haar uitwendige eenheid onaangetast blijft.
Dit is ook de reden, waarom aanpassing binnen het gewaad
der Kerk op veel minder tegenstand en bezwaren stuit. Ook
Väth acht hier (en hier alleen) aanpassing mogelijk, al lijkt ons
de restrictie, die hij ten aanzien van de eenheid der Kerk maakt,
in het licht van het bovenstaande, overbodig. 1) De door ons
gedane aanpassingsvoorstellen zullen dan ook grotendeels op dit
gebied betrekking hebben.
§ 3. Onze taak.
Het zal dus onze taak zijn deze aanpassingsbeginselen toe te
passen op ons onderwerp: sacramentenbediening en volksgebruiken.
A. Bij de adat-gebruiken.
Wat de Javaanse adat-gebruiken betreft, die met de sacramentenbediening in verband kunnen worden gebracht, zullen
we moeten onderzoeken of deze gebruiken voor aanpassing vatbaar zijn, hetzij voor rechtstreekse, hetzij alleen voor onrechtstreekse aanpassing dan wel voor beide.
1. Rechtstreekse aanpassing.
Om rechtstreeks aanpasbaar te zijn moet een gebruik aan twee
voorwaarden tegelijk voldoen: Ten eerste mag het niet — of
althans niet onafscheidelijk — met godsdienstige dwaling verbonden zijn. Ten tweede moet de aard van het gebruik zelf het
behoud ervan wenselijk en verantwoord maken.
a. Bij het ontbreken van één voorwaarde.
Als een gebruik slechts aan één van deze beide voorwaarden
voldoet, kan er van rechtstreekse aanpassing geen sprake zijn.
Het is dan verder voor ons doel overbodig te onderzoeken, of
misschien aan de andere voorwaarde is voldaan, want rechtstreekse aanpassing is dan toch reeds uitgesloten.
In de praktijk mogen we hier dus de weg van de geringste
i) V ä t h , op. cit. p. 156.
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weerstand kiezen en ons eerst bezig houden met dié voorwaarde,
waarvan het al oE niet ontbreken het gemakkelijkst te constateren
is. Valt dit gemakkelijkere onderzoek negatief uit, dan kunnen
we ons het moeilijkere onderzoek naar de andere voorwaarde
besparen. De enige mogelijkheid immers die nog overblijft is de
onrechtstreekse aanpassing.
b. Als beide voorwaarden vervuld zijn.
Indien men enerzijds te doen heeft met een gebruik, dat niet
— of althans niet onafscheidelijk — met godsdienstige dwaling
verbonden is, en het anderzijds wenselijk en verantwoord is dit
gebruik te behouden, dan kan men spreken van rechtstreekse
aanpasbaarheid van dit gebruik.
Blijft dan nog te bezien of — zo nodig — de scheiding van de
godsdienstige dwaling reeds voltrokken is door verburgerlijking,
dan wel nog voltrokken kan worden door kerstening.
Het is natuurlijk vooral de kerstening, die ons interesseert,
want dit betekent opname in de gestalte of in het gewaad der
sacramentenbediening en is de mooiste vorm van aanpassing.
2. Onrechtstreekse aanpassing.
Indien rechtstreekse aanpassing van een gebruik niet mogelijk
zou zijn, omdat niet aan beide bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt, stelt zich altijd nog de vraag of er kans bestaat op
onrechtstreekse aanpassing.1)
Hiervoor is nodig:
a. dat het afgeschafte gebruik voorziet in een behoefte, welke
niet met het gebruik verdwijnt,
b. dat deze behoefte goed en redelijk is en dat er in voorzien
behoort te worden,
с dat er een analoog christelijk gebruik is rond of in onze
sacramentenbediening, dat aan deze behoefte voldoet of
kan voldoen.
B. Bij de sacramentenbediening.
Evenals bij het Christendom of de Kerk in het algemeen, kan
men ook bij de sacramentenbediening onderscheid maken tussen
1
) Het kan zelfs zijn, dat een gebruik op beide manieren aanpasbaar is, b.v.
de slametan.
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wezen, gestalte en gewaad. Tot het wezen behoren stof, vorm en
bedienaar der sacramenten; de gestalte ligt in de liturgisch vastgelegde riten en ceremoniën, terwijl het gewaad gevormd wordt
door omlijstingsgebruiken, die buiten het strikt liturgische gelegen zijn.
Bij elk sacrament, dat we behandelen, zal dit drievoudige
onderscheid ter sprake komen om de aanpassingsvraag zuiverder
te kunnen stellen.
C. Samenvatting.
Tenslotte zullen we bij elk sacrament het resultaat van ons
onderzoek in een synthese trachten samen te vatten om te laten
zien, hoe een aangepaste toediening en viering van het betrokken
sacrament bij de Javanen zou kunnen verlopen.
Deze drievoudige taak zal tevens de indeling van elk der volgende hoofdstukken bepalen.

61

HOOFDSTUK II

H E T DOOPSEL

ART. 1. GEBRUIKEN, DIE MET HET DOOPSEL IN VERBAND
KUNNEN WORDEN GEBRACHT

I. Bij zwangerschap.
De geboorte van een kind, vooral van het eerste kind, geeft
aanleiding tot tal van offermalen l), die gewoonlijk reeds maanden te voren beginnen en tot doel hebben het kind tegen invloeden van boosaardige geesten te beschermen. 2) Het offer
bestaat telkens uit zoveel tumpengs d.i. ronde pyramiden van
gekookte rijst, als de zwangerschap maanden telt. Maar de gewichtigste plechtigheden hebben plaats in de zevende maand,
omdat dan de vrouw het meest aan de kwellingen der boze
geesten is blootgesteld. Dit feest wordt tingkeb of tingkeban
genoemd. De daaraan verbonden ceremoniën echter zijn langzamerhand veranderd of vereenvoudigd. 3) Ze bestonden vooral
hierin, dat de jonge vrouw, die met loshangend haar en enkel
met een sarung gekleed in een tent of kobongan was gezeten,
telkens met rijst van een der zeven tumpengs of met zeven verschillende borèh's of smeersels werd bestreken en zeven maal
met water overgoten. Na deze behandeling werd zij in de tent
zeven тгіаі gekleed en trad zij evenzoveel maal naar buiten. De
hoofdkleur van haar kleed beantwoordde telkens aan de kleur
der na elkaar gebruikte tumpengs. In de laatste kleding ge
bruikte zij een maaltijd met de overige vrouwen, die ieder een
potje met zeven balletjes rijstdeeg, gekleurd als de zeven tum
pengs, tot afscheid mee naar huis kregen. *) De tingkeban, ook
!) Dit zijn de slametans, waarover uitvoeriger in Hoofdstuk III.
2) E.N.I. II K. 220. .Javanen".
S) V e t h : Java IV p. 397-398, 2e druk, Haarlem, 1907.
*) V e t h , op cit. p. 398-400; С. Μ. Ρ l e y t e : B.T.L.V. V volgreeks 7e deel
1892, p. 576—578; Een zeer uitvoerige beschrijving dezer gebruiken en bijzonder
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wel keba genoemd, is een overblijfsel uit de voor-Mohammedaanse tijd en wordt door de strenge Moslims afgewezen. 1)
Een beoordeling van de zwangerschapsgebruiken vinden we
in het boekje Tata-Tjara. Het neemt een afwijzend standpunt
in. Toch is er enig verschil tussen de beide redacties, welke er
van de Tata-Tjara bestaan. De oorspronkelijke uitgave dringt
op afschaffing dezer gebruiken aan en verklaart zich dus tegen
rechtstreekse aanpassing: „Gedurende de tijd, dat de vrouw in
gezegende toestand is, acht de Centrale Commissie alle bestaande
gebruiken overbodig en ongewenst. Het medisch onderzoek en
het afsmeken van Gods zegen zijn zeer raadzaam, doch ze behoren
niet tot de tata-tjara."
In de herziene (niet uitgegeven) tekst wordt bovendien ook
nog alle onrechtstreekse aanpassing afgewezen: „Gedurende de
„tijd, dat de vrouw in gezegende toestand is, acht de Centrale
„Commissie alle bestaande gebruiken overbodig, ongewenst of
„ongeoorloofd en acht het niet nodig om nieuwe gebruiken
„daarvoor in de plaats te stellen. Het medisch onderzoek en het
„afsmeken van Gods zegen zijn zeer raadzaam, doch ze behoren
„niet tot de tata-tjara."
Toen we voor het eerst de Tata-Tjara bespraken, gaven we
reeds te kennen, dat dit boekje sterk negatief is ingesteld en
wellicht te weinig rekening houdt met de richtlijnen der aan
passing. In het licht hiervan zouden we ook van de zwanger
schapsgebruiken zoveel mogelijk willen behouden en daarom
allereerst onderzoeken, of er geen enkele mogelijkheid van recht
streekse aanpassing overblijft. Onder dit opzicht staat de slametan
er enigszins anders voor dan de overige zwangerschapsgebruiken.
Aangezien de slametan bij alle mogelijke levensgebeurtenissen
der Javanen plaats heeft, kunnen we hier twee vragen onder
scheiden: ten eerste, wat te denken van de slametan op zich;
en ten tweede, wat te denken van het houden ener slametan
gedurende de zwangerschap. Het is immers mogelijk, dat de
slametan op zich genomen aanvaardbaar is en toch ongewenst
zou zijn bij deze gelegenheid.
van het tingkeban-feest vindt men bij L. Th. M a y e г : Een Blik, Leiden, 1897,
I, p. 264-274.
*) M u s a : Onuitwisbare sporen uit de voor-Mohammedaanse tijd, Djawa III
(1923) 128-132.
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Hier gaat het alleen over de tweede vraag, die overigens een
bevestigend antwoord op de eerste vraag veronderstelt. De uitspraak van de Tata-Tjara, die alle bestaande gebruiken gedurende de zwangerschap afwijst, behoeft daarom nog niet gericht te zijn tegen de slametan als zodanig, maar slaat misschien
alleen op het houden van slametans in deze omstandigheden.
Maar ook wat dit laatste betreft, kunnen we het niet helemaal
met de Tata-Tjara eens zijn. Eenmaal aangenomen, dat de slametan als zodanig rechtstreeks aanpasbaar is en zelfs gekerstend kan
worden 1), kunnen we niet inzien, waarom men geen enkele
slametan zou mogen houden gedurende de zwangerschap. Dit is
immers een blijde verwachting, die met dank en smeking gevierd
mag worden.
Een Javaans priester gaf als zijn mening te kennen, dat het
„mitoni" of een slametan houden in de zevende maand van de
zwangerschap bedoelde een bepaalde zegen af te smeken en dank
te zeggen en dat er niets tegen was om het te verchristelijken tot
een zegening voor een zwangere. Zelfs bleek, dat ergens reeds de
gewoonte was ingevoerd van de plechtige zegening „in periculis
partus", waarbij dan als tijdstip werd genomen een bepaalde
maand op het einde van de zwangerschap. Dit ter vervanging
van de bestaande gebruiken bij die gelegenheid.
Elke maand een slametan houden zou om verschillende redenen bezwaarlijk en minder gewenst kunnen zijn, maar één particuliere gekerstende slametan, waarbij de ouders, de toekomstige
peter en meter en de priester aanzitten, zou als voorbereiding
op het doopsel van grote waarde kunnen zijn. Niet alleen wegens
de vervanging van het tingkeban-feest (waar dit nog bestaat) maar
ook wegens de tijdsduur van twee maanden voor de geboorte
lijkt de zevende maand der zwangerschap voor deze slametan
zeer geschikt. Zo wordt de keuze van peter en meter niet aan het
toeval overgelaten en heeft men een mooie gelegenheid om de
plichten van ouders en doopborgen te belichten en in te scherpen. Ook kan men hier samen overleggen, welke doopnaam en
welke Javaanse naam aan het kind zal worden gegeven. Als
gastheer, die de slametan geeft, zou de vader de udjub kunnen
uitspreken, d.w.z. de intentie, waarvoor hij het gebed van de
i) Zie Hoofdstuk III.
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priester (donga) vraagt. Desgewenst zou de udjub in een vast
formulier kunnen worden uitgedrukt. Voor het zegengebed of
donga van de priester is zeer geschikt en geëigend de „Benedictio
Mulieris Praegnantis" 1) van het Rituale Romanum. Deze zegen
zou bij voorkeur in de landstaal moeten geschieden. De antwoorden bij deze zegen zouden liefst door alle aanzittenden moeten worden uitgesproken. Na afloop van de slametan zou aan
de priester volgens Javaans gebruik een „wadjib" of een kleine
gave in geld kunnen worden aangeboden als Mis-stipendium voor
de volgende dag. 2)
Afgezien van de slametan kunnen we het wel met de TataTjara eens zijn, als zij de zwangerschapsgebruiken overbodig,
ongewenst of ongeoorloofd noemt en rechtstreekse aanpassing
ervan afwijst. 3) We behoeven hier dus niet te onderzoeken of
deze ongunstige praedicaten alle drie tegelijk op elk gebruik toepasselijk zijn. Aan de behandeling, die de vrouw bij het tingkeban-feest moet ondergaan, kunnen we zeker één dezer drie
praedicaten toekennen, met het gevolg dat ook minstens één der
beide voorwaarden voor rechtstreekse aanpassing ontbreekt.
Immers, ook al waren deze gebruiken niet met godsdienstige
dwaling verbonden, dan nog zouden ze beschouwd moeten worden als nadelig voor de gezondheid, de zedigheid en als te veel
de aandacht vestigend op het sexuele. Misschien dat de onkosten,
die aan deze gebruiken verbonden zijn en het gevaar zich in
schulden te steken, mede het afwijzende standpunt van de TataTjara hebben bepaald.
In tegenstelling met de herziene Tata-Tjara zijn wij voorstanders van de onrechtstreekse aanpassing, omdat we menen, dat
alle drie vereisten hiervoor aanwezig zijn.
De zwangerschapsgebruiken komen voort uit de algemeen
menselijke en godsdienstige behoefte om gewichtige levensgebeurtenissen — vooral als ze voor de eerste maal plaats hebben — met bijzondere aandacht en zorg te omringen en onder
de bescherming van hogere machten te plaatsen. Indien de be*) Rit. Rom. Appendix: Benedictiones non reservatae, n. 44.
) Over udjub en wadjib: cf. С. P u s p a d i h a r d j a : De Slametan op Java,
B.U.J. 53 (1941) 118.
s
) Ze kunnen trouwens moeilijk met de doopbediening in verband worden
gebracht.
a
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staande gebruiken niet meer in deze behoeften kunnen of mogen
voorzien, zal toch deze behoefte zelf blijven bestaan, juist omdat
ze algemeen menselijk is en tot nu toe levendig is gehouden door
het af te schaffen gebruik.
Vervolgens mag men de belangstelling voor de zwangere vrouw
en het te verwachten kind niet per sé ongezond noemen, al zijn
hier excessen mogelijk. We mogen dus van een redelijke behoefte
spreken, waarin behoort te worden voorzien.
Tenslotte is er een analoog christelijk gebruik bij onze doopbediening denkbaar, dat hiervoor geschikt is, nl. de boven voorgestelde gekerstende slametan van ouders en doopborgen, waarbij
als donga de Benedictio Mulieris Praegnantis uit het Rituaal
wordt gegeven. Aangezien dit gebruik aan de doopbediening
wordt verbonden, zou deze gekerstende slametan niet tot de eerste
zwangerschap beperkt mogen blijven, zoals het tingkeban-feest.
Het tijdstip van de zevende maand kan men echter gerust behouden, omdat er andere goede redenen voor deze maand pleiten
en deze dus niet per sé aan de vrees voor boze geesten verbonden
behoeft te zijn.
II.

Bij de Geboorte.

De vele manipulaties, die bij gelegenheid van de bevalling
door de vroedvrouw of dukun baji worden verricht, kunnen we
gevoegelijk onbesproken laten, wijl ze niet met het Doopsel in
verband kunnen worden gebracht. 1)
Alleen willen we vermelden, dat aan het pasgeboren kind terstond een voor jongens en meisjes verschillende godsdienstige
formule in het oor wordt gefluisterd, nl. de adan en de karnat,
waarin de (Mohammedaanse) geloofsbelijdenis voorkomt. Het
kind mag niet het gevaar lopen te sterven, zonder in die waarheid eerst te zijn ingewijd. 2) Beide formules bevatten de geloofs!) Een beschrijving ervan vindt men bij С Μ. Ρ1 e y t e, B.T.L.V. V volg
reeks VII (1892) p. 598; Vet h, op. cit. p. 400; L. Th. Mayer, op. cit. I p.
279-290.
2
) Dr. K e r n k a m p : De Invloed van de Islam in „Wat Indie ontving en
schonk", Amsterdam, 1946, p. 99; L. Th. Mayer, op. cit. p. 281; M a y e r geeft
op p. 287 een andere verklaring voor adan en kamat, nl. als afweermiddel tegen
de plaag-geest der kinderen, de kuntianak.
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belijdenis en deze is het, die men de mens dadelijk na de geboorte wil laten horen. 1)
Kort na de geboorte hebben enige feesten plaats, o.a. het
puputan-feest bij het afvallen van de navelstreng en sepasaran
op de vijfde dag.
Zolang de navelstreng nog niet is afgevallen, worden de nachten door de bloedverwanten der ouders wakend doorgebracht.
Dit waken noemt men djagongan (gezellig samenzitten) of lèklèkan (wakker blijven) en het wordt volgehouden, totdat het afvallen van de navelstreng is geconstateerd. 2) Dit puputan-feest
gaat vergezeld van een slametan en ook van andere gebruiken,
die echter niet met het doopsel in verband te brengen zijn.
Het sepasaran-feest heeft plaats als het kind een pasarweek of
vijf dagen oud is. Het wordt met een heilmaaltijd of slametan
njepasari gevierd. Bij die gelegenheid geeft men de naam aan
het kind, welke dan plechtig door of namens de vader aan de
verenigde gasten wordt bekend gemaakt. 3) Toch schijnt de dag
der naamgeving plaatselijk nog al te verschillen. Geslachts- of
familienamen zijn bij de Javanen niet in gebruik.
Op de keuze en vaststelling van de kindemaam kunnen allerlei
omstandigheden van invloed zijn, het lijden van de moeder,
huiselijke moeilijkheden, soms de pasar- of weekdag, waarop het
kind geboren is. Soms wordt men bij de keuze (of de verandering)
van de naam geleid door de bedoeling het kind tegen slechte
invloeden, ziekten e.d. te beschermen. 4) Ook godsdienstige
motieven spelen bij deze keuze meermalen een rol, zodat Arabische namen voorkomen, die aan de Koran of andere Mohammedaanse godsdienstige werken zijn ontleend. Deze kindemamen
worden meestal later door een oude naam vervangen, hetzij bij
het aangaan van een huwelijk, hetzij bij het aanvaarden van een
waardigheid of betrekking.
i) V e t h , op. cit. p. 401-402.
2) L. T h . M a y e r , op. cit. I p. 290-291.
3
) M a y e r , op. cit. p. 294; A u g u s t : Over Javaanse namen, B.U.J. 39 (1927)
212; G. A b e n : Een maand in de bergen, B.U.J. 50 (1938) 188.
*) J. d e J ο η g : Het geestesleven der volken van Indonesië, Groningen, 1947,
p. 12; A. S u g i j a : Het een en ander over de Javaan en zijn godsdienst, B.U.J.
37 (1925) 68; A. D j a j a s e p u t r a : Herinneringen
uit mijn vaderland Java,
B.U.J. (1925) 316; D. M u c h l o n t o n g : Iets over Javaanse namen, B.U.J. 33
(1921) 81; Zr. N.: De christennaam, B.U.J. 33 (1921) 299.
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Tenslotte wordt er een offermaal ten behoeve van het kind
gegeven, 35 dagen (selapan) na zijn geboorte. Dan vallen de dag
van de gewone zevendaagse week en die van de vijfdaagse pasarweek, waarop het kind geboren was, weer samen. 1) Is b.v. het
kind geboren op een Donderdag, die toen samenviel met de
pasardag Legi, dan zal eerst 7 χ 5 of 35 dagen later een Legi
weer op Donderdag vallen. 2)
Ofschoon in het Rituale Romanum de kerkgang der moeder
of de wiladah onmiddellijk bij het huwelijk aansluit 3), wordt
deze ceremonie in de Tata-Tjara bij het doopfeest besproken.
Daarom menen we het Javaanse gebruik van adus nipos te mogen
rangschikken onder de geboortegebruiken, die met de doopbediening in verband kunnen worden gebracht.
Na de bevalling moet de moeder zich nog aan enige regels voor
haar gezondheid houden en nog enkele verbodsbepalingen in
acht nemen, totdat op de veertigste dag de voorgeschreven reini
ging heeft plaats gehad, die adus nipas wordt genoemd. Deze
verbodsbepalingen betreffen vooral het huwelijksgebruik. Soms
is het gewoonte, dat de dukun, na de moeder op de veertigste
dag gebaad of gewassen te hebben, haar plechtig aan haar man
overgeeft. 4)
Het boekje Tata-Tjara houdt zich uitdrukkelijk met het aan
passingsaspect dezer geboortegebruiken bezig. Afgezien van twee
kleine weglatingen aangaande de bekendmaking van de naam
en de wiladah, en twee kleine wijzigingen betreffende het lèklèkan en het doopfeest, komt de herziene tekst vrijwel met de
oorspronkelijke uitgave overeen: „Bij deze gelegenheid (bij de
„bevalling) is de Centrale Commissie voor de afschaffing van alle
„gebruiken behalve deze twee volgende:
1) „Bezoek aan de familie, waar een kind geboren is. Dit
„bezoek is dus een beleefdheidsplicht. De tijd, waarop dit bezoek
i) De pasarweek of marktweek telt 5 dagen: Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wagé.
Elk dorp met een pasar of markt heeft op een van deze 5 dagen zijn vaste marktdag, die vanuit wijde omtrek wordt bezocht. Omdat de Javanen met een dubbel
stel weken werken, bezocht Pater van Lith de dorpen om de 35 dagen. (B.U.J.
1930, p. 255).
2
) V e t h , op. cit. p. 402; L. T h . M a y e r , op. cit. p. 296.
3
) Rit. Rom. tit. VII ср. Ili, De Benedictione mulieris post partum.
4) cf. L. T h . M a y e r , op. d t I p. 300-301; V e t h, op. cit. IV p. 401.
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„plaats moet hebben, is evenwel niet vastgesteld. Lang blijven is
„niet raadzaam. Lèk-lèkan (nachtbraken) bij dergelijke gelegen„heden mag alleen plaats hebben bij samenloop van omstandig„heden en behoort niet tot de tata tjara."
2) „Dit feest hebbe plaats b.v. binnen een week na de ge„boorte en moet in de plaats komen van sepasaran (feest op de
„5e dag na de geboorte), puputan (feest bij het afvallen van de
„navelstreng) en bibaran (slotfeest). [Bij deze gelegenheid wordt
„de naam van het kind bekend gemaakt.] 1)
„De Centrale Commissie brengt, wat de wiladah (kerkgang)
„betreft, in herinnering, dat de Kath. Kerk haar kinderen vrij„laat. [Men kan dus wiladah niet verplichtend stellen als tata
„tjara.] 1) Doch het is zeer gewenst, dat dit schone kerkelijke
„gebruik in ere wordt gehouden."
De herzieningscommissie is iets strenger voor de lèk-lèkan:
„Lèk-lèkan (de nacht geheel of gedeeltelijk opblijven) hebbe bij
„dergelijke gelegenheden alleen plaats, als het niet anders kan."
Van het doopfeest wordt gezegd: „Dit feest hebbe plaats bij
„gelegenheid van het doopsel en liefst zo spoedig mogelijk. Het
„moet in de plaats komen van sepasaran, puputan en bibaran."
Tegenover de gebruiken bij de geboorte is de houding van de
Tata-Tjara niet zó volstrekt afwijzend, als bij de zwangerschap
het geval was. Hier worden twee dingen behouden: het bezoek
aan de familie, waar een kind geboren is, en het doopfeest.
Dit bezoek aan de familie, die zich over gezinsuitbreiding
verheugt, is een voorbeeld van rechtstreekse aanpassing, want het
geldt hier het behoud van een Javaans gebruik, waaraan door
de Tata-Tjara echter een louter burgerlijk beleefdheidskarakter
wordt toegekend. Het is natuurlijk voor de onderlinge saamhorigheid der Javaanse katholieken en voor hun goede verhouding met anderen zeer wenselijk, dat zij deze beleefdheidsplicht
tegenover elkaar en ook tegenover andersdenkenden vervullen.
Wij zouden hier evenwel ook een zekere kersteningsmogelijkheid willen zien. Dit gebruik is een uiting van de Javaanse gemeenschapsgedachte en kan zeer goed verchristelijkt worden. Een
geboorte is immers niet alleen een vreugde voor het betrokken
!) Het tussen [] geplaatste is in de herziene tekst van de Tata-Tjara weggelaten.
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ouderpaar en hun familie, maar ook voor de gehele katholieke
gemeenschap, waarin het kind door het doopsel zal worden opgenomen. Als dit gebruik op deze wijze gepropageerd en aangemoedigd wordt, kan men er een diep-christelijke gedachte
onderleggen en het aldus een plaats geven in het gewaad van de
doopbediening. Dit bezoek zou ook kunnen samenvallen met het
doopfeest. Dat de lèk-lèkan zoveel mogelijk afgeraden wordt,
vindt zijn verklaring in de gevaren, die eraan verbonden kunnen zijn.
Het doopfeest moet volgens de Tata-Tjara in de plaats komen
van drie andere feesten: sepasaran, puputan en bibaran. Dit is
dus een geval van onrechtstreekse aanpassing, waar de rechtstreekse niet mogelijk of gewenst wordt geacht.
De Tata-Tjara geeft niet aan, waarom deze drie feesten niet
rechtstreeks aanpasbaar zijn. Behalve in de kostbaarheid en in
het schuldengevaar 1) van al te veelvuldige feesten, kan de reden
ook hierin gelegen zijn, dat aan deze feesten en aan de nauwkeurige bereiding van de slametangerechten soms een bijna bijgelovige waarde wordt toegeschreven voor de toekomst en voor
het karakter van het kind. 2) Natuurlijk zou dit bijgeloof niet
onverbrekelijk aan deze feesten verbonden behoeven te zijn, maar
ervan gescheiden kunnen worden, hetzij door een vrijere keuze
van de slametangerechten, hetzij door de algemene opvatting te
beïnvloeden langs de weg van voorlichting en ontwikkeling. Maar
ook afgezien daarvan vertegenwoordigen deze feesten (zeker het
puputan-feest) zelfs geen waarde, die hun behoud wenselijk
maakt. Met de Tata-Tjara menen we dan ook, dat één der beide
voorwaarden voor rechtstreekse aanpassing hier zeker ontbreekt.
In ieder geval is onrechtstreekse aanpassing hier een veel zachter
en efficiënter middel om eventueel bijgeloof op te ruimen.
De onrechtstreekse aanpassing der drie genoemde feesten wordt
door de Tata-Tjara mogelijk en wenselijk geacht. In ieder geval
zijn de twee eerste vereisten daarvoor aanwezig. De geboortegebruiken voorzien in de algemeen menselijke behoefte om deze
blijde gebeurtenis te vieren en alle heil voor de nieuwe wereld!) Dit gevaar kan gedeeltelijk (of ruimschoots?) ondervangen worden door de
sumbangan of feestbijdrage der gasten.
2) Zie L. Th. Mayer, op. cit. I p. 292—293.
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burger te verzekeren. Deze alleszins redelijke en gezonde behoefte
is niet aan een bepaald gebruik gebonden en is nog meer gerechtvaardigd in de katholieke levensopvatting, waar het gewicht en
de vreugde van de menselijke geboorte worden verhoogd door
de wedergeboorte tot kind Gods, welke er mee samen gaat.
De vraag is nu maar: is het derde vereiste aanwezig? Hebben
wij een analoog christelijk gebruik, dat aan dezelfde behoefte
kan voldoen als het afgeschafte? De Tata-Tjara noemt als zodanig
het doopfeest. Wij zijn het hiermee volkomen eens, maar achten
het toch wenselijk er iets concreters over te zeggen.
Klaarblijkelijk is met dit doopfeest een huiselijke viering van
het doopsel bedoeld. Wat de tijd aangaat, waarop dit feest moet
plaats hebben, zijn we het eens met de herziene tekst der TataTjara, nl. dat het zo nauw mogelijk met het doopsel verbonden
moet zijn. Het feit, dat dit doopfeest in de plaats moet komen
van sepasaran-puputan-bibaran, betekent niet, dat het op dezelfde
dagen zou moeten vallen. Waar het hier vòòr alles op aan komt,
is, dat het een echt doopfeest wordt, anders zou het analoge
christelijke gebruik, dat we voor onrechtstreekse aanpassing
nodig hebben, ontbreken.
Wat betreft het bekendmaken van de naam van het kind bij
gelegenheid van het doopfeest, sluiten we ons echter liever aan
bij de oorspronkelijke uitgave van de Tata-Tjara. Het is ons niet
duidelijk, waarom dit bij de herziening geschrapt werd, want ook
al zou de naam en de doopnaam van het kind reeds aan de vergaderde gasten bekend zijn, dan nog zou het zijn nut hebben deze
bekendmaking te herhalen en de betekenis van de naam of de
figuur van de dooppatroon nader toe te lichten. Dit zou zeer
goed kunnen geschieden op het doopfeest en een remedie kunnen zijn tegen de vergeetachtigheid, die in zake doopnamen bestaat. 1)
Hoe zou dit feest gevierd kunnen worden en welke middelen
staan ons ter beschikking om er een echt doopfeest van te maken?
Al komen sepasaran, puputan en bibaran als aparte feesten te vervallen, toch kunnen sommige daarbij gebruikelijke feestvormen
nog wel worden benut. Zonder slametan of althans een gezamenlijke maaltijd is een Javaans huiselijk feest niet denkbaar. Deze
i) J. v. В a a 1, Sint Leptanus, B.U.J. 37 (1925) 74.
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doop-slametan zou veel meer een publiek karakter mogen dragen
dan die, welke in de zevende maand van de zwangerschap gehouden wordt. Het zal in zeer vele gevallen een mooie gelegenheid zijn om ook niet-katholieke Javanen met het Katholicisme
in aanraking te brengen.
Wordt wegens de afstand of om andere redenen het doopsel
thuis toegediend, dan kan de slametan of de gemeenschappelijke
maaltijd er onmiddellijk op volgen en door priester en doopborgen worden bijgewoond. De doopplechtigheid, waartoe de
gasten zijn uitgenodigd, maakt dan vanzelf deel uit van het feest
en zou al kunnen volstaan om er een katholiek stempel op te
drukken. Zeer geschikt zou dan de vader of de peter bij het
uitspreken van de udjub de betekenis van de katholieke doopnaam kunnen toelichten en zo mogelijk zou iets over het leven
en de deugd van de dooppatroon kunnen worden verteld of
voorgelezen. Voor de donga of het gebed van de priester kan een
of ander liturgisch gebed in de landstaal dienen bv. „O God,
die Uw Kerk voortdurend met nieuwe kinderen verrijkt, geef
aan uw dienaren, dat zij het sacrament, dat zij met geloof ontvangen hebben, ook door hun levenswandel mogen bewaren". 1)
In ieder geval moeten op dit doopfeest het ambt en de waardigheid van de peter en diens geestelijke verwantschap met de
dopeling bijzonder naar voren komen.
Als het doopsel in de kerk is toegediend, zouden deze laatste
plechtigheden in één of andere vorm zeker niet mogen ontbreken, want dan zijn ze onontbeerlijk om de huiselijke viering tot
een echt katholiek doopfeest te maken. In dit geval zal het huis
meestal niet ver van de kerk af liggen, zodat het voor de priester
eerder mogelijk is daar aanwezig te zijn.
Zoals uit mededelingen van missionarissen blijkt, werd het
doopfeest soms vrij plechtig gevierd. Velen kwamen dan ter
kerke. Eerst zong men het „Veni Creator". Dan begonnen de
ceremonies, waarbij alle aanwezigen het Credo en het Pater
Noster baden. Na afloop werd weer gezongen, o.a. een liedje
betrekking hebbende op de doopbeloften. Daarna een liedje ter
ere van de patroonheilige van de dopeling, waarbij deze met
name genoemd werd en dus een woord telkens veranderde.
!) Oratie van Dinsdag in de Paasweek.

72

Eindelijk werd besloten met een liedje ter ere van Onze Lieve
Vrouw, aan wie de kleine werd toegewijd door de oplegging van
de wonderdadige medaille. Naargelang de welstand der ouders
was er dan nog enige feestelijkheid thuis. Dit alles ter vervanging
van hetgeen er bij zulke gelegenheden gebeurt bij niet-katholieken (geboorte-slametan etc).
De opwerping ligt voor de hand, dat de missionaris het te druk
zou krijgen met het bijwonen van al die doop- en zwangerschapsslametans, vooral wanneer de katholieken op grote afstand wonen
en hun getal stijgt. We menen hierin echter een aangepaste vorm
van huisbezoek te zien, waardoor de missionaris gelegenheid
krijgt tot veelvuldig contact zowel met katholieken als met
andersdenkenden. We zullen op deze moeilijkheid echter uitvoerig ingaan bij het bespreken van de gelegenheden, die voor
een gekerstende slametan in aanmerking komen. Wat de hier
besproken slametan betreft, kan men reeds enige beperking aanbrengen door het bezoek aan de familie, waar een kind geboren
is, te doen samenvallen met het doopfeest. De aanwezigheid van
de priester bij de katholieke tingkeban zou desnoods tot de eerste
of tweede zwangerschap beperkt kunnen blijven.
We hebben er boven reeds op gewezen, hoe de bekendmaking
van de naam en de toelichting daarop een onderdeel zouden
kunnen vormen van het doopfeest. Ofschoon primair bedoeld
voor de doopnaam, kan dit voorstel ook voor de Javaanse naam
gelden. Bij de naamgeving zelf, die daaraan voorafgaat, zullen
we zeker onderscheid moeten maken tussen de twee namen, want
het geven van een Javaanse naam aan het kind is onvermijdelijk.
Immers, kan men in Europa met het geven van een doopnaam
volstaan, wijl het kind automatisch de geslachtsnaam van zijn
vader overneemt, bij de Javanen, die geen familienaam kennen,
krijgt het katholieke kind een Javaanse naam en een doopnaam, 1) zodat we van een dubbele naamgeving kunnen spreken,
die resp. bij de Javaanse of bij de katholieke gebruiken moet
gerekend worden. Hier is het natuurlijk de plaats om de
Javaanse naamgeving te bespreken. Dit gebruik is maar in enkele
gevallen met godsdienstige dwaling of bijgelovige motieven ver*) Eventuele meerdere doopnamen beschouwen we hier als een eenheid. Javanen, die alleen een doopnaam hebben, zijn uitzonderingen. A u g u s t : Over Javaanse namen, B.U.J. 39 (1927) 212.
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bonden, zodat dit verband zeker niet onafscheidelijk kan worden
genoemd. Bovendien is het zeer waardevol. De naam is voor de
Javanen van grote betekenis en wordt door hen met zorg uitgekozen. Zij hebben graag een zinvolle naam, die aan een gewichtige gebeurtenis herinnert of een edele wens tot uitdrukking
brengt. Geldt dit heel bijzonder voor de oude namen, ook bij
die, welke men voor zijn kinderen kiest, is dit het geval.
Aan de beide voorwaarden voor rechtstreekse aanpassing is
dus voldaan. Zelfs bestaat, dunkt ons, een kersteningsmogelijkheid voor dit Javaanse gebruik, als men bij de keuze van de
Javaanse naam een christelijk motief laat meespreken. Daarvan
zijn enkele voorbeelden bekend. Zo gaf een vader aan zijn dochtertje, dat op 19 November, het feest van St. Elisabeth, de grote
heilige der medelijdende liefde, geboren werd, als doopnaam
Elisabeth. Daaraan werd de Javaanse naam Astuning-lapa verbonden, hetgeen medelijden met ellende betekent. Een ander
noemde zijn dochtertje Widining-sih, of liefdegave van God, met
de doopnaam Theodora. Dit waren op zichzelf staande gevallen.
Een algemeen streven in die richting bestond zeker nog niet,
maar als de katholieke Javanen op deze mogelijkheid worden
geattendeerd, kan deze gedachte misschien ruimere toepassing
vinden.
Deze kerstening van de Javaanse naamgeving zou aan de priester de gelegenheid bieden om bij het doopfeest ook de zin van
deze Javaanse naam breder te ontvouwen en een opwekking te
richten tot de ouders om het kind naar het deugdideaal te leiden,
dat in zijn naam ligt uitgedrukt. Zo zouden de Javanen op een
hun aangepaste wijze herhalen, wat in het Oude Testament reeds
gebruik was en wat ook Christus bij de naamgeving aan Petrus
heeft gedaan.
Als niet behorend tot de geboortegebruiken laten we de oude
namen hier buiten beschouwing; doch ook daarbij kwamen dergelijke kersteningspogingen voor. Zo herinner ik me een katholieke jongen Petrus Sujadi, die op volwassen leeftijd als oude
naam aannam: Sélaprawira (sela = steen; prawira = dapper),
waartoe zijn doopnaam hem had gebracht. Bij deze en bovengenoemde voorbeelden was het initiatief van de betrokkene zelf
of van de ouders uitgegaan.
De rechtstreekse aanpasbaarheid van een gebruik behoeft de
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mogelijkheid van onrechtstreekse aanpassing nog niet uit te sluiten, als de drie vereisten hiervoor maar aanwezig zijn. Bij de
Javaanse naamgeving is aan de twee eerste vereisten zeker voldaan. Kunnen we dit ook van het derde vereiste zeggen? We
menen van niet, want er is wel een analoog christelijk gebruik,
maar dit kan niet helemaal in dezelfde behoefte voorzien als de
Javaanse kindemaam en kan hem dus niet vervangen. '
Het enige analoge christelijke gebruik, dat hiervoor in aanmerking komt, zou de katholieke naamgeving zijn, die plaats
heeft bij het doopsel. Op zich zelf genomen behoort dit gebruik
thuis in het gewaad der doopbediening en komt als zodanig niet
hier, maar in het tweede deel van dit hoofdstuk ter sprake. Als
we hier toch over de katholieke naamgeving spreken, is het
alleen, in zoverre dit christelijk gebruik bij het derde vereiste
behoort en nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden of de
Javaanse naamgeving misschien ook voor onrechtstreekse aanpassing vatbaar is.
We zeiden reeds, dat o.i. het derde vereiste voor de onrechtstreekse aanpassing althans gedeeltelijk ontbreekt, wijl het geven
van een katholieke doopnaam wel een analoog christelijk gebruik
is, maar niet helemaal in dezelfde behoefte kan voorzien als de
Javaanse kindemaam. Hiervoor zien we twee redenen: le de
distinctieve functie van de Javaanse kindemaam; 2e het Javaanse
karakter van deze naam.
Wat het eerste punt betreft, kunnen we opmerken, dat de
Javaanse kindemaam op zich genomen (zonder meer) niet alleen
distinctief is tussen kinderen van hetzelfde gezin, maar ook in
zeer grote mate (hoewel niet absoluut) ten opzichte van kinderen
buiten het eigen gezin. Zelfs de veel voorkomende namen als
Slamet, Sugeng, Sugiri, Sutrisna, Sutjiati, Sudjinah etc. zijn in
de ruime omgeving van klas en school meestal onderscheidend
genoeg om geen aanvulling van de familienaam of een surrogaat
daarvan nodig te hebben. De doopnaam echter is op zich genomen wel distinctief tussen de kinderen van hetzelfde gezin,
maar slechts in zeer beperkte mate ten opzichte van kinderen
buiten het eigen gezin, zodat de doopnaam in de enigszins
ruimere omgeving van school en klas meestal pas onderscheidend
is, als hij wordt aangevuld met de familienaam. Aangezien de
Javanen geen familienaam kennen, is de doopnaam niet bij
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machte om de volledige distinctieve functie van de Javaanse
kindemaam over te nemen. De doopnaam kan dus de Javaanse
kindemaam niet vervangen. Hij kan er alleen maar aan worden
toegevoegd, hetgeen dan ook practisch altijd gebeurde.
Op de tweede plaats hebben de katholieke Javanen er behoefte
aan een Javaanse naam te voeren en dat is de doopnaam voorlopig nog niet. Dat zij echte Javanen blijven, moet ook in hun
naam tot uiting komen. Zolang er dus geen Javaanse familienamen bestaan, is het ook uit dezen hoofde ongewenst de
Javaanse kindemaam door de doopnaam te willen vervangen.
Mochten er later bij invoering van een algemene burgerlijke
stand Javaanse familienamen ontstaan, dan zouden deze redenen
komen te vervallen.
In het feit, dat bij de Javaanse naamgeving onrechtstreekse
aanpassing is uitgesloten, zien wij een reden te meer voor de
wenselijkheid van rechtstreekse aanpassing en kerstening, waarover we boven spraken. Immers, juist wegens de sterk distinctieve waarde van de Javaanse kindemaam, staat de daaraan toegevoegde doopnaam er bij de katholieke Javanen veel nadeliger
voor dan in Europa, waar hij aan de familienaam wordt toegevoegd. In Europa is de doopnaam, die daar verbonden wordt
aan de zwak distinctieve familienaam, veel noodzakelijker om
een bepaalde persoon aan te geven dan op Java, waar de doopnaam niet noodzakelijk genoemd behoeft te worden om te weten,
wie men bedoelt. Dit bracht het gevaar mee, dat de doopnaam
in het huiselijke en maatschappelijke leven op de achtergrond of
in vergetelheid raakte, zodat ook zijn religieuze betekenis als
herinnering aan doopsel, dooppatroon en navolgingsplicht in
het gedrang kwam. Dit is volgens ons een van de redenen, waarom bij de Javanen in het dagelijkse leven zo weinig van de doopnaam gebruik werd gemaakt. Door sommige missionarissen werd
er wel sterk op aangedrongen, maar voor zover ik kon nagaan
met matig succes. Wanneer we lezen, dat de Javaanse meisjes van
het internaat der Zusters te Mendut een voorliefde hadden voor
haar christennamen, 1) mag dit misschien waar zijn geweest voor
dit beperkte katholieke intemaatsmilieu, waar de doopnaam toevallig voldoende distinctief kon zijn en bovendien bij de sfeer
i) Zr. N.: De Christennaam, B.U.J. 33 (1921) 299.
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van het huis aansloot, maar over het algemeen bleek van deze
voorliefde weinig. Zeer zeldzaam waren de Javanen, die in de
omgang regelmatig hun doopnaam gebruikten. Ook andere mis
sionarissen deden deze ervaring op en verzekerden, dat de katho
lieke jongens en meisjes op school elkaar altijd riepen met de
Javaanse naam of een verkorting daarvan. Bij desa-mensen ging
soms de herinnering aan deze doopnaam geheel verloren. Teke
nend hiervoor is het komische relaas, dat een missionaris geeft
van zijn ontmoeting met de Kalibawangers, van wie hij aanvanke
lijk meende, dat zij allen St. Lepianus tot dooppatroon hadden,
want op elke vraag naar hun doopnaam kreeg hij ten antwoord:
klepjan, d.i. vergeten! l)
Zowel om zijn geringere noodzakelijkheid voor de persoons
aanduiding als wegens zijn uitheemse oorsprong staat de doop
naam sterk in het nadeel. Zouden we ons er dus toe bepalen de
doopnaam aan de Javaanse naam toe te voegen, dan is het te
vrezen, dat het katholieke element practisch weinig zal mee
spreken in de namen der Javaanse katholieken. Wil men dit
bereiken, dan lijkt de aangewezen weg daartoe de rechtstreekse
aanpassing en kerstening van de Javaanse namen.
Dit zou men kunnen doen met behoud van het aloude kerke
lijke gebruik om bij de doop de naam van een heilige te geven,
die onze patroon is bij God. Waar de betekenis van de heiligen
naam bekend is, zou deze betekenis ook in de keuze van de
Javaanse naam tot uiting kunnen komen, zodat de doopnaam er
als het ware in doorklinkt. Dit was ook het geval bij de voorbeel
den, die we hebben aangehaald. Indien de Javaanse naam op
deze wijze gekerstend wordt, zal ook de doopnaam voor onze
katholieke Javanen sterker gaan spreken en worden dooppatroon
en navolgingsplicht beter in herinnering gebracht. Ons werd
zelfs de suggestie gedaan lijsten van gekerstende Javaanse namen
aan te leggen, waaruit de ouders dan een keuze kunnen doen.
Het „ngadani" of het influisteren der Arabische formule van
de adan is geen Javaans maar Mohammedaans gebruik, dat uiter
aard onafscheidelijk met de Islam verbonden is en daarom niet
rechtstreeks aanpasbaar kan zijn. Onrechtstreekse aanpassing is
hier echter wel mogelijk, want de behoefte om een kind zo spoei) J. v. В а а 1 : Sint Lepianus, B.U.J. 37 (1925) 74.
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dig mogelijk met de godsdienst in contact te brengen en het in
de godsdienstige voordelen te doen delen is algemeen menselijk
en zeer gezond. Bovendien hebben we een analoog christelijk
gebruik, nl. de katholieke kinderdoop, die op de meest eminente
wijze in deze behoefte voorziet.
Aangezien wij in het Nieuwe Testament geen wettelijke
onreinheid meer kennen, kunnen we het gebruik „adus nipas"
en de daaraan voorafgaande verbodsbepalingen niet overnemen,
voor zover ze zouden steunen op het idee van een wettelijke, door
God gesanctionneerde onreinheid. Wel zouden ze aanvaardbaar
kunnen zijn, in zoverre ze uit hygiënische overwegingen voortkomen. In ieder geval is de rechtstreekse aanpasbaarheid dan nog
zeer betrekkelijk en van weinig waarde voor ons doel, want ook
met bovengenoemd voorbehoud zou er toch hoogstens van verburgerlijking sprake kunnen zijn.
Onrechtstreekse aanpassing daarentegen lijkt ons zeer goed
mogelijk. Het gebruik om op de 40e dag de bevallingsperiode
af te sluiten en deze dag te beschouwen als het tijdstip, waarop
de moeder weer aan het normale leven deelneemt, beantwoordt
aan een behoefte, die niet aan een bepaalde vorm gebonden is
en ook goed en redelijk kan genoemd worden.
Een analoog christelijk gebruik, dat in deze behoefte kan voorzien, bezitten we in de kerkgang van de moeder (wiladah), die
we daarom gaarne op de 40e dag na de geboorte zagen geplaatst.
Verschillende missionarissen deelden deze voorkeur voor de 40e
dag en wezen er op, dat deze dag naar het voorbeeld der H.
Familie zeer testamentisch en bovendien zeer wenselijk is in verband met de gzondheid van de moeder en het gebruik „adus
nipas". Eén van hen had het reeds in praktijk gebracht: Na
40 dagen kwam de moeder van de dopeling ter kerke voor de
kerkgang. Gewoonte was een offertje mee te brengen evenals
Maria en Jozef, soms een jonge witte kip.
Door de kerkgang aan een bepaalde dag te verbinden kan dit
katholieke gebruik in de ogen der Javanen aan betekenis winnen. Het zou een bijzondere zegen worden voor de moeder, nu
ze zich weer met volle kracht kan geven aan haar opvoedende
taak. Zij zou dan ook, begeleid door de vader, het kind naar de
kerk kunnen meebrengen, zodat deze plechtigheid nog sterker
herinnert aan hetgeen Maria en Jozef deden op de 40e dag na
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Christus' geboorte. Dit zinrijke gebruik zal dan niet zo gemakke
lijk in een verloren ogenblik plaats hebben, want de priester en
de betrokken ouders weten reeds lang van te voren, wanneer de
kerkgang zal geschieden.
§ 3. Adoptie.
Onder de gebruiken, die met de doopbediening en bijzonder
met het peterschap in verband kunnen worden gebracht, valt
de adoptie. Deze vormt een afwijking van het Mohammedaanse
familie- en erfrecht en behoort tot vroegere instellingen, waar
aan het volk getrouw is gebleven. Immers, ofschoon de Islam
het adopteren van kinderen verbiedt of althans daaraan alle
rechtsgevolgen ontzegt, is de adoptie op heel Java in gebruik.
De aangenomen kinderen worden geacht tot hun pleegouders in
dezelfde verhouding te staan als eigen kinderen. De verhouding
van het geadopteerde kind tot zijn pleegouders, ofschoon volgens
de Islam van louter zedelijke aard, is naar het rechtsbewustzijn
der bevolking een geheel andere. Huwelijken tussen pleegvader
en pleegdochter, en a fortiori tussen pleegzoon en pleegmoeder,
zouden ongehoorde verschijnselen zijn. De oorsprong van de
adoptie is zuiver inheems en behoeft zelfs niet aan Hindoe
invloed toegeschreven te worden. 1)
Dit adoptiegebruik voldoet aan beide voorwaarden, die voor
rechtstreekse aanpassing vereist zijn. Soms schijnt dit gebruik
met bijgelovige opvattingen gepaard te gaan. Een kind, dat in
moeilijke en smartelijke omstandigheden of op een ongeluk aan
brengende dag geboren is, wordt wel eens door grootouders of
andere familieleden aangenomen. Ook schijnt het voor te komen,
dat zulk een ongelukskind te vondeling wordt gelegd om even
tuele gevaren af te weren. Als iemand dit kind bij zonsondergang
vindt, betekent dit, dat hij voor zijn welzijn aansprakelijk is en
er borg voor moet staan.
Toch kan men niet zeggen, dat het adoptie-gebruik onafschei
delijk of zelfs maar als regel met dergelijke dwaling verbonden
is. Het is een zeer nuttige instelling, vooral wanneer de eigen
г
) L. W. C. van d e n В e г g : De Afwijkingen van het Mohammedaansche
Familie- en Erfrecht op Java en Madoera, B.T.L.V. 5e volgreeks, VII (1892), deel
XLI van de hele serie, p. 490-491. Zie ook: Th. W. J u y n b o l l : Handleiding
tot de kennis van de Mohammedaansche wet, Leiden, 1930, p. 219—220.
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ouders hun taak niet kunnen of willen vervullen. De natuurlijke
rechten der ouders moeten hier vanzelfsprekend geëerbiedigd
worden.
Als burgerlijk gebruik kan de adoptie dus zeker blijven bestaan. Zou misschien ook kerstening mogelijk zijn? We kennen
in het kerkelijk recht de cognatio legalis, welke uit de adoptie
voortkomt en door de burgerlijke wet wordt erkend. Aangezien
de Kerk, wat de adoptie en de daaruit ontstane verwantschap
betreft, het civiele recht overneemt, zouden de daar geldende
huwelijksbeletselen ook in het canonieke recht van kracht zijn. 1)
De vraag is nu maar: canoniseert de Kerk het adatrecht? Wanneer Van Vollenhoven zegt, dat het adatrecht der ChristenIndonesiërs het taaie inheemse instituut der adoptie terecht heeft
behouden, 2) zal deze bewering zeker niet voor het canonieke
recht bedoeld zijn. In ieder geval stelt zich voor juristen en
canonisten de zeer interessante vraag, of de inheemse adoptie
op Java (en in heel Indonesië) een cognatio legalis meebrengt,
die door het kerkelijk recht automatisch wordt overgenomen.
Immers tegen de Mohammedaanse wet in, heeft de adoptie in
de rechtsopvatting der bevolking en in het adatrecht wel rechtsgevolgen en wordt er een zeker huwelijksbeletsel in gezien. 3)
Bij het oplossen van deze vraag zal zeker als moeilijkheid ondervonden worden, dat op Java niets blijkt van enige uiterlijke
vorm, welke aan de adoptie wordt gesteld. 4)
Maar ook onrechtstreekse aanpassing lijkt hier vanzelfsprekend.
Ofschoon het adoptiegebruik bij de Javanen geen bepaalde uiterlijke vorm schijnt te kennen, heeft het zijn leefkracht wel bewezen. Het voorziet dan ook in een behoefte, die steeds actueel
zal blijven, want altijd zullen er kinderen zijn, die om een of
andere reden de zorg der eigen ouders moeten ontberen. Geldt
deze behoefte reeds voor de natuurlijke en stoffelijke verzorging
van het kind, zij is niet minder actueel bij de geestelijke en
i) CJ.C. en. 1059, 1080.
З) V a η V o l l e n h o v e n : Het Adatrecht van Ned. Indie, Leiden, 1931,
Dl. I. 2e stuk, p. 568.
8) Th. W. J u y n b o l l , op. cit. p. 220; B.T.L.V. 5e volgr. VII (1892) p. 491.
*) Van V o l l e n h o v e n : op. cit. p. 568. Zie verder: Adoptie van kinderen,
Adatrechtbundels, dl. VIH, p. 258; Gegevens over adoptie en erfrecht, Adatrechtbundels, dl. XIV, p. 124.
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godsdienstige opvoeding, waarin de ouders soms slechts gedeeltelijk of in het geheel niet kunnen voorzien. De noodzaak van een
aanvullende godsdienstige verzorging zal zich nog eerder voordoen in een missieland, waar dikwijls bij afwezigheid van katholieke ouders ook nog de steun van een christelijke omgeving of
van katholieke familieleden ontbreekt. Op godsdienstig gebied
zal het peterschap in dezelfde behoefte moeten voorzien als de
adoptie. In dit verband mogen we het peterschap ook een analoog
gebruik noemen, waarbij de overeenkomsten zelfs groter zijn dan
de verschillen: evenals de adoptie brengt het peterschap een verwantschap mee (cognatio spiritualis) tussen doopvader en dopeling. Deze geestelijke verwantschap heeft ook rechtsgevolgen,
welke in de officieel erkende verantwoordelijkheid ten opzichte
van de dopeling en in het bestaande huwelijksbeletsel tot uiting
komen. Uit dit alles blijkt wel, hoezeer het de Kerk ernst is met
het peterschap, evenals het de Javanen emst is met de adoptie
en de verplichtingen, die daaruit voortvloeien. Daarom zouden
we alleen reeds uit aanpassingsoverwegingen veel werk willen
maken van het peterschap om de betekenis ervan te verhogen.
§ 4. Godsdienstige Wassingen.
Tot de gebruiken, die met het doopsel in verband gebracht
kunnen worden, behoren ook de godsdienstige wassingen. De
wassing als symbool van geestelijke reinheid ligt zeer voor de
hand, zodat het niet te verwonderen is, dat we die ook op Java
aantreffen.
Zo kennen de Javanen een vorm van voorouderverering, welke
hierin bestaat, dat men de nacht doorbrengt bij het graf van
vader, grootvader of overgrootvader. Na afloop daarvan neemt
men 's morgens heel vroeg een bad in een heilige vijver om vervolgens een bloemenoffer te brengen op een daarnaast gelegen
stenen altaar. 1)
Ook komt het voor, dat men na enige dagen van afzondering
en contemplatie — nekung genaamd — tegen middernacht een
bad neemt, wierookkorrels brandt en daarna in de voorgeschreven lichaamshouding gaat liggen, die pitekur wordt genoemd, om
i) C. T j i p t a k u s u m a : De Javaansche Godsdienst ¡n verband met de Missioneering, H.M. 16 (1934-35) p. 142.
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enkele godsdienstige spreuken te overwegen en driemaal te reciteren: „Ik ben de gelijkenis van de Allerhoogste, die macht heeft
over alles en wiens wil werkelijkheid wordt". 1)
Zelfs het idee van een levenwekkend water is de Javanen niet
vreemd. Zeer bekend is onder hen het geschrift „Serat Déwarutji", waarin het streven naar de hoogste mystieke ervaring
wordt aangeduid met de woorden: „angulati tirta sutjining
aurip" of het zoeken naar het reine levenswater. 2) Déwarutji
is de leraar van Werkudara, die trapsgewijze de weg doorloopt,
die hem het levenswater doet vinden. Ook bij de inwijding in
de ngèlmu komen wassingen voor.
Op het erf van de moskee vinden de gelovigen een leiding
van stromend water of een waterreservoir, waardoor zij in de
gelegenheid zijn om zich zo nodig in ritueel reine toestand te
kunnen brengen voor het gebed en, alvorens de moskee binnen
te gaan, hun voeten te wassen. 3) In dit verband mogen we er
ook nog op wijzen, dat de dag, die aan de vastenmaand Ramadan
voorafgaat, Padusan wordt genoemd, hetgeen badplaats betekent.
De vastenmaand is een heilige maand. Daarom gaat men daags
te voren baden en velen maken daarvoor gebruik van heilige
bronnen. 4)
Deze wassingen zijn verbonden met godsdienstige dwalingen
en opgenomen in een geheel, dat voor een katholiek onaanvaardbaar is. De vraag of ze hiervan gescheiden kunnen worden, heeft
in dit geval weinig zin, want er zouden slechts gewone wassingen
overblijven, die geen bijzondere aanknopingspunten meer bieden
met het doopsel. Practisch kunnen we dus zeggen, dat deze wassingen, in zoverre ze ons hier interesseren, een onafscheidelijk
verband hebben met godsdienstige dwaling.
Zijn ze dus ongeschikt voor rechtstreekse aanpassing, de
onrechtstreekse lijkt hier wel mogelijk. Het is immers een vanzelfsprekend en algemeen voorkomend gebruik, dat men godsdienstige reiniging of het verlangen daarnaar tracht te symboliseren door een wassing. Een analoog christelijk gebruik hiervoor
i) ibid. p. из.
2
)
sion
3)
4
)
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В. S c h u u r m a n : Mystik und Glaube im Zusammenhang mit der Mis
auf Java, Haag, 1933, p. 9, 18-20.
E.N.I. .Moskee", II К 788.
D. Po 1, op. cit. p. 85.

is dan ook niet moeilijk te vinden. Wij kennen de besprenkeling
met wijwater (Asperges me. Vidi aquam), die de reinigingsgedachte uitdrukt en tegelijkertijd een zekere heiliging of wijding
verleent. Heel bijzonder is dit het geval bij het doopsel, het
bad der wedergeboorte, dat deze reiniging en heiliging niet alleen
symboliseert, maar ook op diep ingrijpende wijze bewerkt. Evenals de wassing plaats heeft bij de intrede van de moskee en een
voorbereiding is op het bloemenoffer, het wierookbranden en
de pitekur, zo is het doopsel de „Janua Ecclesiae", die ons toegang geeft tot de volledige deelname aan het Offer en de ware
vereniging met God. Het doopsel en de herhaalde herinnering
daaraan door waterbesprenkeling zijn dus wel in staat de godsdienstige wassingen te vervangen, die bij de Javanen bekend zijn.
§ 5.
Initiatie-gebruiken.
De doopbediening met alles, wat daarbij hoort, brengt voor de
dopeling niet alleen persoonlijke reiniging en heiliging mee,
maar ook inwijding in een heilige leer en inlijving in een heilige
gemeenschap. Als we in het Javaanse leven zoeken naar inwijdings- of initiatiegebruiken, kunnen we deze vinden bij de mensen, die in het bezit zijn van de esoterische leringen, welke men
kan samenvatten onder de naam van „ngèlmu kasampuman" of
volmaaktheidswetenschap. 1)
In het algemeen gesproken is de ngèlmu een min of meer geheime Javaanse wetenschap, door deskundigen of ngèlmu-guru's
overgeleverd, welke ons allerlei middelen aan de hand doet tot
het bereiken van zeer verschillende, geoorloofde zowel als ongeoorloofde, doeleinden. 2) Er zijn dan ook veel soorten onder de
ngèlmu's. 3)
Een zeer belangrijk onderdeel van deze „Javaanse wetenschap"
vormt de volmaaktheidsleer, die ons vertelt van God, schepping,
eeuwigheid enz., en ons de middelen leert om de mens tot zijn
*) P. J. Z o e t m u l d e r S.J.: Pantheïsme en Monisme in de Javaansehe Soeloek-Litteratuur,
p. 399.
2
) C. T j i p t a k u s u m a : Ngèlmoe Djawa, B.U.J. 40 (1928) 40. (Hieraan hebben we het meeste ontleend).
s
) V e t h , op. cit. IV p. 147—151; H. C a m i n a d a S.J.: Ngèlmoe
Toedjoe,
B.U.J. 38 (1926) 278; J. D i e b e η S.J.: Ngèlmoe rasa, B.U.J. 39 (1927) 269; P. J.
Z o e t m u l d e r , op. cit. p. 270-272.
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einddoel, God, terug te voeren. Deze begrippen zijn overleveringen uit de heiden- en Hindoetijd, die echter onder de invloed
van het Mohammedanisme enige wijzigingen hebben ondergaan.
Veelal heerste de opvatting, dat deze „ngèlmu kasampuman" het
eerst werd meegedeeld door de wall's, die bij de verbreiding van
de Islam op Java zulk een voorname rol gespeeld zouden hebben.
In overeenstemming hiermee word dan ook in het heilige boek
der ngèlmu djawa „Serat Wirid" — een late poging om de verschillende leringen tot een min of meer samenhangend geheel
te verenigen — aan ieder der wall's een gedeelte als van hem
afkomstig toegeschreven. 1)
De „Wirid" geeft een wetenschap in beeldspraak, gehuld in
een bonte mantel van geheimzinnigheid, vol levensspreuken,
deugdenleer en symbolen. De Javaanse ngèlmu heeft een voorkeur voor de paradox. 2) De Javaan houdt zich gaarne bezig met
de vraag over het levensdoel van de mens en zijn verhouding
tegenover God. Doch niet zo maar met openlijke woorden mag
daarover gesproken worden; nuchtere harde taal zou de sluier van
geheimzinnigheid, die over alles hangt, kapot stoten. De Javaan
houdt van beeldspraak; een juist gekozen vergelijking maakt hem
enthousiast. Het boek „Wirid" bevat dan ook grotendeels lessen,
die in verbloemde taal de volmaaktheid en wat er toe leidt, meedelen. Juist de tegenstrijdigheid der uitdrukkingen maakt ze
reeds tot een geliefd object voor bespiegelingen. 3) Vol geheimzinnigheid en geschreven in een taal van raadsels is de „Wirid"
niet bestemd voor iedere Javaan, maar slechts voor de leraars
dezer wetenschap, de ngèlmu-guru's. Om als leerling te mogen
toetreden moet men zich verbinden niet zonder toestemming bij
een andere guru in de leer te zullen gaan, noch een buitenstaander in de ngèlmu-wetenschap in te wijden, tenzij deze in
stervensgevaar verkeert.
Om de geheimzinnigheid en daarmee de aantrekkelijkheid der
ngèlmu nog te verhogen, geeft de guru slechts privaatles. De
leerling komt op een tevoren bepaald uur bij zijn leraar om van
deze enige druppels levenswijheid op te vangen. De guru fluistert
zijn leerling enige levensspreuken in het oor, b.v. „Zoek het
i) P. J. Z o e t m u l d e r , op. cit. p. 339.
2) ibid. p. 321.
s) Τ j i ρ t a к u s u m a, art. cit. H.M. 16 (1934-35) 141.
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leven dat levend maakt", of „De jongste is ouder dan de oudste",
of „De aarde wordt begraven in de grond" etc. De leerling knikt
bevestigend en staart voor zich uit, als om te doorschouwen de
diepe wijsheid van dit levensgeheim. Want de uitspraken van
zijn guru zijn voor hem omfloerste waarheden. Zijn guru mag ze
hem overleveren, fluisterend en in vertrouwen; maar ze verklaren, de sluier dier mysteries ook maar even optillen, dat zou
voor de guru niets minder betekenen dan heiligschennis. Nogmaals herhaalt de guru plechtig en langzaam de geheimvolle
woorden. Enige ogenblikken van stilzwijgen moeten ze dieper
doen doorsijpelen in het gemoed van zijn toehoorder, waarna hij
vervolgt: „Zo ge begrijpt, verberg het in uw hart. Begrijpt ge
niet, wees tevreden, doch zoekt totdat ge vindt".
Aan de raadselachtige spreuken van de ngèlmu liggen vaak
verheven gedachten ten grondslag, die in het kleed van een pakkende beeldspraak voor de Javanen zeer bekoorlijk zijn.
De dag, waarop de inwijding van een nieuwe leerling zal
plaats hebben, is allergewichtigst en wordt met behulp van de
geheime tijdrekenkunst bepaald. De candidaat krijgt aanzegging,
dat de grote gebeurtenis op een bepaalde datum in het holle van
de nacht zal plaats hebben. De guru heeft enigen zijner oudleerlingen verzocht als getuigen tegenwoordig te zijn en de plaats
van samenkomst is bepaald.
Het is nacht. Zwijgend volgt de guru met zijn leerling het
smalle paadje tussen de sawah's door, en dan gaat het langzaam
omhoog tegen de bergrug. Op een eenzame plek wachten de oudleerlingen geduldig op de komst van gum en wijdeling. Op
enige afstand ligt een vijvertje van enkele meters oppervlak, de
bron van een bergstroompje.
Als guru en leerling zijn verwelkomd, brengen de oud-leerlingen die als getuigen zullen optreden, het benodigde voor de inwijding in gereedheid. Op een geschikte plek wordt een mat
gespreid van aaneengeregen rotan-latjes. Daarover legt men een
mat van wat fijner maaksel, die dan weer bedekt wordt met
zeven wit-katoenen doeken. De bovenste doek bestrooit men met
geurige kenanga-bloemen. Hiermee is de „pamedjangan" of
plaats van inwijding gereed.
Intussen zijn guru en leerling opgestaan en begeven zich naar
de nabijgelegen bron, terwijl zij bidden: „Heilig water ga ik
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zoeken om mijn kleine en grote onreinheden hiermee schoon te
wassen om wille van God, de Hoogverhevene."
Na de wassing aan de bron keren beiden tot de getuigen terug.
Rond de pamedjangan staan drie offers gereed: het eerste is
bestemd voor de grote Profeet; het tweede offer is ter ere van
de voorouders, vooral echter ter ere van één der afgestorven
bloedverwanten, die de leerling zich als beschermheilige en voorbeeld kiest; het derde tenslotte is een opdracht van hulde aan
de reeds vroeger genoemde wall's.
De leerling heeft inmiddels het bovenlijf ontbloot. Op het
hoofd draagt hij een kuluk of Javaanse staatsiemuts, om de hals
een driestrengige ketting van geregen bloemen. De oren zijn versierd met sumpings of lederen vleugeltjes, waarvan bloemstrengen afhangen. Op deze wijze is hij gekleed als een onderdaan van
de Sultan, die aan het hof zijn opwachting gaat maken. Deze
plechtigheid zal hem dan ook binnenleiden als onderdaan in het
geestelijk rijk van de Ongeziene en Hoogverhevene.
De leerling knielt nu neer op de voor hem gespreide plaats.
Een der getuigen werpt wierook op een vuur, hetgeen Gods
zegen moet afroepen over dit plechtig gebeuren. De guru knielt
naast de leerling en fluistert hem het hoge, geheimnisvolle onderricht in het linker oor; dit onderricht gaat meestal over de verhouding van God tot de mens en omgekeerd en is meestal enigszins pantheïstisch gekleurd.
Na deze plechtigheid heeft er een offermaaltijd of slametan
plaats, waarvan men het overblijvende als „berkat" mee naar
huis neemt. Op de terugweg mijmert de leerling over de lessen
van zo even. Hij is nu deelachtig geworden aan de levenswijsheid
der voorvaderen en ingewijd in de levensraadsels rondom hem.
In de stilte van de nacht voelt hij zich dichter bij de Ongeziene
Maker van het heelal, l)
Deze wijze van inwijding in de ngèlmu moet slechts als een
typerend voorbeeld gezien worden, want de vorm, waarin deze
inwijding geschiedt, hangt geheel af van de guru zelf. Uit bovenstaande beschrijving van de ngèlmu-inwijding mag men dus niet
concluderen, dat het overal op precies dezelfde wijze of met
i) R. M. С S. T j i p t a k u s u m a , art. cit., B.U.J. 40 (1928) 40-45; 71-77.
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dezelfde ceremonies geschiedt. Zij geeft meer de algemene typerende trekken weer, die de verschillende ngèlmu's en de daaraan
verbonden inwijdingen vertonen.
De eerste vraag, die hier uit aanpassingsoogpunt gesteld moet
worden is, of deze inwijdingsgebruiken met godsdienstige dwaling verbonden zijn en of dit verband onverbrekelijk is. Om
hierop een antwoord te kunnen geven, moeten we onderscheid
maken tussen de inhoud en de vorm van de inwijding.
De inhoud is, dunkt ons, onafscheidelijk met godsdienstige
dwaling verbonden. Het Godsbegrip, dat er aan ten grondslag
ligt, draagt te veel de kenmerken van de heterogene invloeden,
die er op hebben ingewerkt. Vinden we immers enerzijds in
kringen, die meer naar de orthodoxe Islam georiënteerd zijn, de
monotheistische Godsidee der Mohammedanen, een God, reëel
onderscheiden van al het geschapene, daarnaast treffen we in
andere en juist echt-Javaanse kringen een geheel verschillende
opvatting aan, meer kenmerkend voor het eigenlijke Javanisme.
Er spreekt, hier meer bedekt, daar openlijk, een pantheïstische
levensbeschouwing uit. 1) Dit is ook het geval met de „Wirid",
waar naast heidense begrippen ook pantheïstische opvattingen
sterk op de voorgrond treden. 2) Men kan hier trouwens moeilijk van een algemene, scherp omlijnde leer spreken. De beeldspraak, spreuken en symbolen hebben geen vaste inhoud. Lang
niet altijd zijn de verklaringen, die van zulke aphorismen door
de kenners van het Javanisme gegeven worden, eensluidend. 3)
Wel zijn sommige dezer geheimzinnige termen in katholieke zin
te verklaren, maar dit impliceert een afwijzing van de inhoud. 4)
Natuurlijk is niet alles, wat bij deze inwijdingen wordt meegedeeld, dwaling te noemen, want aan de raadselachtige spreuken
liggen vaak verheven gedachten ten grondslag. 5) Toch menen
we, dat wegens de vertroebeling van het Godsbegrip en wegens
de wonderlijke dooreenmenging van verschillende dwalingen in
de ngèlmu, de inhoud dezer inwijdingen zodanig van valse voorstellingen is doortrokken, dat de godsdienstige dwaling er niet
i)
2)
3)
4)
ε)

T j i p t a k u s u m a , art. cit. H.M. 16 (1934-35) 139.
Dezelfde, art. cit. B.U.J. 40 (1928) 71-72.
Dezelfde, H.M. I.e. p. 141.
Dezelfde. H.M. I.e. p. 199.
Dezelfde, B.U.J. I.e. p. 44.
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van te scheiden is. Rechtstreekse aanpassing, wat de inhoud
betreft, lijkt dan uitgesloten.
Enigszins anders staat het met de vorm, waarin deze inwijdingen
geschieden. Hiertoe behoren de beeldspraak, de symbolen, de
levensspreuken, de taal van raadsels, kortom de bonte mantel
van geheimzinnigheid, waarin deze mededelingen worden gehuld
en die er een bijzondere aantrekkelijkheid aan geven. 1) Deze
geheimzinnigheid brengt mee, dat de mededelingen druppelsgewijs worden gegeven, niet alles ineens en wakend tegen profanatie. Daarom geschiedt de inwijding op een afgelegen of afgesloten plaats, die niet voor iedereen toegankelijk is en alleen
reeds ingewijden mogen ervan getuigen zijn. 2)
Deze vorm der inwijding is niet onafscheidelijk met godsdienstige dwaling verbonden, want hij kan ook gebruikt worden
bij het mededelen van de waarheid. Dit blijkt reeds hieruit, dat
vele dezer spreuken en symbolen verheven gedachten uitdrukken en soms voor een katholieke interpretatie vatbaar zijn. De
eerste voorwaarde voor rechtstreekse aanpassing is dus aanwezig.
Is dit ook met de tweede voorwaarde het geval? Is deze vorm
van inwijding zo waardevol, dat het behoud ervan wenselijk en
verantwoord kan worden genoemd?
Ook hier dient weer een onderscheid te worden gemaakt. Beschouwt men de concrete inwijdingsgebruiken, de bijzondere
riten en praktijken, waarin een feitelijke initiatie bestaat, dan is
de vorm der inwijding verschillend tussen de éne ngèlmu en de
andere, tussen de éne guru en de andere. Zij dragen een plaatselijk, particulier en soms persoonlijk karakter en zijn weinig
stabiel. De bijzonderheden hangen af van de smaak, de voorkeur
of de vindingrijkheid van de gum. Deze omstandigheid doet, naar
onze mening, de ovememingswaarde dezer bijzondere inwijdingsvormen zo sterk dalen, dat hier de tweede voorwaarde voor rechtstreekse aanpassing ontbreekt. Wel kunnen deze particuliere en
plaatselijke vormen, bepaalde beeldspraak of levensspreuken benut worden in het godsdienstonderricht, wanneer men zich richt
i) Dezelfde, B.U.J. I.e. p. 41-42.
2
) Zie ook P. J. Z o e t m u l d e r , op. cit. p. 247—249; Siti Djenar wordt er
door de andere wall's van beschuldigd de esoterische leer te openbaren en onder
het gewone volk te brengen, (ibid. p. 345).
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tot een desa of tot personen, die in deze bepaalde ngèlmu-kring
thuishoren, i)
De algemene vorm der inwijding, die we boven beschreven
hebben en die voor bijna alle ngèlmu's typerend is, vertegenwoordigt o.i. wel een waarde, die het behoud en de overname
ervan wenselijk maakt. Het is dan ook voor deze algemene vorm
en voor deze algemene kenmerken der Javaanse inwijding, dat
we rechtstreeks aanpassing zouden willen bepleiten.
Deze algemene vorm der inwijding lijkt ons zo waardevol,
omdat er een grote eerbied en hoogachting voor het mysterie
uit spreekt. Men beschouwt dit als iets kostbaars, dat men tegen
profanatie beschermt door het te hullen in beeldspraak en symbolen. Deze worden slechts opengelegd en verklaard aan degenen,
die het waard zijn en getoond hebben het op prijs te stellen.
De algemeen kenmerkende eigenschappen der Javaanse inwijdingen schijnen ons dan ook gelegen te zijn in de geheimhouding
en de daaruit voortvloeiende successiviteit of indeling in phasen.
Ofschoon ook elders profane en religieuze inwijdingen dezelfde
trekken vertonen, schijnt de Javaan daarvoor wel bijzonder gevoelig te zijn.
Niet alleen rechtstreekse aanpassing zonder meer, maar ook
kerstening lijkt hier mogelijk en gewenst. De beide eigenschappen — geheimhouding en successiviteit — die in zo hoge mate
de vorm der Javaanse inwijdingen bepalen, zouden opgenomen
kunnen worden in de christelijke initiatie, met name in onze
doopbediening, voor zover deze beide eigenschappen daar niet
meer aanwezig zijn. Voornamelijk zal dit gelden voor het doopsel
van volwassen en het daaraan voorafgaande catechumenaat.
Vooreerst zou men kunnen onderzoeken, in hoeverre de beide
karakteristieken van de Javaanse inwijding tot hun recht kunnen
komen in het onderricht, dat gedurende het catechumenaat gegeven wordt. Sommige van onze katholieke waarheden zijn met
het natuurlijk verstand te bereiken of zijn ook in andere openbaringsgodsdiensten bekend. Ook bij de mysteries bestaat er
gradatie, want ze zijn niet alle even centraal. Hoe dit catechumenen-onderricht tot een geleidelijk opstijgende inwijding zou
kunnen worden, zullen we echter niet nagaan, daar dit aanpasi) Dezelfde, H.M. I.e. p. 198.
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singsgebied buiten onze opzet ligt. We beperken ons tot de riten
en gebruiken, die zich bij het catechumenaat of de doopbediening voordoen, om hierbij verzachting van mogelijke tegenstellingen te beproeven.

ART. II.

DOOPSEbAANPASSING.

§ 1. Het Wezen van het Doopsel.
Tot het wezen van het doopsel behoren de stof, de vorm en de
bedienaar van dit sacrament. 1) Het spreekt vanzelf, dat hier
aan de zijde van het sacrament geen temperingsmogelijkheid kan
bestaan. Als er dus nog aangepast zou moeten worden — hetgeen
we wegens de goddelijke en bovenmenselijke oorsprong der sacramenten niet aannemen — zou dit alleen kunnen gebeuren door
de tegenstellingen te verzachten, welke gelegen zijn aan de zijde
van het missieland en zijn gebruiken. Wèl echter kunnen we
ons bij het wezen der sacramenten afvragen, in hoeverre dit reeds
aangepast is en in welke gebruiken deze aangepastheid haar
verklaring vindt.
Tot de stof van het doopsel behoort de afwassing met natuurlijk water. Deze kan geschieden door begieting, onderdompeling
en besprenkeling. Veiligheidshalve heeft de Kerk de besprenkeling afgewezen. Ofschoon Zij niet zo volstrekt afwijzend staat
tegenover de onderdompeling, 2) is toch de begieting in de
Latijnse Kerk algemeen gebruikelijk en de Java-missie maakt
daarop geen uitzondering.
Deze bepaalde wijze van afwassing behoort echter niet tot het
wezen, maar tot de gestalte van het doopsel, zodat de vraag welke
vorm van afwassing de voorkeur verdient, eigenlijk in het volgende nummer thuis hoort. In de Javaanse gebruiken hebben
we geen voorkeursredenen kunnen ontdekken, die de onderdompeling zouden doen verkiezen boven de begieting.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat de afwassing, afgezien
van een bepaalde vorm, voor de Javanen een aangepast symbool
is van godsdienstige reiniging. We mogen hiervoor verwijzen
) Rituale Romanum, Tit. II ср. I п. 2.
«) ibid. Tit. II ср. Ι η. 10; ср. II η. 20; C.J.C, en. 758.
1
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naar de godsdienstige wassingen, die we boven behandeld
hebben.
Om geldig te zijn moet de doopformule uitdrukken: de per
soon die doopt en die gedoopt wordt, de afwassing, de eenheid
van Gods Natuur en het onderscheid der drie Personen. 1) Waar
de priester als bedienaar optreedt, wordt altijd de Latijnse for
mule gebruikt, maar aangezien het doopsel ook door leken geldig
kan worden toegediend, zal de doopformule dikwijls in de lands
taal worden uitgesproken.
De Javaanse formule luidt: N.N. Sira Ingsun baptis kondjuk
ing Asma Dalem Hjang Rama, saha Hjang Putra tuwin Hjang
Roh Sutji.
Hierbij is rekening gehouden met een eigenaardigheid van
het Javaans, welke gelegen is in de zogenaamde taaisoorten of
rangtalen: Ngoko (laag-Javaans), Krama (hoog-Javaans) en het
Krama Inggil (Hoog Krama). 2)
De persoon, die doopt wordt hier uitgedrukt door „Ingsun"
(ik), de dopeling door „sira" (gij). Sira wordt slechts gebruikt in
hoftaal door de vorst tegen zijn onderdanen; hij is ook de enige
die, over zichzelf sprekende, Ingsun mag gebruiken. De woorden
Ingsun-sira geven dus aan, dat de doper in de doophandeling
zelf zeer ver boven de dopeling staat. Dit brengt mee, dat de doop!) H. N o 1 d i η : De Sacramentis, ed. 20, Oeniponte 1930, η. 62.
2

) De eigenlijke taal der Javanen is het Ngoko of laag-Javaans, dat men ook
wel de „jij"-taal zou kunnen noemen. Ngoko betekent letterlijk: met ko(wé) = jij
aanspreken (tutoyer). Dit Ngoko wordt gebruikt, wanneer men tot minderen
spreekt (bedienden, kinderen) of tot goede kennissen, met wie men vertrouwelijk
kan omgaan. — Het Krama is de beleefde taal of de „U"-taal en wordt gebruikt,
wanneer men zich richt tot hogeren (meerderen, ouderen) of tot gelijken, die men
niet zo vertrouwelijk kan aanspreken. Het Krama is geen op zichzelf staande taal;
de meeste woorden van het Krama zijn gewone Ngoko-woorden, welke dan KramaNgoko (K.N.) heten. Aangezien echter juist de meest voorkomende woorden in
Krama en Ngoko verschillend zijn, krijgt men op het eerste gehoor de indruk,
dat er twee verschillende talen gesproken worden. Wil de Javaan zeer beleefd en
eerbiedig spreken over hooggeachte personen, dan voert hij enkele Krama Inggil
(K.I.; hoog Kiama)-woorden in om dingen aan te duiden, die op deze personen
betrekking hebben. Deze woorden worden dan ingelast in het Ngoko of het Krama,
naargelang de verhouding, waarin men met de aangesprokene staat. Enige voorbeelden:
naam = djeneng (N) -namа (К), -asma (K.I.)
vader = bapak (K.N.) rama (K.I.)
kind (zoon of dochter) = anak (K.N.) -putra (K.I.).
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formule in het Ngoko wordt uitgesproken, met inlassing nochtans
van Krama-Inggil-termen, die betrekking hebben op de Allerheiligste Drieëenheid.
De woorden Ingsun-sira duiden niet enkel de beide personen
van doper en dopeling aan, maar bevatten tevens een heenwijzing
naar Christus, de Auctor Principalis, in Wiens Naam de sacramenten worden toegediend. 1) Deze formule wordt immers gebruikt ongeacht de verhouding, welke er in het gewone maatschappelijke leven tussen doper en dopeling bestaat. Daarom
geven de termen Ingsun-sira zo duidelijk aan, dat de doper hier
optreedt namens Iemand, Die hoger staat dan hij zelf. Op wel
zeer geëigende wijze heeft men hier van de mogelijkheden der
Javaanse taal gebruik gemaakt, om de wezenlijke betekenis van
het doopsel en de ondergeschikte ministeriële functie van de
doper tot uitdrukking te brengen.
De afwassing wordt weergegeven door het woord „baptis".
Hier heeft men van de Javaanse taal aanpassing gevraagd door
haar niet alleen het katholieke doopbegrip zelf te laten overnemen, maar ook de Westerse term, waarin dit begrip tot nu toe
was gehuld. Men kan zich afvragen, of dit wel nodig was geweest.
Zo niet, dan moet deze handelwijze op grond van de aanpassingsbeginselen worden afgekeurd. Immers volgens de richtlijnen, die
in het eerste hoofdstuk zijn uiteengezet, moet men de eigen aard
van het missieland (in casu: de Javaanse taal) zo veel mogelijk
ontzien. Bij voorkeur zullen dan die tegenstellingen worden verzacht of opgeheven, welke gelegen zijn in de uitwendige verschijning (in casu: Westerse terminologie) van het Christendom.
Intussen is deze vraag van zuiver theoretisch belang geworden,
want het woord „baptis" is reeds verjavaanst 2) en we zien geen
dwingende reden om daarop terug te komen. Wellicht heeft men
de overname van het woord „baptis" in de Javaanse taal nodig
geacht op grond van zekere tutioristische overwegingen, die men
bij sommige moralisten aantreft. 3)
!) „Petrus baptizet. Hie est qui baptizat; Paulus baptizet. Hic est qui baptizat;
Judas baptizet. Hic est qui baptizat" (S. Aug. Tract. 6 in Joan.).
2
) Th. P i g e a u d : Javaans-Nederlands Handwoordenboek, Groningen 193Θ.
3
) Ubi lingua vernácula adhibetur, generatim tutius est servare vocem a latino
verbo baptizandi derivatam (ut gallice „baptiser"), nisi in eadem lingua habeatur
vox significandae ablutioni sacramentali propria. ( G é n i c o t - S a l s m a n s :
Theologia Morali* II ed. 16 η. 137, Brussel 1946.
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Het onderscheid der drie Personen wordt aangegeven door
„saha l)-tuwin" (èt-èt) alsmede door het driemaal herhaalde
„Hjang", dat de Godheid dezer Personen uitdrukt. Het woord
„Putra" (K.I. van anak) kan zoon en dochter betekenen en
abstraheert van een bepaald geslacht. De Javaanse taal biedt dus
de mogelijkheid om het transcendente karakter der goddelijke
voortkomst zuiver weer te geven. 2)
Over het algemeen werd er in de Javanenmissie veel werk van
gemaakt om alle katholieken in de manier van dopen te onderrichten. Vele voorbeelden tonen aan, met welk een toewijding
de katholieke Javanen in voorkomende gevallen de nooddoop
hebben toegediend. 3) Toch kan men zich de vraag stellen, of
het geen aanbeveling verdient, dat op plaatsen, waar de priester
zelden komt of moeilijk kan doordringen, speciale nooddopers
of nooddoopsters worden aangesteld, die zonder de anderen uit
te sluiten toch bij voorkeur voor deze taak in aanmerking zouden komen en zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Niet alleen
wordt dan de geldigheid van de nooddoop beter veilig gesteld,
maar ook zou dit aansluiten bij de lekenfuncties, die de Javanen
in de Islam kennen. Meestal zullen catechisten, onderwijzers en
verplegers hiervoor de aangewezen personen zijn.
§ II. De Gestalte van het Doopsel.
De gestalte van het doopsel is gelegen in de riten en ceremoniën, waarmee de Kerk dit sacrament omringt en die in het
Rituale Romanum zijn vastgelegd. Zij zijn enigszins verschillend,
naargelang het doopsel aan kinderen of aan volwassenen wordt
toegediend.
*) In de Javaanse formule van het „Gloria Patri" heeft men dit „saha" weggelaten. We zien hiervoor geen enkele reden en betreuren deze weglating, wijl
ze door de macht der gewoonte een gevaar kan opleveren voor het volledig uitspreken van de doopformule. (Zie het Javaanse kerkboekje: Втатга Kaswargan,
Semarang 1947).
2
) Het vroeger Maleis (nu Bahasa Indonesia), dat ook deze mogelijkheid bezat,
heeft daarvan geen gebruik gemaakt, maar zowel in het kruisteken als in de
doopformule (niet in het Gloria Patri) aan het woord „Anak" nog Jaki-laki"
( = mannelijk) toegevoegd, naar men mij verzekerde op louter tutioristische gron
den. Met anderen hoop ik, dat hier alsnog het voorbeeld van de Javaanse doop
formule gevolgd zal worden.

2) J. S c h o t s S.J.: Van Pest en Naastenliefde,

B.U.J. 40 (1928) 66-70.
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In beide gevallen geschiedde tot nu toe alles in het Latijn. Dit
gold ook voor de ondervraging en de antwoorden, die dan in de
landstaal werden herhaald. Ofschoon de kwestie van het Latijn
als liturgische taal bij idle sacramenten kan gesteld worden, kunnen we ze toch hier bespreken. De voordelen en bezwaren van
algemeen karakter, welke aan het Latijn verbonden zijn, behoeven we niet te behandelen, want deze vormen voor Java geen
apart probleem en zijn voldoende bekend. We willen hier alleen
die factoren vermelden, die met het oog op de Javanen in rekening moeten worden gebracht.
„De katholieke liturgie moet beslist haar eigen bijzonderheden
„bezitten. Daarom zijn vele inheemse christenen en priesters voor
„het gebruik van de Latijnse taal. De Aziaat heeft tegen de
„Latijnse taal lang niet die moeilijkheden, welke een buiten„staander zou vermoeden. Want in de godsdiensten van Azië
„dienen dikwijls vreemde of verouderde talen als taal van eere„dienst." 1) Of dit voor heel Azië geldt, willen we buiten beschouwing laten, maar het is ten volle toepasselijk op Java.
De Javaanse en buitenlandse missionarissen, die hun mening
te kennen gaven, wensten bijna allen het oer-oude Latijn, universeel en supranationaal als onze Moeder de H. Kerk, in ere te
houden. Hiermee is niet in strijd, dat ze gaame zouden zien, dat
voor bepaalde onderdelen het gebruik van de landstaal werd
toegestaan.
Intussen schijnt Rome ook voor Indonesië op dit punt zekere
concessies te hebben gedaan. De Apostolisch Delegaat van Indonesië heeft op 20 September 1948 aan alle Vicarissen en Prefecten het volgende schrijven doen toekomen: „La Sacrée Congré„gation de la Propaganda Nous a fait savoir que Ie Saint Père
„avait accordé pour l'Indonésie et les Iles de l'Oceanie la même
„faculté, déjà accordée en 1941 à d'autres pays, pour ce qui
„regarde l'usage de la langue vulgaire dans l'emploi du Rituel
„ R o m a i n . . . La Sacrée Congrégation Nous a demandé de con„stituer une Commission pour la revision de la traduction ou
„la traduction du Rituel Romain en langue vulgaire."
Welke faculteiten er in 1941 aan andere landen gegeven werden, hebben we niet kunnen achterhalen. Wellicht zijn hier de
!) Th. Ohm O.S.B.: Mtsjie en Liturgie, A.N.E.T. 9 (1930) 162.
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concessies bedoeld, welke aan het Franse Episcopaat werden
gedaan.
Het verlof om voor sommige onderdelen van het Rituale
Romanum de landstaal te gebruiken, wordt zeker door de missionarissen op Java met vreugde begroet en beantwoordt aan een
vaak uitgesproken wens. Het daarmede samengaande verlangen
om toch ook het Latijn in ere te houden, steunt niet alleen op
de algemeen-kerkelijke redenen, die voor het Latijn pleiten als
universele en supranationale taal, maar is tevens gebaseerd op
Javaanse omstandigheden.
Voor de Javanen is het bestaan van een sacrale vreemde taal
niets ongewoons. De Mohammedanen gebruiken als zodanig het
Arabisch, zowel bij het ngadji of het leren reciteren van de Koran
in de godsdienstscholen (pesantrèn), als bij het bidden en voorlezen in de moskee. Onder de slametan wordt het gebed of donga
in het Arabisch verricht en bij een begrafenis gaat de imam mee
onder het uitspreken van Arabische formules.
Voor het uitdrukken van verheven gedachten kennen de Javanen ook nog hun Kawi, de taal der oude Javaanse dichters, welke
sterk van de gesproken taal verschilt. Het Kawi is nog enigermate in gebruik o.a. bij het wajangspel, maar is voor de meerderheid een onbegrepen taal. 1)
Een vreemde dode taal, die in het gewone leven niet meer
wordt gebruikt, is voor de Javanen wel zeer geschikt om het
heilige uit te drukken. Deze sacrale taal staat dan in dienst der
geheimhouding, die we boven als een der karaktertrekken van
de Javaanse inwijding hebben aangemerkt. Wat kostbaar en verheven is mag niet zo maar in ieders onmiddellijk bereik liggen,
want daardoor zou het in waarde dalen. De sacrale dode taal
houdt het heilige op gewenste afstand en vormt samen met de
symbolische handelingen een passend omhulsel voor het mysterie.
Aangezien het Latijn deze rol evengoed (en met dezelfde bezwaren) kan vervullen als een andere vreemde taal, die onbegrepen blijft, is er ook geen reden om op Java het Latijn te gaan
vervangen door Arabisch, Sanskrit etc. Deze zijn ook onverstaanbaar en nemen op geen enkele wijze de bezwaren weg, die aan
!) Hoe belangrijk de studie van het Kawi is voor de missionaris, bespreekt
F. v. L i t h S.J. in: „Het Gebed van Ardjoena tot Ciwa". Studiën, 101 (1924) 362.
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het Latijn verbonden zijn. Zonder dat er voldoende winst tegenover staat, zouden zij de gestalte en uitwendige eenheid der Kerk
breken, die in zo hoge mate door de éne liturgische taal bepaald
wordt.
Als dode taal is het Latijn zeer geschikt om het heilige op
afstand te houden en in een waas van geheimzinnigheid te hullen.
Naarmate iets meer heilig en mysterievol is, des te meer zal er
reden zijn om de sacrale verborgen taal te behouden. Bij de toediening der sacramenten kunnen we dit als stelregel en leidraad
nemen om te bepalen, waar de liturgische taal in ieder geval
behouden dient te blijven en waar er wellicht van vervanging
door de landstaal sprake zou kunnen zijn.
Passen we deze stelregel toe op de doopbediening, dan zouden
we het Latijn zeker gehandhaafd willen zien in de doopformule
zelf, wanneer deze door de priester wordt uitgesproken. Dit is
het eigenlijke sacrament of heilig teken. Hier heeft het Latijn
als sacrale taal het meeste zin, terwijl anderzijds de bezwaren,
welke aan een onbegrepen taal verbonden zijn, hier het gemakkelijkst ondervangen kunnen worden. Het gaat bij de vorm der
sacramenten immers over korte formules, die gemakkelijk uit te
leggen zijn, terwijl toch het voordeel van een vreemde taal behouden blijft.
De kwestie der landstaal kan zich o.i. alleen stellen voor het
niet-wezenlijke der sacramenten en ook hier moet men nog met
het nodige onderscheid te werk gaan. In de doopceremoniën
zouden op de eerste plaats voor de landstaal in aanmerking
komen — zonder verplicht te zijn ze eerst in het Latijn te zeggen
— de ondervragingen, de antwoorden alsmede de gebeden, waarbij de priester zich tot de dopeling zelf richt of voor hem een
bepaalde genade vraagt. Voor de exorcismen, de zalvings- en
zegeningsformules zou het Latijn gehandhaafd kunnen blijven,
al is hierbij een voorafgaande uitleg zeer gewenst.
Het Kerkelijk Wetboek en het Rituale Romanum wijzen de
kerk of een oratorium publicum aan als de plaats, waar het
plechtig doopsel behoort te worden toegediend. 1) Wat de volwassenen betreft, biedt dit meestal geen moeilijkheid, daar de
catechumenen, ook zij die op afgelegen plaatsen wonen, voor hun
i) CJ.C. en. 773; Rit. Rom. tit. II ср. 1 η. 42.
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doopsel naar de kerk kunnen komen. Voor de kinderdoop was
dit bij grote afstanden niet altijd mogelijk. Toch werd ook in
gevallen, waar dit afstandsbezwaar niet gold, het kinderdoopsel
dikwijls thuis toegediend, hetgeen wellicht hierin zijn reden
vond, dat vele kerken op Java nog niet in het bezit waren van
een doopvont. Wel bestond er de laatste tijd een streven om de
kinderdoop zoveel mogelijk in de kerk te doen plaats hebben.
Ook Javaanse priesters spraken hun voorkeur hiervoor uit en
merkten op, dat de Javaanse adat niet verbiedt een kind na de
geboorte buitenshuis te brengen. De gewijde sfeer van de kerk
is voor het dopen van grote waarde.
Anderzijds werd de vraag of er Javaanse gebruiken zijn, die
pleiten voor de kinderdoop thuis, beantwoord met te wijzen op
de geboortefeesten en gebruikelijke slametans, waarbij buren en
vrienden worden uitgenodigd. Hierdoor kon het thuis-dopen ook
grote voordelen bieden. De aanwezigheid van beide ouders was
een mooie aanleiding om de plichten en de verantwoordelijkheid
te belichten, die voor katholieke ouders uit het doopsel voortvloeien. Men had meer kans, dat ook niet-katholieke familieleden, kennissen en buren de doopplechtigheden bijwoonden,
hetgeen niet alleen tot nieuwe contacten kon leiden, maar tevens
een welkome gelegenheid bood een godsdienstig woord te richten
tot personen, die er nog niet toe zouden komen het kerkgebouw
te betreden. We menen dan ook, dat er niet alleen incidentele
redenen zijn, die het thuis-dopen wenselijk kunnen maken. Daarom zouden we gaarne zien, dat de vraag of de kinderdoop thuis
of in de kerk moet geschieden, voorlopig aan het oordeel van de
missionaris wordt overgelaten, die zelf kan uitmaken, wat in bepaalde omstandigheden het beste is. Bij het thuis-dopen moeten
natuurlijk de voorwaarden voor een waardige toediening aanwezig zijn.
Ten slotte wille we enige beschouwingen wijden aan de riten
en ceremoniën van het doopsel alsmede aan het catechumenaat.
Wat de doopceremoniën ieder afzonderlijk betreft, is bij ons
onderzoek niet gebleken, dat zij onaangepast zouden zijn of met
de Javaanse gebruiken in tegenstelling zouden staan. Het zijn
symbolische handelingen, waarvoor de Javaan zeker ontvankelijk
is en die hij des te meer zal waarderen, naarmate de diepe zin
ervan beter wordt uitgelegd. De ceremoniën, die aan het doopsel
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zijn plechtig karakter verlenen, omvatten: insufflaties, bekruisingen, handoplegging, de symboliek van het zout, dat de dopeling
in de mond wordt gelegd, exorcismen, het binnenleiden van de
dopeling in de kerk aan de stool van de priester, de opening
der oren, de zalvingen met catechumenenolie en chrisma, ten
slotte het overreiken van het witte kleed en de brandende kaars.
Deze ceremoniën komen zowel bij het kinderdoopsel als bij dat
van volwassenen voor. Toch is dit laatste indrukwekkender, omdat de plechtigheden uitgebreider zijn en ook het aandeel van
dopeling en doopborgen daarin groter is.
Aan de missionarissen op Java was toegestaan bij het dopen
van volwassenen de ceremoniën van het kinderdoopsel te gebruiken. Van dit verlof werd een zeer ruim gebruik gemaakt, zodat
de plechtigheden van het volwassenen-doopsel in sommige
streken zo goed als nooit werden verricht. 1) De reden ligt waarschijnlijk hierin, dat het volwassenen-doopsel meer tijd in beslag
neemt, zodat vooral het dopen van grotere groepen een al te
lange plechtigheid zou worden. Toch menen we, dat het achterwege laten van de plechtigheden, die bij het doopsel van volwassenen behoren plaats te hebben, een verlies betekent. Daarom kan het de moeite waard zijn na te gaan, of dit tijdsbezwaar
niet op andere wijze te verhelpen is.
Het zou al een heel verschil maken, indien de vragen éénmaal,
en alleen in de landstaal, aan allen tegelijk werden gesteld en
door allen gezamenlijk werden beantwoord. 2) De plechtigheid
zou er zeker niet minder indrukwekkend door worden.
Voor dit tijdsbezwaar is echter ook nog een andere oplossing
mogelijk, die bovendien een waardevolle aanpassing betekent
aan de Javaanse gebruiken en behoeften. De lange duur van de
doopplechtigheid is voor een gedeelte hieruit te verklaren, dat
ceremoniën, die vroeger over de tijd van het catechumenaat verspreid lagen, nu inééns achter elkaar plaats hebben. Dit heeft
het nadeel, dat de afzonderlijke ceremoniën niet de aandacht
krijgen, die ze verdienen en dat het trapsgewijze of graduele
!) De Javaanse vertaling der sacramenten: „Oepatjara nampakaké SakramènSakramèn" uitgegeven door de St. Paulus Sectie van de Maria Congregatie, van
het Seminarie te Djokja, bevatte dan ook alleen de plechtigheden van de kinderdoop.
z
) Hierin heeft het Rit. Rom. reeds voorzien: tit. II ср. 4, η. 53.
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karakter der rituele inwijding vrijwel verloren gaat. Een onmiddellijk voorafgaande uitleg zou de plechtigheid nog langer
maken, terwijl een uitleg, die van de doopplechtigheid zelf gescheiden is, het gevaar meebrengt, dat de betekenis der ceremoniën weer grotendeels vergeten is, of door de snelle opeenvolging
toch niet bewust beleefd kan worden.
Hebben we de afzonderlijke ceremoniën, die het doopsel begeleiden, aangepast genoemd, we menen dit niet te kunnen
zeggen van het doopritueel in zoverre dit een geheel is, waarbinnen alles in onmiddellijke opeenvolging is samengedrongen.
In het doopritueel, heel bijzonder in dat der volwassenen, vinden
we zinrijke ceremoniën en welsprekende liturgische formules.
De grootse opvatting van het doopsel, die er aan ten grondslag
ligt, wordt eerst duidelijk, wanneer men deze plechtigheden
plaatst in het milieu, waaruit ze gegroeid zijn.
Daarvoor moeten we teruggaan tot de vijfde of vierde eeuw,
waarin de doopliturgie haar hoogtepunt bereikte. 1) In meerderheid waren het toen volwassenen, die zich voor het doopsel
presenteerden, meestal bekeerlingen uit het heidendom. Deze
moesten terdege op de christelijke initiatie worden voorbereid.
In de tijd der apostelen hadden de dopelingen deze lange voorbereiding niet nodig, omdat zij als Joden of proselieten dikwijls
reeds bekend waren met de H. Schrift van het Oude Testament
en leefden in de verwachting van de Messias. Naarmate de Kerk
zich echter meer van Haar beginpunt verwijderde, steeg het
aantal bekeerlingen uit de heidenen. Deze stonden geheel vreemd
tegenover het Christendom en zijn voorbereiding in het Oude
Testament, zodat een langere en meer volledige inwijding nodig
werd. Voor hen immers was het doopsel de overgang van complete duisternis naar het volle licht.
Gedurende de vervolgingen werkten de tijdsomstandigheden
voldoende selectief. Toen echter na afloop daarvan de heidenen
in groten getale in de Kerk wilden opgenomen worden, kwam de
langere voorbereiding tot volle ontwikkeling in het catechumenaat.
Onder de catechumenen had men twee klassen: audientes en
competentes. Audientes waren zij, die zich van verre op het doopi) G. В a r c i l l e , D.Th.C. „Catéchuménat" k. 1970-1971.
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sel voorbereidden, tot enkele delen van de eredienst werden
toegelaten en reeds enigszins met de Kerk verbonden waren. Deze
verwijderde voorbereiding duurde soms jaren.
De competentes werden toegelaten tot de onmiddellijke voorbereiding, welke bij de aanvang van de Vasten begon en eindigde met de doopplechtigheid in de Paasnacht.
Eerst werd een onderzoek ingesteld naar het voorafgaand leven
der catechumenen. Hiervoor hadden zij borgen nodig, die voor
hen durfden instaan. Dan pas werden zij ingeschreven in de
registers der Kerk en onder de competentes gerekend. Gedurende
de Vasten werden zij bijna dagelijks aan exorcismen en andere
plechtigheden onderworpen, verbonden met preek of catechese.
Op een bepaalde dag had met bijzondere ceremoniën de traditio
symboli of de overreiking van de geloofsbelijdenis plaats. Bij een
andere gelegenheid gaf men aan de catechumenen de formule
van het Onze Vader, het gebed, dat zij als kind Gods zouden
moeten bidden. Soms had nog een derde overreikingsceremonie
plaats, nl. de traditio Evangeliorum, waaraan het Ephpheta of
de opening der oren verbonden werd.
Door deze onderzoekingen of scrutinia, bijeenkomsten en
plechtigheden sprak de doopliturgie op aanschouwelijke wijze
tot de catechumenen. Zo werden zij ingewijd in de christelijke
symboliek en trapsgewijze voorbereid op de grote dag van hun
opname in de Kerk.
In grote trekken hebben we hier vermeld, hoe de doopriten
vroeger over de tijd van het catechumenaat verspreid lagen.
Specialistische kwesties betreffende onderdelen en plaatselijke
verschillen laten we graag aan anderen over. Het voornaamste,
wat ons hier interesseert, is, dat er vroeger, ook wat riten en
gebruiken aangaat, een graduele, trapsgewijze inwijding heeft
bestaan. Deze is verdwenen met het instituut van het chatechumenaat, toen het doopsel van volwassenen tot de zeldzaamheden
ging behoren. Met de behoefte, waarin deze graduele inwijding
voorzag, zijn sommige riten verdwenen; andere bleven, meestal
ingekort of vervormd, uit eerbiedige gehechtheid aan de traditie
bestaan. Wat er overbleef, is nu in één plechtigheid en in
ononderbroken opeenvolging samengebracht. 1)
!) Zie F. С a b г о 1 O.S.B.: Les Origines Liturgiques; conférences données à
l'Institut Catholique de Paris en 1906, Paris 1906, p. 151—170.
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Het catechumenaat kende niet alleen verschillende klassen en
een geleidelijke opgang, het werd tevens gekenmerkt door een
zekere geheimhouding, waarop de Kerkvaders dikwijls zinspelen.
We zullen hier niet in détailkwesties treden aangaande de aard
en de omvang van deze geheimhouding of disciplina arcani. 1)
Deze schijnt in de oude Kerk wel niet zo algemeen te zijn
geweest, als door sommigen werd beweerd, maar een zekere
geheimhouding is toch wel met het catechumenaat verbonden
geweest en heeft daarop onder catechetisch en liturgisch opzicht
invloed gehad. 2) Hierdoor werd ook het onderscheid tussen
gedoopten en catechumenen duidelijker getrokken en de doopdag tot een grotere overgang gemaakt.
Dit alles is in het doopritueel verdwenen, toen er in het Westen
geen behoefte meer aan werd gevoeld en de kerstening daar
practisch was voltooid. In de missielanden echter is het doopsel
van volwassenen geen individuele uitzondering, maar een normaal onderdeel van het kerkelijk leven. In het algemeen gesproken zijn daar nog dezelfde behoeften aanwezig, die in de vierde
en vijfde eeuw geleid hebben tot het catechumenaat met klassen
en graden, met riten en geheimhouding, waarbij het onderscheid
tussen doopleerlingen en gedoopten zeer sterk werd geaccentueerd.
Ofschoon de afzonderlijke doopceremoniën niet onaangepast
of tegengesteld zijn en ook in het Oosten begrepen en gewaardeerd kunnen worden, is naar onze mening de beknotte, ingekorte vorm 3), waarin ze nu plaats hebben, wel onaangepast. Er
wordt hier nl. geen rekening gehouden met de behoeften van
een missieland, waar het catechumenaat en het doopsel van volwassenen regelmatige verschijnselen zijn en ook voor de katholieke gemeenschap zoveel meer betekenen dan in de landen van
de gewone hiërarchie. Hier vertoont de gestalte der doopbediening een tegenstelling, die we gaarne getemperd zouden willen
zien. Deze tegenstelling lijkt ons zelfs zeer bijzonder voor de
Javanen-missie te gelden.
Hoe was op Java het catechumenaat feitelijk ingericht? We bezitten hierover enige mededelingen uit de Apostolische Vicai) G. Bat if f o l : op. cit. p. 142 Arcane, D.Th.C. 2'. к. 1752-1758.
S) G. B a r e i l l e : Catéchuménat, D.Th.C. 2^ k. 1979-1980.
s
) F. C a b r o l spreekt hier van een Procrustes-bed. (op. cit. p. 153).
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riaten van Semarang en Malang. i) Hieruit blijkt, dat er voor
het onderricht der catechumenen geen bepaalde duur was vastgesteld. Zodra men meende, dat de doopleerlingen voldoende
waren onderricht en ernstige bewijzen van goed zedelijk gedrag
hadden gegeven, ging men tot dopen over. De voorbereidingstijd
duurde gewoonlijk meer dan een jaar. In uitzonderingsgevallen
kon dit wel eens korter zijn, doch meermalen kwam de voorbereiding op twee of drie jaar. Zonder proeftijd werden allen
tot het catechumenaat toegelaten. Een gesloten catechumenaat
bestond daar niet. Van de beide andere, binnen het Javaanse
taalgebied gelegen Vicariaten van Surabaja en Purwokerto kan
men nagenoeg hetzelfde zeggen. In dit laatste missiegebied werd
van de catechumenen geëist, dat ze minstens zes maanden voor
het doopsel de H. Mis hadden bijgewoond onder dezelfde voorwaarden, als waaronder gedoopten daartoe gehouden zijn.
Bij het godsdienstonderricht aan volwassenen werd theoretisch
en, waar mogelijk, ook practisch onderscheid gemaakt tussen
catechumenen en gedoopten. 2) In het kerkelijke leven viel dit
onderscheid bijna geheel weg. Van geheimhouding en gradatie
was in het catechumenaat weinig te bespeuren. De doopleerlingen zaten van meet af aan tussen de gedoopten in en mochten,
op het ontvangen der sacramenten na, terstond aan heel het
kerkelijke leven deelnemen. Het uitwendige godsdienstige leven
was voor en na het doopsel vrijwel gelijk. Er was bijna niets,
dat op aanschouwelijke wijze de grote verandering markeerde,
welke bij het doopsel had plaats gegrepen. De wedergeboorte
van de nieuwe mens liep daardoor gevaar niet in haar volle
betekenis beseft te worden. Nog veel minder werd er onderscheid
gemaakt tussen de catechumenen zelf. De min of meer lange weg
naar het doopsel miste elke breking en overgang.
Zonder de aanpassingspogingen, die op het gebied van het
godsdienstonderricht gedaan zijn, te miskennen, zijn we van
mening, dat de vorm van de doopbediening en van het daarop
gerichte catechumenaat op Java in tegenstelling staat met de
1

)J. T h a u r e n S.V.D.: Die religiöse Unterweisung in den Heidenländem,
Wien, 1935, S. 146—149: de mededelingen van het vroegere Apostolisch Vicariaat
Batavia betreffen dat gedeelte van dit missiegebied, dat nu het zelfstandige
Apostolisch Vicariaat Semarang vormt.
*) J. T h a u r e n , op. cit. p. 147.
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behoeften van een missieland en met de algemene vorm der
Javaanse inwijding.
We wezen er reeds op, dat de beknotting en samenvoeging der
ceremoniën, die vroeger het catechumenaat begeleidden, heeft
plaats gehad om redenen, die wel op het eenmaal gekerstende
Westen toepasselijk waren, maar niet op een missieland, waar
het catechumenaat een normaal verschijnsel is in het kerkelijk
leven. De tweede reden, waarom we hier een tegenstelling zien,
die zo mogelijk verzacht en opgeheven moet worden, ligt in de
algemene kenmerken der Javaanse inwijding. Deze zijn vooral
gelegen in de geheimhouding, het scherpe onderscheid tussen
ingewijden en niet-ingewijden en in de graduele opgang. Aan
dit alles ligt een grote eerbied voor het mysterie ten grondslag,
die ook van grote waarde is bij de geheimen van ons katholiek
geloof. Deze kenmerken waren in hoge mate aanwezig in het
oud-kerkelijke catechumenaat, maar zijn nu bijna volkomen verloren gegaan. Het herstel van deze kenmerken onder een of
andere vorm in onze christelijke inwijding zou een waardevolle
aanpassing kunnen zijn en bijdragen tot een vruchtbaardere bediening en intensere beleving van het doopsel.
Bij het onderzoek, dat we hebben ingesteld, bleek, dat sommige
missionarissen wel de theoretische mogelijkheid van een gradueel
catechumenaat toegaven, maar twijfelden aan de practische uitvoerbaarheid ervan. Anderen wensten een eigen systeem. Ook
waren er, die het oude catechumenaat in graden hersteld wilden
zien, gecombineerd met de disciplina arcani. De catechumenen
zouden dan beter beseffen, dat het heilige voor hen nog gesloten
bleef en de grootheid van het doopsel zou beter tot zijn recht
komen. Van verschillende zijden toonde men zich voorstander
van een gradueel catechumenaat met daaraan verbonden een
sterker onderscheid tussen catechumenen en gedoopten. Dit zou
op beide groepen gunstig werken. Bij de catechumenen wekt
dit groter verlangen naar hetgeen ze door het doopsel zullen
worden, bij de gedoopten grotere waardering en besef van hetgeen ze reeds zijn. Men wees er op, hoe in het geheel der adatgebruiken, die de grote levensmomenten begeleiden, een gradatie
ligt. Het zijn „rites de passage", die een gradueel catechumenaat
met markante overgangen zeer wenselijk doen zijn. Ook practische overwegingen liet men hier gelden. Er werd wel eens te
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spoedig gedoopt om de catechumenen niet de moed te doen
verliezen bij een lange voorbereiding, maar na het doopsel bleek
de ijver en inspanning, waartoe het doopverlangen hen in staat
had gesteld, dikwijls verminderd te zijn. Als men in de voorbereiding op het doopsel afdelingen en overgangen maakt, wordt
deze lange duur enigszins gebroken en kan het catechumenaat
toch de vereiste lengte hebben, zonder dat het geduld der doopleerlingen op al te zware proef wordt gesteld.
Dezelfde gedachte komt tot uiting in het model vän een kerk,
door Dr. Schmutzer geconstrueerd, waar zich aan de ene zijde
de ruimte voor de gelovigen bevindt, terwijl aan de andere kant
bij de doopvont de catechumenen zitten. In tegenstelling met de
gedoopten, die naar het Oosten zijn gericht, zijn de catechumenen
met het gezicht naar het Westen geplaatst. Zo worden ook symbolisch de gelukkigen, voor wie het volle licht reeds opging, als
in de oude liturgie gescheiden van de geroepenen, die nog in
duisternis of schemer wandelen en aan wie het deelnemen aan
het genadeleven der Kerk nog bleef ontzegd. 1) Ook in de kerk
van Pohsarang waren twee afdelingen, een voor de katholieken,
een voor de catechumenen, ofschoon dat later niet altijd even
streng gescheiden bleef, vooral als er laatkomers waren.
Is men het er eenmaal over eens, dat de tegenstelling, welke
tussen de christelijke en de Javaanse inwijding bestaat, verzacht
en getemperd behoort te worden door de algemene kenmerken
der Javaanse inwijding in de christelijke initiatie op te nemen,
dan kan men nog verschillen in de wijze waarop — en in de
middelen waarmee — men dit tracht te bereiken. Er zijn immers
verschillende wegen, waarlangs men tot een aanpassing in deze
kan komen, al zal voor de practische uitvoering ervan nodig
zijn, dat men het tenslotte eens wordt over de concrete middelen, die feitelijk zullen worden toegepast. De aanpassingsvoorstellen, die we hier naar voren brengen, zien we dus niet als de
enig mogelijke of bruikbare.
Het gaat er om de algemene kenmerken van de Javaanse
inwijding, welke in een zekere geheimhouding, een scherp onderscheid tussen ingewijden en niet-ingewijden en een graduele
opgang gelegen zijn, zo veel mogelijk ook in de christelijke in!) EtiTopeanisme of Katholicisme, p. 83—84.
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wijding tot hun recht te doen komen. De middelen, die ons hiervoor ter beschikking staan zijn tweevoudig, nl. liturgische en
a-liturgische. Als wij dit onderscheid maken, wil dit geenszins
zeggen, dat men uitsluitend de éne of de andere groep middelen
mag gebruiken. Ze kunnen immers elkaar aanvullen en samen
bijdragen tot een aangepaste vorm van de doopbediening. Bij
de keuze tussen liturgische en niet-liturgische middelen kan,
dunkt ons, alleen sprake zijn van een zekere voorkeur voor één
der beide groepen. Maar ook dit is niet zo eenvoudig, omdat
men in beide gevallen voorkeursredenen — zij het van verschillende aard — kan laten gelden. De niet-liturgische middelen
laten de gestalte van de doopbediening onaangeroerd en horen
bij eventuele aanwending hoogstens in het gewaad ervan thuis.
Ze zullen dus aan de uitwendige eenheid der katholieke doopbediening geen afbreuk doen en daarom ook eerder, d.w.z. bij
mindere noodzaak of geringere gewenstheid, bruikbaar zijn.
De liturgische middelen kunnen wèl de gestalte raken en de
uitwendige eenheid breken, al zal dit hier slechts in zeer geringe
mate het geval behoeven te zijn. Aangezien de uitwendige eenheid der doopbediening er enigermate mee gemoeid kán zijn, is
voor het gebruik der liturgische middelen een grotere noodzaak
of gewenstheid vereist, zoals we bij de aanpassingsbeginselen hebben uiteengezet. We menen echter, dat deze grotere gewenstheid
aanwezig is, want bij het streven om tot een aangepaste vorm
van christelijke inwijding te komen zijn de liturgische middelen
het meest waardevol. Zij omvatten immers de zinrijke doopceremoniën, die beter dan welke andere middelen ook, de verschillende aspecten van de doopgenade symboliseren en tot uitdrukking brengen.
Maar welke middelen men ook kiest, de liturgische, de nietliturgische of beide, het doel waarvoor ze worden aangewend,
kan alleen bereikt worden op voorwaarde, dat het catechumenaat
een duidelijk omschreven tijdsduur heeft, zodat men precies
weet, wie catechumeen is en wie niet. Zonder dat is een scherp
onderscheid en gradatie tussen de verschillende groepen niet
mogelijk. Het einde van het catechumenaat is vanzelf gegeven
met het doopsel, maar ook het begin ervan moet duidelijk aantoonbaar zijn.
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Op zichzelf zou deze catechumenaatstijd voor elk geval afzonderlijk kunnen worden vastgesteld, rekening houdende met de
persoonlijke omstandigheden van iedere doopcandidaat. Toch
dunkt het ons nodig, dat de eigenlijke catechumenaatstijd voor
alle catechumenen gelijk is en wel met het oog op het algemeen
belang van de groeiende Kerk in een missieland. Het catechumenaat vertoont niet alleen persoonlijke maar ook algemene
aspecten; het is niet alleen een tijd van voorbereiding op een
vruchtbaar ontvangen van het doopsel, maar ook een noviciaat
voor het christelijk leven. Bij het toelaten van catechumenen tot
het doopsel gaat het er niet alleen om aan bepaalde personen
het leven der genade te verschaffen, maar ook een stevige inheemse Kerk op te bouwen, waarin de dopeling wordt ingelijfd.
Ziet men alleen naar het eerste doel, dan zou men liefst zo spoedig mogelijk dopen om hem in het bezit der genade te stellen,
maar het algemeen belang der Kerk eist als regel een vaste duur
van het catechumenaat, die gelijk is voor allen. 1) We zouden
hiervoor een minimum van drie à vier maanden willen voorstellen. Natuurlijk is dit als voorbereiding op het doopsel veel
te kort. Ook is in de uniforme duur van het eigenlijke catechumenaat geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en behoeften der doopcandidaten, welke uiteraard zeer
verschillend kunnen zijn. Daarom moet aan het eigenlijke
catechumenaat een proeftijd voorafgaan, die meestal niet veel
langer dan een jaar behoeft te duren en die desgewenst ingekort
of verlengd kan worden door een eerdere of latere toelating tot
het catechumenaat. Niet iedereen, die het verlangen te kennen
geeft om katholiek te worden, is dus ipso facto catechumeen. Ook
het feit, dat hij de lessen volgt, is daarvoor nog niet voldoende.
Gedurende de proeftijd, die niet te openlijk en opvallend
behoeft te zijn, kan de missionaris zich overtuigen van de ijver,
de godsdienstzin en het gedrag van de aspirant, alsmede van het
aantal gevolgde lessen, en op grond hiervan kan hij hem al of
niet tot het catechumenaat toelaten. De verhouding van proeftijd en catechumenaat zouden we willen zien naar analogie van
*) Mgr. V. R o d e n s : Durée du catéchuménat préparatoire au baptême,
B.d.M. t. IX 25 (1929) 511-517.

106

postulaat en noviciaat, als voorbereiding op het kloosterleven.
Het vooruitzicht, dat ze het zelf gedeeltelijk in handen hebben
hun proeftijd te bekorten kan de ijver der aspiranten prikkelen.
Zo kan men aspiranten, die op verschillende tijden begonnen
zijn, toch in eenzelfde groep catechumenen samenbrengen. Wel
zou van hen gevraagd moeten worden, dat zij drie maanden (of
langer) de H. Mis trouw hebben bijgewoond.
Het catechumenaat moet niet alleen voor allen even lang
duren, maar ook op een van te voren bepaalde dag, liefst een
vaste datum, beginnen. Aangezien wij het volwassenen-doopsel
bij voorkeur rond Kerstmis en Pasen toegediend wilden zien,
zouden b.v. het feest van Driekoningen op 6 Januari en dat
van Kruisverheffing op 14 September (of de daarop volgende
Zondagen) zeer geschikt zijn voor de plechtige opname in het
catechumenaat. De twee tijden van het kerkelijk jaar, die een
sterk voorbereidend karakter hebben, nl. Advent en Vasten,
vormen dan telkens het sluitstuk ervan. Het was trouwens in
de Javanen-missie al veel gebruik om het volwassenen-doopsel
rond Kerstmis toe te dienen.
Bij het bespreken van de middelen, welke benut kunnen worden om de algemene kenmerken der Javaanse inwijding ook in
de christelijke tot gelding te brengen, mogen we allereerst wijzen
op het onderscheid tussen proeftijd en eigenlijk catechumenaat,
waarin een vanzelfsprekende en waardevolle gradatie gegeven is.
Voor de proeftijd zouden alleen niet-liturgische middelen in
aanmerking moeten komen, maar deze behoeven niet talrijk te
zijn. Dan komt het verschil tussen de onopvallende proeftijd en
het rijk-gevulde catechumenaat nog beter tot zijn recht. Ongeveer één of twee maanden, voordat de opname in het catechumenaat zal plaats hebben, moet de aspirant aanvragen om onder
het getal der catechumenen te worden opgenomen. Hij zou zich
minstens tegen die tijd een rozenkrans en een kerkboek moeten
aanschaffen en in overleg met de priester zijn toekomstige peter
of meter kiezen. Evenals men een huwelijk enige Zondagen van
te voren afkondigt, zou de priester onder de H.H. Missen kunnen afroepen, welke personen er bij de eerstvolgende gelegenheid onder het getal der catechumenen zullen worden opgenomen, en wie voor hen als peter en meter zullen optreden. Het
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gewicht van het catechumenaat wordt daardoor wel zeer duidelijk, onderstreept.
De opname in het catechumenaat behoort dan met enige
plechtigheid te geschieden op de daarvoor vastgestelde datum.
Het zou moeten gebeuren in tegenwoordigheid en met meewerking van de toekomstige peter of meter, die reeds door de
aspirant in overleg met de priester gekozen is. De peter kan
hem dan in de maanden van het catechumenaat bijstaan,
naast hem zitten in de kerk, hem inleiden in de katholieke gebruiken. Hij moet weer de echte doopborg worden. Zo kan de
band tussen peter en dopeling groeien, zonder welke het peterschap steeds een dode en zinloze instelling zal blijven. In het
kader der geheimhouding zou men de gedetailleerde uiteenzetting der sacramenten voor het eigenlijke catechumenaat kunnen
bewaren. Terwijl het onderricht der aspiranten zoveel mogelijk
door catechisten en andere lekenkrachten gegeven wordt, zouden
de catechumenen zoveel mogelijk door de priester zelf onderwezen
moeten worden. Aangezien men bij deze regeling precies weet
hoeveel catechumenen er zijn, is het mogelijk voor hen en voor
de naast hen zittende doopborgen plaatsen te reserveren achter
de gelovigen. De aspiranten zitten daar ook, maar zonder peter
en zonder persoonlijk gereserveerde plaatsen. De catechumenen
mogen ook de sacramentaliën ontvangen. 1)
Op zichzelf genomen zou ook de wegzending der catechumenen
vòòr de offerande het verschil tussen hen en de gedoopten sterk
naar voren brengen. Uit practische overwegingen echter is het
beter van deze wegzending af te zien. Dit was de mening van
bijna alle missionarissen, die zich over deze kwestie uitspraken.
Terwijl zij over het algemeen voorstanders waren van een aparte
plaats voor de catechumenen, verklaarden zij zich toch tegen
de wegzending. Deze lijkt overbodig, nu practisch iedereen in
de kerk wordt toegelaten. In Pohsarang werd een afzonderlijke
voorhal bestemd voor de catechumenen, die er de gehele dienst
bleven volgen. Volgens anderen biedt deze aparte plaats het
voordeel, dat allen de catechumenen leren kennen, op hun gedrag ook buiten de kerk kunnen letten en daardoor beter in
staat zijn te oordelen of ze tot het H. Doopsel verdienen te
i) C.J.C. en. 1149.
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worden toegelaten. Van één zijde werd de opmerking gemaakt,
dat deze aparte plaats pas ter sprake kan komen, als het getal
der catechumenen toeneemt. We menen echter dat, ook wanneer er slechts enkelen zijn, er geen bezwaar bestaat om voor
de catechumeen en zijn peter bepaalde plaatsen te reserveren.
Zij zitten daar immers samen met de aspiranten of anders op de
laatste bank der gelovigen. Overigens gingen de catechumenen
dikwijls al uit eigen beweging achteraan zitten. 1)
Accentueert dit alles het onderscheid tussen aspiranten,
catechumenen en gedoopten, ook in het catechumenaat zelf is
gradatie mogelijk door de opeenvolging van begeleidende plechtigheden, die trapsgewijze op het doopsel voorbereiden.
Vooreerst moet de opname in het catechumenaat met enige
luister geschieden, 2) hetzij onder de H. Mis, hetzij onder het
Lof, hetzij met een geheel eigen plechtigheid. Terwijl de priester
voor het altaar is gezeten, dragen de doopborgen ieder afzonderlijk — of één van hen in aller naam — hun doopcandidaten voor.
Ze vragen voor hen de opname in het catechumenaat, daarbij
te kennen gevend, dat zij bereid zijn hun beschermelingen tijdens
het catechumenaat en ook na het doopsel bij te staan. Dan volgt
een toespraak van de priester, waarin deze de plichten van de
doopborgen en catechumenen uiteenzet en tevens de gebeden en
ceremoniën verklaart, welke bij deze gelegenheid plaats hebben. Dit zouden kunnen zijn de exsufflatie, 3) de bekruising van
voorhoofd en borst, *) de handoplegging δ) en de overreiking
van het zout. β) Misschien kan dan ook de rozenkrans gezegend
en aan de catechumenen overhandigd worden.
Heeft de plechtige opname in het catechumenaat op een der
voorgestelde dagen — 6 Januari of 14 September — plaats gehad,
dan kan op As-Woensdag (of op de eerste Zondag van de Advent)
een tweede plechtigheid volgen, bestaande uit de traditio symboli, eventueel met herhaling van exorcisme, handoplegging en
i) J. S c h o t s : Eerstelingen te Ambarawa, B.U.J. 35 (1923) 291.
) Dit gebeurde ook in andere missies: cf. Α. E n g e l C.S.Sp.: Die Missions
methode der Missionare vom Hl. Geist auf dem afrikanischen Festland, Knechtsteden 1932, S. 77, „die feierliche Aufnahme in das Katechumenat".
3) Rit. Rom. t. II cp. 4, n. 8 - 9 .
«) ib. n. 10.
B) ib. n. 12.
β) ib. n. 13, 15.
a
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begeleidende gebeden. Deze worden in een toespraak door de
priester verklaard, terwijl hij tevens naar voren brengt, welke
betekenis het voorbereidend karakter van Advent en Vastentijd
voor de catechumenen heeft.
Bij deze gelegenheid zou de priester hen kunnen aansporen
om vanaf deze dag tot aan hun doopsel — dus gedurende de
gehele Vasten of Advent — zich van vlees te onthouden. Zij
vallen nog wel niet onder de kerkelijke vasten- en onthoudingswet, maar het zou een geschikt middel zijn om de laatste periode
van het catechumenaat bijzonder te heiligen, de gradual i tei t
ervan te verhogen en het bewustzijn, dat het doopsel aanstaande
is, levendig te houden. Enkele gevallen zijn me bekend van
catechumenen, die zich uit eigen beweging een of andere onthouding hadden opgelegd. Aangezien de meeste Javanen niet
elke dag vlees gebruiken, zou deze onthouding wel uitvoerbaar
zijn en zich langzamerhand kunnen ontwikkelen tot een catechumenaatsgebruik, dat aansluit bij sommige tapa-praktijken.
Op de tweede Zondag van de Vasten (of de tweede Zondag
van de Advent) heeft dan de redditio symboli plaats, gevolgd
door het overreiken van de formule van het Onze Vader. In een
toespraak wordt de pas van buiten geleerde en opgezegde geloofsbelijdenis en het Onze Vader enigszins toegelicht.
Op de vierde Zondag van de Vasten (Laetare) of de derde
Zondag van de Advent (Gaudete) geschiedt de drie-voudige
weergave van het Onze Vader met medewerking van de
peter of meter, zoals het Rituale Romanum aangeeft. 1) Tot
de plechtigheid van deze dag behoort ook de „traditio Evangeliorum" met het Ephpheta of de opening der oren. 2) De overreiking der Evangeliën of Blijde Boodschap valt wel zeer geschikt
met de Zondagen Laetare en Gaudete samen.
Uiterlijk op deze Zondag moet de catechumeen zijn christelijke naam gekozen hebben, zodat de priester op de Zondag, die
aan het doopsel voorafgaat, tegelijk met de doopplechtigheid ook
deze namen kan afkondigen.
Met de Passietijd en de Goede Week (of met de stijgende heilsverwachting der Advents-quatertemperdagen en O-antiphonen)
i) Rit. Rom. tit. II ср. IV η. 16-27.
я) ibid. η. 33-34.
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laat men de catechumenen bijzonder meeleven. Indien de omstandigheden het toelaten, zou dit kunnen gebeuren door gedurende het Triduüm Sacrum of enige dagen voor Kerstmis een
korte geestelijke afzondering voor hen te houden, hetgeen als
analoog christelijk gebruik een uitstekende vervanging zou zijn
van de tapa-praktijken 1) en tevens een waardevolle voorbereiding op het ontvangen van de doopgenade.
Bij de eigenlijke doopplechtigheid, op Paaszaterdag of op de
Vigilie van Kerstmis, kunnen de ceremoniën, welke reeds tijdens
het catechumenaat hebben plaats gehad, ter herinnering en
samenvatting worden herhaald, of indien de Kerk dit toestaat,
achterwege blijven.
Wij besluiten deze beschouwingen met de woorden van Dom
Cabrol: „Si l'Eglise, de la brève cérémonie décrite en deux ver„sets aux Actes des Apôtres pour le baptême de l'eunuque, a pu
„tirer la magnifique épopée de l'âme transformée par le baptême,
„si elle a cru devoir depuis ce temps en réduire singulièrement
„la solennité, rien ne s'opposerait, en principe du moins, que
„devant de nouvelles transformations de la société, elle s'étudiât
„à modifier quelques parties de son rituel". 2)
§ 3. Het Gewaad van het Doopsel.
Behalve de Javaanse gebruiken, die door kerstening in het
gewaad der doopbediening opgenomen kunnen worden, zijn er
katholieke gebruiken, die reeds sinds eeuwen in dit gewaad opgenomen zijn. Over deze laatste en over het verzachten van de
tegenstellingen, die ze vertonen, kunnen we kort zijn, daar ze
meestal reeds bij het overeenkomstige Javaanse gebruik ter sprake
kwamen.
We hebben reeds opgemerkt, dat de katholieke doopnaam niet
in staat is de Javaanse kindemaam te vervangen, wijl hij niet in
dezelfde behoeften kan voorzien. Immers, de doopnaam is alleen
voldoende distinctief, als hij met een familienaam verbonden is,
en deze ontbreekt bij de Javanen. Bovendien hebben zij behoefte
aan een Javaanse naam en dat is de doopnaam voorlopig nog
>) F r. X. D i r k s : SoAíi en de kracht der geestelijke oefeningen, B.U.J. 52
(1940) 60.
2) C a b r o l , op. cit. p. 198.
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niet. Deze dubbele tegenstelling, die vooral in het dagelijks
gebruik de doopnaam in het nadeel plaatst, was voor ons een
reden te meer om op kerstening van de Javaanse kindemaam
aan te dringen.
Maar ook dan blijft het gewenst een katholieke doopnaam te
geven. Dikwijls werd het kind genoemd naar de Heilige van de
geboorte- of de doopdag. Dit had het voordeel, dat de verjaardag
van geboorte of doop met het patroonfeest samenviel. Werd
ergens voor het eerst een groep volwassenen gedoopt, dan
kwamen de twaalf apostelen en de martelaren der Oude Kerk
vaak het eerst in aanmerking om als dooppatronen gekozen te
worden. Pater van Lith schijnt een uitgesproken voorkeur te
hebben gehad voor bijbelse namen, want bij een groep katholieke
Javanen wordt de opmerking gemaakt, dat hun christennamen:
Mattheus Karjautama, Abel Sarikrama en Daniel Sonadi, onfeil
baar getuigenis aflegden van hun doopsel door Pater van Lith. i)
Over het algemeen wensten de missionarissen Latijnse doop
namen, omdat er een antieke, verborgen en niet profane sfeer
over ligt. De Javanen vinden dit trouwens vanzelfsprekend, want
er worden ook wel Mohammedaanse en Arabische namen ge
dragen.
Ofschoon het Kerkelijk Wetboek en het Rituale Romanum
enige bepalingen over het peterschap bevatten, 2) kunnen we
deze instelling toch bij het gewaad der doopbediening rekenen,
omdat peter en meter meestal door de dopeling zelf of door
ouders en familieleden gekozen worden.
Naar aanleiding van de adoptie hebben we opgemerkt, dat
het peterschap op zich een zeer aangepast gebruik is, en beant
woordt aan de behoeften van een missieland. Minder aangepast
lijkt ons de wijze, waarop het instituut van peter en meter tot
nog toe in de Javanenmissie dikwijls behandeld werd. De
keuze der doopborgen liet men vaak van de omstandigheden van
het ogenblik afhangen. Wie toevallig aanwezig was, werd meer
malen tot peter genomen, zonder dat er een band tussen peter
en dopeling aanwezig was en zonder dat er gelegenheid bestond
die band te laten groeien. Er werd dan ook dikwijls gedoopt
!) L. W e ν e : Twintig jaar zonder priester en toch nog katholiek, B.U.J. 39
(1927) 40; J. v. В a a 1 : Van de bergen van Kalibawang, B.U.J. 37 (1925) 75.
2) C.J.C. cn. 762-769; Rit. Rom. tit. Il ср. Ι η. 31-37.
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zonder peter of meter. In de doopboeken ziet men meermalen
de plaats, waar de namen der doopborgen moesten staan, ingevuld met „testes parentes". Deze instelling werd zodoende herleid tot een zuivere formaliteit, die geen waarde had voor het
godsdienstig leven.
Uit aanpassingsoverwegingen en rekening houdend met een
missieland, waar het ontbreken van een katholieke omgeving de
steun der doopborgen zoveel urgenter maakt, zouden we van het
peterschap veel werk willen maken. Verschillende middelen staan
ons daarvoor ter beschikking.
We wezen er reeds op, dat de keuze van peter en meter niet
aan het toeval mag worden overgelaten, maar tijdig moet geschieden: bij kinderen vóór de gekerstende tingkeban-slametan in de
zevende maand der zwangerschap, bij volwassenen vóór het begin
van het eigenlijke catechumenaat. Wil het peterschap iets gaan
betekenen, dan moet er een band bestaan of gelegd worden tussen
de doopborgen en de dopeling of diens ouders, hetgeen zonder
tijdige keuze en voorafgaand overleg onmogelijk is.
Behalve bij de tingkeban moet de peter ook bij het eigenlijke
doopfeest en gedurende het catechumenaat bijzonder op de voorgrond treden.
Evenals de Javaanse adat het plechtige ogenblik der besnijdenis
kent, waarop de jongen tot volwassenheid komt en begint mee
te tellen in de Javaanse gemeenschap, zou men ook voor het
peterschap, dat een officiële actieve functie in de Kerk is, pas in
aanmerking moeten komen, wanneer men door het vormsel de
christelijke volwassenheid heeft bereikt.
Ook bij de huwelijkssluiting kan aan de peter een bijzondere
plaats worden toegekend. Boven anderen zou hij de voorkeur
moeten genieten om als getuige op te treden bij het huwelijk
van zijn doopkind.
Tenslotte zou het bij de katholieke Javanen gewoonte kunnen
worden, dat men de alai behalal met de daarbij gebruikelijke
udjung of kniekus ook aan eigen peter of meter brengt. De alai
behalal bestaat hierin, dat men op de grote algemene Javaanse
feestdag van Bakda of Lebaran, op de eerste dag na de vastenmaand, aan ouderen en meerderen een bezoek brengt om hun
vergiffenis te vragen voor de fouten, die men tegenover hen in
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het afgelopen jaar heeft begaan. 1) Aan dit gebruik zijn de
Javanen zeer gehecht. De gewoonte om ook tegenover peter en
meter de alai behalal te verrichten, zou in de ogen der Javanen
het peterschap aan waarde doen winnen en een sprekend teken
zijn van de verbondenheid, welke tussen peter en doopkind
bestaat.
Over het doopfeest van kinderen spraken we reeds naar aanleiding van de geboortegebruiken. Ook bij het doopsel van volwassenen kwam het voor, dat de dopeling bij wijze van katholieke slametan een maaltijd gaf, waarbij hij de priester uitnodigde voor het zegenen van de spijzen en tegenover buren,
vrienden en medekatholieken zijn dankbaarheid uitte voor het
grote geluk in de Katholieke Kerk te zijn opgenomen. Dikwijls
werd de huiszegen met intronisatie hieraan verbonden. De Tata
Tjara spreekt de wens uit, dat de intronisatie een algemeen gebruik zal worden.

ART. III.

SAMENVATTING.

In het voorafgaande hebben we eerst de daarvoor in aanmerking komende Javaanse gebruiken en vervolgens de doopbediening zelf uit aanpassingsoogpunt behandeld. Getrouw aan de
gegeven richt- en grenslijnen hebben we getracht de tegenstellingen te verzachten, welke tussen beide bestaan. Deze beschouwingen droegen uiteraard veelal een fragmentarisch karakter.
Nu ze beide van hun tegenstellingen zijn ontdaan en zoveel
mogelijk pasklaar zijn gemaakt, moeten de vroegere contraria
in elkaar worden gezet tot een sluitend en aangepast geheel, zodat
we in staat zijn ons een idee te vormen, hoe een geëigende doopbediening bij de Javanen zou kunnen verlopen.
i) C. P u s p a d i h a r d j a : De Biecht der Wong Djawa, B.U.J. 58 (1926) 17;
J. S c h o t s : Bahda, B.U.J. 38 (1926) 161; Kern к amp, op. cit. p. 92; J. de
Jong, op. cit. p. 93; „De oud-regent van Modjokerto, R. A. A. Kromodjojo
„Adinegoro heeft in het oudheidkundig verslag van 1923 een beschouwing gewijd
„aan de Lebaran. Hij komt tot de conclusie, dat de op Java algemeen bekende
„Lebaran met de ceremonies, drukte, enz. enz. niet het einde van de vastenmaand
„is, doch logisch het einde van het dodenoffer (çraddha offer = njadran) dus een
„Hindoesche adat. Dat de bedoeling van Lebaran wordt toegepast op het einde
„van de vastenmaand is derhalve ongemotiveerd." Djawa III (1923) 193.
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§ 1. Het

Kinderdoopsel.

In het gezin van Andreas Sugiri wordt een blijde gebeurtenis
verwacht en zij hebben de missionaris daarvan reeds op de hoogte
gesteld. Bij zijn eerstvolgend bezoek wijst de priester er de beide
ouders op, hoe zij alles in het werk moeten stellen om zich op de
grote dag van geboorte en doopsel voor te bereiden. De voornaamste taak immers van katholieke ouders is te zorgen, dat hun
kind gedoopt wordt en godsdienstig opgevoed. Op dit punt
mogen zij geen risico's nemen en daarom moet de katholieke
opvoeding ook veilig worden gesteld, voor het geval zij zelf
daartoe niet meer in staat zouden zijn. De Kerk heeft daarin
voorzien door aan elke dopeling een peter of meter te geven, die
de ouders helpen en zo nodig vervangen.
De missionaris spoort hen daarom aan om bijtijds naar een
geschikte peter en meter om te zien, door wie zij zelf graag
geholpen zijn en die vanwege woonplaats, stand, relatie met de
familie, maar vooral wegens diepe godsdienstzin in staat is deze
taak te vervullen. Het beste zal zijn een echtpaar als peter en
meter te kiezen. Liefst moeten deze natuurlijk het H. Vormsel
hebben ontvangen, want dit sacrament geeft genade om actief
in de Kerk op te treden en het geloof bij zichzelf en anderen te
bewaren en te verdedigen.
Ook moeten de ouders eens nadenken over de namen, die aan
het kind gegeven zullen worden, vanzelfsprekend een Javaanse
kindemaam, maar ook een Latijnse doopnaam. Zij hebben wellicht bijzondere devotie voor een bepaalde heilige of mochten
reeds bij een of andere gebeurtenis de voorspraak van een heilige
ondervinden. Misschien kunnen ook peter en meter hen daarbij
helpen. Natuurlijk mogen ze ook ermee wachten en tot dooppatroon kiezen de heilige van de dag, waarop het kind geboren
of gedoopt wordt. Met niet minder zorg moet de Javaanse naam
gekozen worden en het zou wel heel mooi zijn, als ook daarin
een katholiek motief tot uiting kwam.
Bij gelegenheid informeert de missionaris eens, hoe het ermee
staat en helpt hen zo nodig bij het kiezen van peter en meter
en van de namen, die het kind dragen zal. De ouders moeten er
goed aan denken, dat voor ons katholieken de tijd van de
zwangerschap een veel blijdere verwachting betekent dan voor
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andersdenkenden, en dat we alle reden hebben om God daarvoor te danken en Zijn zegen af te smeken. Daarom mogen wij
met nog meer recht dan de andere Javanen een feest houden
en we zullen dit, evenals zij, doen in de zevende maand der
zwangerschap bij wijze van katholieke tingkeban. Toch is er een
groot verschil. Het is niet om alle mogelijke geesten gunstig te
stemmen, want alles ligt in Gods hand, maar alleen uit dankbaarheid voor het kind, dat Hij gaf, en om in groot vertrouwen
over moeder en kind Gods zegen af te smeken. Daarom behoeft
het katholieke tingkebanfeest niet achterwege te blijven, nu de
moeder voor de tweede maal in gezegende toestand is. Het moet
een klein bescheiden feest blijven, dat niet al te zeer opvalt.
Behalve vader en moeder zelf, zullen alleen de priester en de
beide doopborgen er bij aanwezig zijn.
Intussen hebben de ouders in overleg met de priester een
peter en meter gekozen. De dag voor de katholieke tingkeban
kan nu worden vastgesteld. Deze keer zal November de 7e maand
zijn en wordt de tingkeban bepaald op 21 November, het feest
van Maria's Opdracht, welke dag naar Javaans gebruik op de
vooravond begint. Dan zal ook de tingkeban-slametan plaats
hebben.
Op het vastgestelde uur na zonsondergang komen de genodigden. Wanneer de priester verschijnt, gaat hij met de vader en
de peter zitten op de voor ieder aangewezen plaats. De Javaanse
adat staat waarschijnlijk niet toe, dat ook de moeder en de meter
mede aan tafel zitten, maar deze kunnen op enige afstand gezeten de plechtigheid toch meemaken. Bij ieders plaats ligt een
blaadje, zodat ze in staat zijn gezamenlijk te antwoorden op de
gebeden, die door de priester zullen worden verricht. De gerechten staan reeds op tafel, maar allen bewaren het stilzwijgen, totdat de eigenlijke maaltijd begint. Het getal zeven van de tingkeban is hier behouden, want hoe eenvoudig de maaltijd ook is
opgezet, bij de rijst zijn zeven verschillende toespijzen of lelawuhan geplaatst.
Als eerste staat de vader op om de udjub uit te spreken en de
zegen der Kerk te vragen voor hem en zijn vrouw alsmede voor
het kind, dat zij beiden verwachten. Hij drukt er zijn vreugde
over uit, dat de peter en meter bereid gevonden zijn om hen bij
de opvoeding van hun kind ter zijde te staan. Graag zal hij in
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de toekomst hun raad en steun ontvangen. Hij zal dit niet
beschouwen als een ongewenste bemoeienis, want hij weet, dat
peter en meter volgens de wil en de bedoeling van de Kerk in
een bijzondere geestelijke verwantschap treden met de kleine
dopeling. Dan richt de vader tot de priester het verzoek de
donga te willen uitspreken in de vorm van een zegen over de
moeder en het kind.
Dan staat de priester op, terwijl de anderen gezeten zijn. Alvorens het Rituale ter hand te nemen spreekt hij de aanwezigen
toe. Hij is hier gekomen als priester der Kerk, onze gemeenschappelijke Moeder, die nu evenzeer in blijde verwachting is
als de ouders van het kind. Dit juist maakt deze verwachting
zo vreugdevol, dat niet alleen een geboorte, maar ook en vooral
een wedergeboorte in het verschiet ligt, waardoor het kind der
mensen God tot Vader en de Kerk tot Moeder krijgt. De moederlijke zorg der Kerk voor het genadeleven van dit kind wordt niet
enkel door de priester, maar meer nog door de ouders en de
doopborgen gedragen. Hij hoopt dan ook, dat ze allen in de
zegen, die hij over de moeder gaat uitspreken, zullen delen.
Terwijl de vader hem met wijwaterbakje en palm takje begeleidt, gaat de priester over tot de zegening van de moeder, waarbij
hij de „Benedictio mulieris praegnantis in periculis partus" in
het Javaans uitspreekt. Zoveel mogelijk antwoorden allen, terwijl psalm 66 wordt gealterneerd. Vervolgens zet men zich aan
tafel. Het is nu niet enkel een gewoon tafelgebed, dat de priester
bidt, maar hij zegent de spijzen ook met de Benedictio ad
quodcumque comestibile, en besprenkelt ze met wijwater, waama
de eigenlijke maaltijd kan beginnen. Tegen de tijd, dat de
priester vertrekt, biedt de vader hem de wadjib aan met het verzoek om de volgende morgen voor het welzijn van moeder en
kind een H. Mis te willen opdragen waarbij ze allen zoveel
mogelijk tegenwoordig zullen zijn.
Ongeveer twee maanden later is het ogenblik der bevalling
aangebroken. Aangezien er nog geen katholieke vroedvrouw ter
plaatse is, hebben ze voor alle zekerheid een katholieke onderwijzeres gevraagd om als nooddoopster te willen optreden, indien
dit nodig mocht zijn. Gelukkig is dit niet het geval en alles verloopt normaal. Onmiddellijk wordt er iemand op uit gestuurd
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om de peter en meter van het blijde gebeuren op de hoogte te
stellen en hen te vragen naar de pastoor te gaan om dag en uur
van de doop in de kerk en van het doopfeest thuis met hem
af te spreken. Vroeger woonden de beide ouders nog al ver van
de kerk, zodat het doopsel van hun eersteling thuis plaats had,
maar nu na hun verhuizing is er geen enkel bezwaar meer om
met het kind naar de kerk te komen. De avond na de doop kan
dan het doopfeest plaats hebben. De ouders hadden er de voorkeur aan gegeven het kind de naam te geven van de heilige van
de geboortedag. Wijl het geboren is op 21 Januari wordt het
Agnes genoemd. Met behulp van de catechist wordt nu ook een
Javaanse naam gekozen. Na enige beraadslaging kiezen ze de
naam Sutjiati, want sutji betekent rein, heilig of gewijd, terwijl
door ati het hart of het gemoed wordt aangeduid. Zo willen zij
de wens uitdrukken, dat hun kind, onder de bescherming van
de H. Agnes gesteld, evenals deze heilige met een zuiver gemoed
aan Christus mag blijven toegewijd. Zodra de tijd van doopsel
en doopfeest is bepaald, zorgt de peter er voor, dat buren en
kennissen, waaronder ook zeker enige niet-katholieken, daarbij
worden uitgenodigd. Deze laatsten zullen nog wel niet zo gemakkelijk mee ter kerke gaan, maar bij het doopfeest thuis mag
men wel op hun komst rekenen, want de beide ouders zelf geven
ook altijd blijk van belangstelling, wanneer bij niet-katholieke
buren een geboorte, ziekte of overlijden voorkomt.
De meter brengt het kind naar de kerk; vader en de peter
begeleiden haar. Van de katholieke buren en vrienden hebben
er verscheidene aan de uitnodiging gevolg gegeven. Zij bevinden
zich reeds in de kerk, als de dopeling wordt binnengebracht. De
priester verschijnt met twee misdienaars en zet aan de voet van
het altaar het „Veni Creator" in om overvloedige genade af te
smeken over het kind, dat nu herboren gaat worden uit water
en de H. Geest. Op waardige wijze zonder enige gejaagdheid
verlopen de ceremoniën, waarvan de priester reeds de voornaamste heeft uitgelegd. De ondervragingen en de gebeden geschieden in het Javaans, alleen de exorcismen, de zalvings- en
zegeningsformules en de eigenlijke woorden van het doopsel
gebeuren in het Latijn. Peter en meter weten precies, wat ze
moeten antwoorden, want ze hebben zich terdege op alles voorbereid. Omdat er nu veel in hun eigen taal wordt gezegd, heeft
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de priester lang niet zoveel behoeven uit te leggen als vroeger.
Alle aanwezigen bidden samen met peter en meter de Geloofsbelijdenis der Apostelen en het Onze Vader, want de kleine
dopeling zal door het Katholiek Geloof ook met hen verbonden
worden en dezelfde Vader in de hemel bezitten als zij.
Na afloop zingt men samen uit het Javaanse liederenboek
„Pepudyan Sutji" het lied, dat betrekking heeft op de doopbeloften: „Amba pratiknja". Volgt dan nog een liedje ter ere
van de patroonheilige van de dopeling. Ze hebben het bij andere
gelegenheden reeds vaak gezongen, alleen wordt nu met een
kleine woord verandering de naam van de H. Agnes ingelast.
Tenslotte wordt de kleine Agnes Sutjiati aan Onze Lieve Vrouw
toegewijd, waarbij de oplegging van de wonderbare medaille 1)
wel een zeer zinrijke ceremonie is.
De priester gaat naar de sacristie terug. Een ogenblik bekruipt
hem de gedachte, dat deze doopplechtigheid te lang heeft geduurd, misschien wel een kwartier langer dan strikt nodig was
geweest, en dat terwijl nog ander werk wacht. Maar als hij uit
de vragen van de misdienaars kan opmaken, hoe zij met de
plechtigheid hebben meegeleefd en als hij even later, bij de
inschrijving in het doopboek, van de vader, van peter en meter
en van de andere omstanders te horen krijgt, hoe ze het voorrecht van gedoopt te zijn hebben leren beseffen, dan vraagt de
priester zich af, of hij dat kwartier wel nuttiger had kunnen
besteden, dan hij nu gedaan heeft.
's Avonds heeft het doopfeest plaats en vanzelfsprekend wordt
de priester daarbij uitgenodigd. Hij zou zich wegens zijn werkzaamheden misschien wel kunnen verontschuldigen, maar van
de andere kant wil hij deze mooie gelegenheid niet laten voorbijgaan om in één bezoek verschillende van zijn katholieken tegelijk
te ontmoeten en ook met andersdenkenden in aanraking te
komen. Misschien kan dit de aanleiding worden voor een nauwer en vruchtbaar contact in de toekomst. Mocht de maaltijd
wat al te lang duren, dan kan hij na iets van de spijzen gebruikt
te hebben toch vertrekken.
Als de priester binnenkomt, zijn de meeste genodigden reeds
!) Rit. Rom. Appendix, Benedictie et Impositio sacri numismatis B.M.V.
Immaculatae, Propria Congr. Missionis.
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aanwezig. Onder de niet-katholieke gasten treft hij enige oude
bekenden aan, maar er zijn ook enkele nieuwelingen bij. De
vader heeft hen met opzet laten uitnodigen, want hij weet wel,
dat deze doopslametan een unieke gelegenheid is om zijn nietkatholieke vrienden met de priester in aanraking te brengen en
hun iets van het katholieke leven te laten zien. De gerechten,
die zijn opgediend, herinneren aan de slametan njepasari, op het
sepasaranfeest, waarbij de Javanen gewoonlijk de naam van hun
kind bekend maken.
Wanneer allen hun plaats hebben ingenomen, staat de vader
of de peter op om de aanwezigen toe te spreken. In dit geval
heeft de vader aan de peter gevraagd in zijn naam het woord
te willen voeren. Namens de gelukkige ouders heet hij allen welkom en dankt hen voor hun komst. Dat hij hier het woord voert,
vindt zijn reden in het feit, dat hij bij het doopsel als peter is
opgetreden en dus naar katholieke opvatting in een zeer bijzondere verhouding, in een geestelijke verwantschap is komen te
staan met de dopeling. De udjub van deze katholieke slametan
is dan ook niet het eren of het beïnvloeden van bepaalde geesten,
maar God, van Wie alles afhankelijk is, te danken voor de voorspoedige geboorte van het kind, en heel in het bijzonder voor
de onverdiende genade van het doopsel. Hierdoor immers draagt
het kind goddelijk leven in de ziel en is het toegelaten tot een
volmaaktere „pamoring kawula Gusti", een inniger vereniging
met God, dan voor de mensen uit eigen kracht ooit bereikbaar
zou zijn. Ook op de niet-katholieke gasten maken deze woorden
diepe indruk. De „pamoring kawula Gusti", de eenheid tussen
dienaar en Heer, is het hoogste ideaal der ngèlmu-beoefenaars.
Ze begrijpen dus wel, dat het doopsel voor de katholieken iets
heel bijzonders moet zijn. De pasgeborene en gedoopte — aldus
gaat de peter verder — is dus kind van God en kind van de
mensen. Daarom heeft ze ook twee namen. Als kind van God
draagt ze de naam van een heilige, de H. Agnes, die God op
zeer bijzondere wijze heeft gediend en tot de innigste vereniging
met God is toegelaten in de hemel. Voor de kleine dopelinge
is de H. Agnes een oudere zuster, die met haar behoort tot de
grote familie der kinderen Gods en die haar voorspreekster is
bij de Heer. De peter leest dan een korte levensbeschrijving van
de heilige voor. Als kind van de mensen behoort de pasgeborene
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tot het Javaanse volk en draagt daarom de Javaanse naam Sutjiati.
In deze naam ligt de hoop uitgedrukt, dat zij evenals de H. Agnes
met een rein hart aan God mag toebehoren en de genade van het
doopsel trouw mag bewaren. Op het einde van zijn toespraak
richt de peter tot de priester het verzoek de katholieke donga te
willen uitspreken en de spijzen te zegenen.
Nu staat de priester op en richt zich eerst tot de aanwezigen.
Hij staat hier als bedienaar van de Katholieke Kerk, die van
God de macht heeft ontvangen om alle mensen in het goddelijk
leven te doen delen en tot het volmaakte geluk te brengen. Daarom zal in zijn gebed ook de vreugde en dankbaarheid der Kerk
doorklinken, die door het doopsel dit kind mocht aanbieden
aan God.
Langzaam en duidelijk bidt hij dan bij wijze van katholieke
donga het volgende gebed: „O God, die Uw Kerk voortdurend
met nieuwe kinderen verrijkt, geef aan Uw dienaren, dat zij
het Sacrament van het Doopsel, dat zij met geloof ontvangen
hebben, ook door hun levenswandel mogen bewaren. Door
Christus onze Heer". Tenslotte zegent hij de spijzen met de
„Benedictie ad quodcumque comestibile" en besprenkelt ze met
wijwater, opdat allen, die ervan nuttigen, ook in de zegen der
Kerk mogen delen.
Nu kan de maaltijd beginnen. Als de priester gaat vertrekken
en de gasten gegroet heeft, wordt hij door vader en peter uitgeleide gedaan. Hij laat zijn beste wensen achter voor de jonge
moeder en herinnert de vader er aan, dat op de veertigste dag
na de geboorte, dus op Slasa Kliwon 1 Maart vòòr de H. Mis de
kerkgang of wiladah zal plaats hebben. Deze datum wordt op de
kalender aangetekend. Bij wijze van wadjib biedt de vader hem
iets aan, dat als jura stolae kan gelden of als stipendium voor
de H. Mis van de volgende dag, waarbij vader, peter en meter
zoveel mogelijk tegenwoordig zullen zijn.
De andere gasten blijven nog wat na. Als ook zij met de berkat
naar huis terugkeren, laten ze hun gedachten nog eens gaan over
de geheel nieuwe en mooie dingen, die ze vanavond hebben
gehoord. Semen est verbum D e i . . . .
Als 1 Maart, de veertigste dag, is aangebroken, komen man
en vrouw ter kerke om de wiladah of kerkgang te houden. De
moeder draagt in een sléndang de kleine Agnes Sutjiati bij zich.
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Bij wijze van offer hebben de ouders een kaars meegebracht en
ook een jonge witte kip, die voor de armen bestemd is. De priester begeeft zich met koster of misdienaar naar de plaats, waar
het ouderpaar is neergeknield. Eerst leest hij het korte Evangelieverhaal van Christus' opdracht in de tempel (Lucas II 22-24;
39-40), waarna hij met de „Benedictio mulieris post partum"
begint. De vader heeft hiervan een formulier in handen, zodat
hij kan antwoorden en de psalm 23 met de priester kan alterneren. Bij de gang naar het altaar gaat hij mee en terwijl zijn
vrouw op de altaartrede knielt, spreekt hij staande de antwoorden uit. Beiden hebben ze deel aan deze opdracht en samen
smeken ze de genade af om het kind, dat reeds bij het doopsel
aan God werd toegewijd, zó te kunnen opvoeden, dat het bij
het toenemen der jaren ook groeit in welbehagen bij God en
bij de mensen.
Vanuit de kerk hebben peter en meter deze plechtigheid meegemaakt en samen met de beide ouders wonen ze nu het H. Offer
bij. Dat ze de kleine Agnes Sutjiati bij zich hebben, is geen
bezwaar, want voor de Javaanse moeder is het heel gewoon met
het kind in de sléndang ter kerke te komen.
Het feest van de H. Agnes, de 21e Januari, is zowel voor vader
en moeder als voor peter en meter een onvergetelijke dag geworden, die elk jaar met een H. Mis en Communie wordt gevierd. Langzamerhand begint Agnes Sutjiati ook iets bijzonders
in deze dag te zien en als ze eenmaal de Eerste H. Communie
heeft gedaan, nadert ze ieder jaar op St. Agnes' feest met vader
en moeder, peter en meter tot de H. Tafel.
De twee laatsten zijn voor haar heel bijzondere personen geworden, bij wie ze graag op bezoek gaat. Het verwondert haar
dan ook niet, dat ze op de grote algemene Javaanse feestdag van
Bakda of Lebaran, na de alai behalal bij vader en moeder te
hebben verricht, doorgestuurd wordt om ook aan peter en meter
dit hoge eerbewijs te brengen. En als jaren later Agnes Sutjiati
voor het altaar knielt om zich met de man van haar keuze in het
huwelijk te verbinden, dan is het haar peter, die als getuige
optreedt en in dit plechtig ogenblik tevens kan terugzien op een
volbrachte taak.
§ 2. Het Doopsel van Volwassenen.
Toen Andreas Sugiri bij de geboorte van zijn dochtertje Agnes
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Sutjiati een katholieke doopslametan gaf, bevond zich onder de
niet-katholieke gasten ook zijn vriend en collega Parta. Deze
was toen getuige geweest van de toespraken, welke de peter en
later de priester hadden gehouden. Dit alles met de donga en
de zegening der spijzen had indruk op hem gemaakt, al moest
hij bekennen, dat veel dingen hem nog raadselachtig voorkwamen. Ook de figuur van de priester, met wie hij toen voor
het eerst kennis had gemaakt, intrigeerde hem. Aan zijn vriend
legde Parta dan ook telkens nieuwe vragen voor, hetzij wanneer
ze samen op weg waren naar hun werk, hetzij wanneer de een
bij de ander een vriendschapsbezoek bracht. Uit al die vragen
bleek een echte belangstelling. Toen Parta op zekere dag weer
bij zijn katholieke vriend op bezoek zou komen, stelde deze de
missionaris daarvan in kennis. Schijnbaar toevallig had toen de
tweede ontmoeting plaats tussen Parta en de priester, die zich
levendig interesseerde voor zijn gezin en voor zijn werk. Bij
gelegenheid herhaalde zich deze ontmoeting, totdat de missonaris
beide vrienden uitnodigde ook eens een bezoek te brengen aan
de pastorie. Na afloop liepen zij even de kerk binnen, waar
Andreas Sugiri weer allerlei vragen te beantwoorden kreeg. Hij
stelde aan Parta voor eens met hem op een Zondag de Hoogmis
bij te wonen. Zelf nam hij zijn plaats tussen de gedoopten in,
maar aan Parta wees hij een plaats achterin, waar deze zich ook
meer op zijn gemak voelde. Op de terugweg van de kerk naar
huis had Parta weer allerlei vragen over hetgeen hij onder de
Hoogmis had opgemerkt. Andreas Sugiri ried zijn vriend aan les
te nemen bij de catechist, dan zou hij alles veel beter gaan begrijpen.
Van nu af werd Parta een trouw kerkbezoeker en volgde regelmatig de lessen. Toen dit zo enkele maanden had geduurd, stond
het besluit bij hem vast om katholiek te worden. Ze spreken er
eens over met de catechist en met de missionaris. Het is nu
begin November. Over twee maanden zal het 6 Januari zijn, de
dag van de plechtige opname in het catechumenaat. Parta kan
er dan ook bij zijn, want met de lessen is hij goed gevorderd en
trouw heeft hij gedurende enige maanden de H. Mis bijgewoond.
De missionaris spoort hem aan, zich een kerkboek aan te schaffen
en een peter te kiezen. Voor Parta is deze keus niet moeilijk en
Andreas Sugiri verklaart zich terstond bereid om als peter voor
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hem te willen optreden. Nog negen anderen zullen tot het
catechumenaat worden toegelaten. Op de Zondag voor Driekoningen leest de priester af, welke personen onder het getal
der catechumenen zullen worden opgenomen en wie hun peter
of meter zullen zijn. Dit is voor Parta een hele gebeurtenis. Hij
voelt nu, dat het ernst gaat worden.
Eindelijk is het Driekoningenfeest, de dag van de plechtige
opname in het catechumenaat, aangebroken. Nadat het „Veni
Creator" gezongen is, gaat de priester op een stoel zitten, welke
aan de evangeliezijde tegen het altaar is geplaatst. Hij draagt
paarse stool en koorkap. In het priesterkoor vlak voor de communiebank hebben de aspiranten plaats genomen, de mannen
met hun peters rechts, de vrouwen met haar meters links. Bij de
vorige gelegenheid op 14 September was het aantal aspiranten,
dat in het catechumenaat werd opgenomen veel groter. Ze waren
toen aan weerszijden in de voorste banken geplaatst.
Een der peters treedt naar voren om mede in naam der andere
doopborgen aan de priester te vragen deze aspiranten onder het
getal der catechumenen te willen opnemen: „Eerwaarde Vader,
in naam van alle peters en meters die hier tegenwoordig zijn,
verzoek ik U deze aspiranten onder het getal der catechumenen
te willen opnemen".
Dan vraagt de priester: „Weet gij of ze het waardig zijn?"
De peter antwoordt: „Ja Eerwaarde Vader, voor zover wij dat
in onze menselijke zwakheid kunnen weten, verzekeren en getuigen wij, dat zij deze gunst waardig zijn".
Dan richt de priester zich staande tot de aanwezigen. Eerst
spreekt hij over de plichten der doopborgen. Gedurende de tijd
van het catechumenaat zullen zij de doopleerlingen zo moeten
helpen en steunen, dat zij met gerustheid en vertrouwen hun
hand op de schouders der dopelingen kunnen leggen, wanneer
het levengevend water van het doopsel over hun voorhoofd
vloeit. Hij verklaart dan de betekenis van de vier ceremonies,
die hen tot catechumeen zullen maken: De exsufflatie herinnert
hen er aan, dat de duivel, de boze geest, in wiens slavernij zij
zich door de erfzonde bevinden, bij het doopsel wijken zal voor
de H. Geest de Vertrooster, Wiens levende tempels zij zullen
zijn. De bekruising van voorhoofd en borst moet hen doen beseffen, dat de genade van het geloof in het Kruis van Christus
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zijn oorsprong vindt en dat zij niet alleen met hun geest de
geloofsleer moeten aanvaarden, maar deze ook met hun hart en
met grote liefde in praktijk moeten brengen.
Deze twee ceremonies worden dan door de priester, die in het
midden voor het altaar staat, bij elke catechumeen verricht, terwijl zijn peter hem vergezelt en assistentie verleent.
Vervolgens spreekt de priester over de handoplegging en de
overreiking van het zout. Bij de eerste plechtigheid wordt voor
hen gevraagd, dat zij zich waardig op het doopsel mogen voorbereiden. Het zout is het symbool der hemelse wijsheid, die ons
leidt langs de weg van Gods geboden. Het leert ons, dat we ons
voor het bederf der zonde moeten bewaren en goede werken
moeten verrichten, die een goede smaak hebben voor God.
Wanneer alle catechumenen voorbij de priester gepasseerd zijn
voor de handoplegging, bidt de priester met uitgestrekte hand
het daarbij behorende gebed. Nogmaals komen zij beurtelings
langs de priester om zich het zout te laten toereiken.
Als deze vier ceremonies zijn verricht, spreekt de priester de
catechumenen aldus toe: „Geliefde broeders, door de exsufflatie,
„de bekruising van voorhoofd en borst, door de handoplegging
„en de overreiking van het zout zijt gij nu onder het getal der
„catechumenen opgenomen. Weest volgzaam tegenover Uw doop„borgen en komt ijverig naar de kerk en naar het godsdienst„onderricht. Gij zult nu achter in de kerk een eigen plaats heb„ben, waar gij samen met Uw peter of meter de H. Mis zult
„bijwonen. Gaat in vrede en de Heer zij met U". Onder het
zingen van de psalm „Laetatus sum in his" gaan de mannelijke
en vrouwelijke catechumenen in twee afzonderlijke rijen naar
de plaatsen, die achter in de kerk voor hen zijn gereserveerd. De
plechtigheid wordt dan met een kort Lof of met de Zegen van
het Allerheiligste besloten.
Van nu af aan gaan Andreas Sugiri en Parta elke Zondag
samen naar de catechumenen-mis, die meestal de Hoogmis zal
zijn. De preek is dan ook bijzonder op hen afgestemd. Bij het
volgen van de Mis wordt Parta door zijn peter geholpen. Deze
leert hem, hoe hij de kerk moet binnen komen, wanneer en
waarom hij op de borst klopt onder het Confiteor, het Agnus
Dei en Domine non sum dignus, wanneer en waarom hij bij het
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Evangelie moet gaan staan en drie kruisen maken. Zo raakt hij
hoe langer hoe meer in de katholieke praktijken thuis.
Nu in het catechumenaat worden de lessen zoveel mogelijk
door de priester zelf gegeven. Deze merkt wel, dat Parta een
zeer goede peter heeft, door wie zijn werk aanmerkelijk wordt
verlicht.
Met de Vasten treedt het catechumenaat in een nieuwe phase.
De verschillende plechtigheden volgen elkander nu met kortere
onderbreking op. Ook voor de catechumenen is het een strengere
tijd, maar zij vinden dit vanzelfsprekend. Zonder tapa, zonder
afzondering en versterving komt men in het geestelijke leven
niet vooruit. De oude mens moet immers sterven, opdat de
nieuwe mens in het doopsel zal kunnen verrijzen.
Op As-Woensdag heeft de tweede plechtigheid plaats, welke
bestaat in het ontvangen van het askruisje, de overreiking van
de geloofsbelijdenis en enige begeleidende gebeden. Aangezien
er 's morgens weinig tijd is en sommigen onder de catechumenen
tijdig op hun werk moeten zijn, wordt deze plechtigheid tegen
5 à 6 uur 's middags gehouden. Vorig jaar is ze zelfs naar de
volgende Zondag verschoven, omdat er toen veel catechumenen
van de buitenplaatsen waren, voor wie het zeer moeilijk was op
As-Woensdag aanwezig te zijn.
De catechumenen met hun doopborgen hebben weer dezelfde
plaats ingenomen als op het Driekoningenfeest. Eerst wordt het
askruisje gegeven aan degenen, die 's morgens daartoe niet in de
gelegenheid waren. Dan komen de catechumenen beurtelings
langs de priester om uit zijn handen het formulier van de geloofsbelijdenis te ontvangen. Als zij op hun plaats zijn teruggekeerd,
herinnert de priester hen er aan, dat deze geloofsbelijdenis der
Apostelen door de katholieken van alle eeuwen gebeden is. De
heiligen onder hen zien nu reeds in Gods glorielicht, wat wij
nu nog door het geloof op Gods gezag moeten aanvaarden. Elk
der twaalf artikelen wordt door de priester afzonderlijk voorgezegd en door de catechumenen gezamenlijk herhaald. Aanstaande Zondag zullen zij het formulier weer moeten teruggeven
en de geloofsbelijdenis van buiten opzeggen. Tenslotte spoort de
priester hen aan om deze Vastentijd, die voor de catechumenen
zo gewichtig is, in de geest der Kerk door te brengen en zich tot
aan de dag van hun doopsel van vleesspijzen te onthouden. Onder
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het zingen van de catechumenen-psalm „Laetatus sum in his*
keren allen naar de voor hen gereserveerde plaatsen achter in
de kerk terug. Met een kort Lof, een Kruisweg of een korte aanbidding wordt deze plechtigheid besloten.
In de loop van de week kijkt Parta de geloofsbelijdenis nog
eens goed na en zijn peter overhoort hem. Als dan ook op de
tweede Zondag van de Vasten de redditio symboli plaats heeft
en alle catechumenen hun formulier van de geloofsbelijdenis
aan de priester hebben teruggegeven, kan Parta samen met de
anderen zonder fouten de twaalf artikelen opzeggen. Weer treden
alle doopleerlingen beurtelings voor de priester en ontvangen
uit zijn hand het formulier van het Onze Vader. Zij kennen dit
gebed natuurlijk al lang, maar deze plechtige overreiking en de
begeleidende toespraak van de priester doen hen nog beter beseffen, wat een voorrecht het is door het doopsel kind Gods te
worden en een Vader in de hemel te bezitten, aan Wie men al
zijn noden met kinderlijk vertrouwen kan voorleggen. Nadat zij
de priester elke zinsnede van het Onze Vader hebben nagezegd,
gaan de catechumenen onder het zingen van de psalm „Laetatus
sum in his" naar de voor hen gereserveerde plaatsen achter in
de kerk terug. Ook deze plechtigheid wordt met een kort Lof
of met een Kruisweg besloten. Bij deze gelegenheid worden de
catechumenen er aan herinnerd, dat zij vòòr de volgende plechtigheid een doopnaam moeten gekozen hebben om deze dan
tegelijk met het formulier van het Onze Vader schriftelijk aan
de priester te kunnen overhandigen.
Op de vierde Zondag van de Vasten, de vreugdevolle Zondag
Laetare, zijn catechumenen en doopborgen weer rond de priester
vergaderd. Beurtelings knielen zij neer om hem het formulier
van het Onze Vader en hun geschreven doopnaam aan te bieden.
Voor Parta is deze keuze niet moeilijk geweest. Hij heeft zich
St. Petrus tot dooppatroon gekozen, omdat deze, evenals hijzelf,
door Andreas tot Christus was gebracht.
Dan heeft de drievoudige mondelinge weergave van het Onze
Vader plaats. Eerst treden de mannelijke catechumenen met hun
peters voor de priester, die beneden aan de voet van het altaar
staat. Hij zegt tot hen: „Bidt, uitverkorenen, knielt neer en zegt
het Onze Vader". Als zij dit zonder het slotwoord „Amen" gebeden hebben, beveelt de priester hen op te staan en door een
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gezamenlijk „Amen" dit gebed te voltooien. Vervolgens laat hij
de peters bij de hun toevertrouwde doopleerlingen een kruisteken op het voorhoofd maken, hetgeen de priester zelf nog eens
herhaalt bij alle catechumenen afzonderlijk. Met de daarbij behorende gebeden en bezweringen gebeurt dit tot driemaal toe.
Daarna treden de mannen terug en wordt dezelfde drievoudige
ceremonie ook bij de vrouwen verricht.
Allen zijn op hun plaats teruggekeerd en wachten op de plechtigheid, die nu volgen zal, nl. de opening der oren en de overreiking der Evangeliën. Een grote bidstoel wordt in het midden
van het altaar geplaatst en de priester legt daarop het mooiste
Evangeliarium of Missaal, dat de missiestatie bezit. In een korte
toespraak geeft hij verklaring van hetgeen nu gebeuren gaat.
Deze vierde Zondag van de Vasten wordt Zondag Laetare of
vreugdevolle Zondag genoemd, want wij verheugen ons reeds op
voorhand over het komende Paasfeest en het doopsel, dat op
Paaszaterdag zal worden toegediend. Om ook de catechumenen
in deze blijdschap te doen delen zal hij hun vandaag de oren
openen, zodat zij de blijde boodschap van Christus, het Evangelie
kunnen verstaan. Hij zal dit doen met het woord „Ephpheta",
hetzelfde woord, dat Christus gesproken heeft, toen Hij aan een
doofstomme het gehoor en de spraak teruggaf. Zij zullen ook
allen hun hand op het Evangelieboek leggen, daardoor te kennen gevend, dat zij het Evangelie met blijdschap aanvaarden en
hun leven ernaar zullen inrichten.
Na het „Ephpheta" knielen de catechumenen één voor één op
de bidstoel en leggen hun hand op het Evangelieboek met de
woorden: „Laus Tibi Christel" Onder het zingen van de psalm
„Laetatus sum in his" gaan zij naar de voor hen gereserveerde
plaatsen in de kerk terug, waarna deze plechtigheid met een
korte aanbidding besloten wordt.
Parta heeft alles intens meegeleefd. De plechtigheid van Zondag Laetere heeft de twee vorige verre overtroffen. Nu kan hij
de dagen gaan aftellen, die hem nog van het doopsel scheiden.
Twee weken worden nog aan de voltooiing van het onderricht
besteed, totdat op Palmzondag de priester het uur, waarop de
doopplechtigheid begint, in de kerk afleest en tegelijkertijd bekend maakt, onder welke katholieke naam de catechumenen
gedoopt zullen worden. De plechtigheden van de Goede Week
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brengen Parta in de vereiste stemming, vooral nu de priester
gedurende de laatste drie dagen voor de catechumenen een
geestelijke afzondering houdt, welke door het doopsel op Paaszaterdag wordt bekroond.
Na de Hoogmis op Paschen is er een gemeenschappelijke feestslametan door de dopelingen en hun peters aangericht. Enige
tijd later wordt het huis van Petrus Parta gezegend en zijn hele
gezin door de intronisatie aan Christus toegewijd. Bij de bescheiden viering hiervan is natuurlijk ook Andreas Sugiri uitgenodigd.
Inniger dan ooit voelt Petrus Parta zich met zijn peter verbonden.
Bij voorkomende moeilijkheden kan hij altijd een beroep op
hem doen en zeker zal hij op de Javaanse Bakda nooit verzuimen
de gebruikelijke alal-behalal bij zijn peter te verrichten.
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HOOFDSTUK III

DE H. E U C H A R I S T I E

ART. I.

GEBRUIKEN, DIE MET DE H. EUCHARISTIE IN
VERBAND KUNNEN WORDEN GEBRACHT.

§ 1. De Slametan als geheel.
Ofschoon bij alle mogelijke gelegenheden een slametan gehouden wordt, 1) is het verband met de Eucharistie toch zo vanzelfsprekend, dat in katholieke Javaanse geschriften Mis en Communie meermalen als de katholieke of de ware slametan worden
aangeduid. 2) Dit is ook de reden, waarom wij er hier ex professo
over spreken. 3)
Slametan komt van het Javaanse woord „slamet", dat geluk
of heil betekent. Onder slametan nu verstaat men alle offermaaltijden, die geluk moeten afsmeken van goede of van boze geesten.
Sinds zeer oude tijden is het geestengeloof onder de Javanen
zeer sterk geweest. Zij meenden, dat iedere werking en beweging
in de natuur uitging van persoonlijke, denkende en willende
wezens, die in geestesvorm verschillende plaatsen bewoonden en
hun invloed deden gelden. In zijn verlangen naar geluk en
bevrijding van ongeluk moest de mens die kwade geesten gunstig
stemmen en de goede geesten zó eren, dat hij op grote zegen
hopen mocht. Dat doet hij door de slametans, die echter meer
aan de kwade geesten dan aan de goede worden gebracht. Later
zijn de Hindoe's op Java gekomen met al hun goden en godinnen
(déwa's en dèwi's), hun reuzen en reuzinnen (rasaka's en rasaki) E.N.I. II 219 Javanen".
2) Tamtama Dalem, 4 (1932) 4—5. Hier wordt de Eucharistie genoemd: „Wiludjengan Dalera Sang Nata" (de Slametan is Koning Christus) oC „Djatining
Wiludjengan" (de Ware Slametan). Wiludjengan is de kramavorm van slametan.
3
)C. P u s p a d i h a r d j a : De Slametan op Java, B.U.J. 5S (1941) 20-23;
32—34; 46—49; 117—120. R. A. K e r n : De Islam ¡n Indonesië, 's Gravenhage,
1947, p. 77-79.
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si's) en andere hemelingen (batara's en widadari's). Weer later
was het de Islam die op Java zijn intrede deed en allerlei heiligen
meebracht: engelen (malaékats) en boze geesten (sétans en djims),
profeten en aartsvaders. De Javaan is bij het aannemen van
hogere wezens niet moeilijk geweest. Zoewel de Hindoe-mythologie als de Islam hebben het getal der geesten en schimmen 1),
aan wie de slametans worden gebracht, uitgebreid.
De Islam kent geen eigenlijke offers, maar wel de zogenaamde
„kenduri's" of gewone maaltijden, die om redenen van godsdienstige aard gehouden worden. 2) De echte slametan, de offermaaltijd der Javanen, behoort tot de onuitwisbare sporen uit
de vóór-Mohammedaanse tijd. De pogingen om ze als in strijd
met de leer van de Islam niet meer te doen plaats vinden, bleven
steeds vruchteloos, want deze gebruiken waren te diep in het
hart van het volk geworteld. 3) Wel heeft hier een soort syncretistische aanpassing plaats gehad, doordat aan de slametan een
Mohammedaans karakter werd gegeven. Men heeft dat gedaan
door daarbij gebeden uit de Koran in te voeren, welke dan dik ·
wijls door een kaum of Mohammedaans geestelijke werden verricht. Zo is de tegenwoordige slametan een combinatie geworden
van de offergebruiken uit het aloude geesten- en schimmengeloof
en de kenduri's of feestmalen der Mohammedanen. 4)
Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat de slametan werd opgedragen aan geesten of hogere wezens van de meest verscheiden
herkomst. Men offert aan de geesten van de desa, of aan geesten
die hun verblijf hebben in bossen, op bergen, in rivieren, bronnen en andere plaatsen. Ook aan goden en figuren uit de Hindoemythologie worden offers gebracht, o.a. aan Dèwi Sri, de godin
van de rijst. Eveneens aan de heiligen van de Islam, waartoe ook
de wall's worden gerekend, die de Islam op Java hebben gebracht
en verspreid. Tenslotte aan de Leluhur, d.w.z. aan de overleden
grootouders en ouders, om door die offers hun nagedachtenis te
i) Hieronder verstaan we de geesten der afgestorvenen. Zie B. A. G. V r o k l a g e S.V.D.: De Godsdienst der Primitieven, Roermond, 1947, p. 849.
2) E.N.I. II .JCandoeri". P u s p a d i h a r d j a I.e. p. 22.
3
) M u s a : Onuitwischbare sporen uit de Voor-Mohammedaansche tijd, Djawa
III (1923) p. 132. Ook de nieuwe reformistische beweging heeft zich tegen de
slametan gekeerd, cf. J. V e г к u y I, op. cit. p. 307.
4
) С. P u s p a d i h a r d j a I.e. p. 23.
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eren of om hun schimmen gunstig te stemmen. Aan God Zelf
worden deze offers echter nooit gebracht.
Wat de soorten van offers betreft kan men twee hoofdgroepen
onderscheiden.
Tot de eerste behoren de offers, welke door iedereen zonder
enige plechtigheid gebracht worden en waarbij de offeraars niets
van de offergave nuttigen. Hieronder vallen de sadjèn, waarbij
men iets voor de geest gereed zet; de isarat, waarbij men een
zogenaamd tovermiddel aanwendt, hetzij om zich voor iets te
behoeden, hetzij om iets te verkrijgen; de buwangan, waarbij
men hier of daar iets voor de geesten wegwerpt.
Al deze offertjes zijn meestal zeer bescheiden en kunnen bestaan in bloemen, vruchten, gebruiksvoorwerpen, enz. Ze worden
neergelegd op plaatsen, waar de geesten worden geacht verblijf
te houden. Bij deze eerste soort wordt steeds iets weggeschonken.
Tot de tweede groep behoren de offers, waarbij men zelf iets
nuttigt. Ze gaan dikwijls gepaard met veelvuldige ceremonies en
worden in het Javaans sedekahs of slametans genoemd. 1) De
sedekah is eigenlijk een vrome gift volgens Mohammedaans gebruik en wordt door sommigen gelijkgesteld met de kenduri.
Anderen noemen alleen de offermalen voor overledenen sedekahs. Slametans zouden dan uitsluitend die offers zijn, welke
voor het welzijn der levenden worden gebracht.
In ieder geval is het spraakgebruik niet helemaal vast en worden de verschillende benamingen voor deze offermalen zonder
veel onderscheid dooreen gebruikt. 2) Zo gebruiken wij het
woord slametan.
De slametan kan men verdelen in particuliere of algemene
offermalen, naargelang ze door één persoon of één familie gegeven worden, dan wel worden georganiseerd door een gehele
desa of streek, b.v. na afloop van de rijstoogst. Dikwijls luistert
men de slametans op door gamelanmuziek, door dansen en
waj angver toningen.
Hoe verloopt nu zo'n particuliere offermaaltijd?
In de pendopo, de overdekte open ruimte vòòr het eigenlijke
woonhuis, waar de gasten zullen plaats nemen, heeft men in
!) С P u s p a d i h a r d j a I.e. p. 47.
) L. Th. M a y e r en J. v. M o 11 : De Sedekahs en Slametans in de desa.
Semarang, 1909, p. 6. - E.N.I. II .JCandoeri", p. 265.
2
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voorgeschreven schalen, schotels en takirs i) de verschillende
spijzen klaargezet, die deel uitmaken van de offermaaltijd. Alles
is geplaatst in een lange rij en wel zó gerangschikt, dat de hoofdschotel, de rijst, afwisselt met de bijspijzen, het fruit en het
dessert, opdat ieder gemakkelijk van alles een beetje kan nemen.
Op het vastgestelde uur, gewoonlijk tegen de avond, komen
de genodigden. Hun aantal hangt geheel af van de grootte van
het feest. Wanneer de dorps-kaum of MoHammedaanse geestelijke verschijnt, gaat ieder op de hem door de gastheer aangewezen plaats zitten. De kaum, dikwijls vergezeld van de eerbiedwaardigste man van het dorp, die de rol van explicator zal
moeten vervullen, krijgt de ereplaats.
Na enige begroetingswoorden maakt de gastheer aan de kaum
de udjub of de bedoeling van het offer bekend, terwijl hij hem
een kleine wadjib of gave in geld aanbiedt. Dan begint de kaum
of de explicator, die naast hem zit, aan de genodigden het doel
van de slametan bekend te maken en de verschillende betekenissen der offerspijzen te verklaren. Na deze explicatie, die soms
heel kort, soms vrij lang duurt, gaat men tot het gebed of de
donga over, welke in het Arabisch is gesteld.
De kaum neemt dadelijk de bij zulke gelegenheden voorgeschreven gebedshouding aan, waarin de aanzittenden hem
navolgen. Ieder houdt de armen zó vooruitgestoken, dat de naar
boven geopende handen met de binnenranden tegen elkaar sluiten. Zo hebben de deelnemers aan het offermaal het aanzien van
personen, die in zittende houding met hun handen iets schijnen
te vragen of op te vangen.
De donga of het gebed, dat de kaum halfluid prevelt, is verschillend naargelang de udjub, waarvoor het offer wordt gebracht. Op het einde van het gebed zegt de kaum „amin",
hetgeen door het hele gezelschap wordt herhaald. Dan strijken
èn kaum èn aanzittenden de handen over het gelaat, ten teken,
dat het gebed geëindigd is en nu met de nuttiging der offerspijzen kan begonnen worden.
Met zijn vlakke hand verdeelt de kaum de ambengs of schotels
met rijst in vier of vijf stukken voor degenen, die naast hem
!) Een stuk pisangblad, tot een etensbakje gevouwen en met twee pinnetjes
vastgestoken.
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zitten; hetzelfde doet hij met de kruiden, vruchten en andere
ingrediënten. De andere groepen verdelen nu ook hun tumpeng 1) of ronde rijst-pyramide en krijgen ieder hun deel van de
vleesgerechten en de toespijs. Veel wordt er meestal niet gegeten,
want men neemt graag zijn aandeel als berkat of heilaanbrengende gave mee naar huis voor vrouw en kinderen.
Voordat de aanzittenden de spijzen beginnen te nuttigen, hebben de geesten reeds de krachtigste bestanddelen, de essence der
offergaven of de „sari", gebruikt. Het zou ongepast zijn iets van
de offerspijzen tot zich te nemen, vóór ze aan de geesten zijn
aangeboden, of wat daarmee gelijk staat: vóórdat zij daarvan de
„sari", het onstoffelijke gedeelte, genomen hebben. 2)
Hoe moeten wij nu de slametan uit aanpassingsoogpunt beoordelen?
Ofschoon het boekje Tata Tjara wel over slametans en kenduri's spreekt, wordt de aanpassingsvraag daar toch niet gesteld,
noch in de oorspronkelijke uitgave, noch in de herziene tekst.
Het enige wat de Tata Tjara doet, is de algemene regels van
passieve assistentie, welke door katholieken ten aanzien van godsdienstplechtigheden van andersdenkenden in acht genomen moeten worden, in herinnering brengen. Deze regels past de Tata
Tjara dan toe op de slametans, daardoor te kennen gevend, dat
deze met godsdienstige dwaling verbonden zijn. De vraag of de
godsdienstige dwaling ervan te scheiden is, blijft daar buiten
bespreking.
In de oorspronkelijke uitgave heet het: „kendurèn (deelnemen
„aan een offermaal) is geoorloofd, als de burgerlijke wellevend„heid dit eist en mits men niet meedoet met de Islamietische
„ceremoniën."
De herziene tekst van de Tata Tjara is iets uitvoeriger: „ken„durèn (deelnemen aan een feestmaal) is alleen geoorloofd, als
„de burgerlijke wellevendheid dit eist en mits men niet meedoet
„met de Islamietische ceremoniën en geen ergernis geeft. Dit ter
„beoordeling van de Pastoor. Voor de kendurèn bestaan deze
„ceremoniën in het antwoorden van „Amin" op elke zinsnede
!) Voor de vormen, waarin de rijst kan worden opgediend in ambengs, butjengs
of tumpengs, zie L. Th. M a y e r : Een Blik I p. 230, 264. II p. 556.
3
) Dr. W. J. A. K e r n k a m p : De Invloed van de Islam in: Wat Indie ontving en schonk. Amsterdam 1946, p. 88—89. D. Pol, op. cit. p. 91-92.
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„van de donga met de daarbij passende houding der handen.
„Het is dus verboden hieraan mee te doen. De Katholieken moe„ten echter uit eigen geloofsovertuiging er naar streven deze
„plechtigheden zo weinig mogelijk bij te wonen. Ze moeten
„echter bijzonder hun best doen om hun andersdenkende buren,
„vooral als ze niet welgesteld zijn, te helpen bij geboorte, ziekte
„en overlijden."
De Tata Tjara bepaalt zich dus ertoe te constateren, dat de
slametan feitelijk met godsdienstige dwaling verbonden is en dat
een katholiek daarom niet mee mag doen met de ceremoniën,
waarin deze dwaling tot uiting komt. Alleen passieve assistentie
is geoorloofd, als er tenminste een gewichtige reden voor bestaat
en er geen gevaar is voor verlies van het geloof of voor
ergernis.
Mag men hieruit concluderen, dat, wanneer de gebruikelijke
ceremoniën, bestaande uit het antwoorden van „Amin" op de
donga en de daarbij passende handhouding, achterwege blijven,
zelfs actieve deelname geoorloofd zou zijn? Ofschoon de Tata
Tjara deze vraag, die een aanpassingsvraag is, niet uitdrukkelijk
stelt, menen we toch, dat uit het standpunt van de Tata Tjara
zou volgen, dat actieve deelname aan de slametan reeds geoorloofd zou zijn, indien de Islamietische ceremoniën achterwege
bleven.
Dit schijnt ook de mening geweest te zijn van de missionaris,
die aan zijn neophyten voorhield, dat zij geen slametan mochten
houden, zelfs niet met anderen „Amin" zeggen op de donga van
de kaum, maar dat de slametan wel geoorloofd was, als de gebruikelijke ceremoniën achterwege bleven. 1) Met dit laatste
moet dan bedoeld zijn, dat niet alleen de aanwezige katholieken,
maar ook de anderen van deze ceremoniën afzien.
Maar zo lijkt ons de kwestie wat al te gauw en te eenvoudig
opgelost, want de slametan is nog met andere godsdienstige
dwalingen verbonden dan met die, welke in bovengenoemde
ceremoniën tot uiting komen.
Wij zouden de aanpassingsvraag, die in de Tata Tjara onaangeroerd bleef, maar voor ons het eigenlijke punt van onderzoek
uitmaakt, eerst willen stellen ten aanzien van de slametan als
i) J. S с h o t s : Eerstelingen te Ambarawa, B.U.J. 35 (1923) 292-294.
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geheel, om daarna enkele onderdelen ervan afzonderlijk te beschouwen.
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag, of bij de
slametan rechtstreekse aanpassing mogelijk is, moeten we vóór
alles onderzoeken, in hoeverre er godsdienstige dwalingen mee
verbonden zijn. Uit bovenstaande beschrijving van de slametan
is zonder meer duidelijk, dat er opvattingen en praktijken bij
voorkomen, die voor een katholiek onaanvaardbaar zijn. Dit te
constateren is echter nog niet beslissend voor de aanpassingsvraag. Waar het hier op aan komt is, of de slametan onafscheidelijk met deze dwalingen verbonden is.
Dit is o.i. zeker niet het geval wat de Hindoeïstische en Islamietische elementen betreft. Deze zijn er bij gekomen, toen de
slametan in een of andere vorm al bestond en hebben geen wezenlijke verandering gebracht. Hindoe- en Islam-invloeden hebben
alleen het aantal geesten uitgebreid en enige ceremoniën aan de
slametan toegevoegd.
Iets moeilijker te beantwoorden is de vraag of ook het geestenen schimmengeloof van de slametan kan gescheiden worden. Dit
is immers geen later toevoegsel, maar ligt aan de slametan ten
grondslag. Wanneer het geestengeloof werkelijk godsdienstige
dwalingen bevat, kunnen wij er niet mee volstaan de Islamietische ceremoniën weg te laten of door katholieke te vervangen.
Dit zou een herhaling zijn van het syncretisme, dat plaats had,
toen de slametan een Mohammedaans karakter kreeg. De orthodoxe Islam heeft zich hiertegen verzet en ook voor ons katholieken is dit syncretisme onaanvaardbaar.
We moeten dus onderzoeken, in hoeverre het geestengeloof
als godsdienstige dwaling de aard van de slametan heeft bepaald.
Of het Javaanse geestengeloof, dat in de slametan tot uiting
komt, door personificatie dan wel door opvattingen omtrent de
ziel is ontstaan, 1) kunnen we hier buiten beschouwing laten.
We menen er echter wel een religieuze betekenis aan te moeten
toekennen, want de geesten worden beschouwd en behandeld als
hogere wezens, waarvan de mens zich afhankelijk voelt en waarmee hij in verbinding wil treden. 2)
i) B. A. G. V r o k l a g e , op. cit. p. 249, 289.
a) ibid. p. 379.
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Het zogenaamde heidense karakter van het geestengeloof lijkt
ons vooral hierin gelegen te zijn, dat het leven van de mens beïnvloed en beheerst wordt door geesten, die niet worden gezien
in afhankelijkheid van God. Aan hun willekeur is de mens overgeleverd en daarom moet hij ze gunstig stemmen. Nu kan men
wel zeggen, dat het verband met God gelegd wordt door de
toegevoegde gebeden en ceremoniën, maar dit is, dunkt ons,
niet vol te houden. Deze toevoeging is een vorm van syncretisme,
waarbij de eigenlijke opzet en strekking van de slametan onaangetast blijft.
Dat men de geesten los en onafhankelijk van God ziet, kan
blijken uit het feit, dat het onderscheid tussen goede en kwade
geesten niet, zoals in het Christendom, wordt bepaald door de
verhouding van vriendschap of vijandschap, waarin ze staan tot
God, maar uitsluitend door het voor- of nadeel, dat de mens
van hen verwacht of vreest. Dit is de reden, waarom de offers
deze geesten tot eindterm hebben en aan hen worden gebracht.
God Zelf blijft buiten de slametan als zodanig, ook al wordt Zijn
Naam in de later toegevoegde gebeden en ceremoniën genoemd.
Ook na weglating van de Islamietische ceremoniën blijft de
slametan in tegenstelling staan met de katholieke leer, welke
houdt, dat offers alleen gebracht mogen worden aan God en dat
hiervoor in het Nieuwe Testament slechts één offer in aanmerking kan en mag komen, nl. het Kruisoffer van Jesus Christus
en de sacramentele tegenwoordigstelling daarvan in de H. Mis.
Willen we dus de slametan scheiden van de godsdienstige dwalingen, die ermee verbonden zijn, dan moeten we er het offerkarakter aan ontnemen, waardoor dan vanzelf het verband met
de geesten komt te vervallen.
Is dit mogelijk? Kan men bij de slametan niet alleen onderscheid maken tussen offer en maaltijd, maar kunnen deze twee
ook van elkaar gescheiden worden? Kan men het offerkarakter
aan de slametan ontnemen, terwijl het toch een slametan, een
heilbrengende maaltijd, blijft? Dit laatste wordt natuurlijk verondersteld, want als men na de scheiding alleen maar een maaltijd overhoudt, die geen Aet7maaltijd is, dan zou er geen rechtstreekse maar hoogstens onrechtstreekse aanpassing plaats hebben. De slametan zelf zou dan immers verdwijnen en door een
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ander gebruik vervangen worden, in ons geval door een maaltijd,
die geen slametan meer is.
We menen het offer in de slametan zó van de maaltijd te
kunnen losmaken, dat toch het karakter van heilmaaltijd behouden blijft.
Dit bleek ook de opvatting te zijn van de missionarissen, wier
mening we mochten vernemen. Zij gaven te kennen, dat er bij
de slametan niet alleen onderscheid, maar zelfs scheiding mogelijk is tussen offer en maaltijd. Deze twee zijn tijdelijk gescheiden; het offer gaat aan de donga vooraf, terwijl de maaltijd er
op volgt.
Hoe de slametan zonder een offer te zijn toch een heilmaaltijd kan blijven, behoeft enige verklaring. De maaltijd ontleent zijn heilaanbrengende waarde immers aan het offer, aan
het feit dus, dat de spijzen aan de geesten zijn aangeboden en
deze de „sari", de essence der offergave, hebben genoten. Zodoende worden de slametangerechten beschouwd als lorodan van
de geesten, als resten van het eten, dat de geesten hebben laten
staan. Dit juist brengt heil over degene, die deze spijzen nuttigt
en maakt ook hetgeen men mee naar huis neemt, tot berkat.
Zelfs in het gewone maatschappelijke leven treft men deze
opvatting aan. Het leegmaken van een bord rijst, dat een hogergeplaatste gedeeltelijk heeft laten staan, geldt als een voorrecht,
dat men op prijs stelt. 1) Dit schijnt ook de reden te zijn waarom
een gast op Java dikwijls een vol bord voorgezet krijgt. De gast
behoeft zich dan niet te verontschuldigen, wanneer hij niet alles
opeet, wat hem wordt voorgezet, want dát was juist de bedoeling
van degene, die het bord vulde. Met opzet werd het zo vol gedaan om des te meer „berkat" over te houden.
Voor ons is het vooral van belang hier vast te stellen, dat de
maaltijd alleen heilbrengend is vanwege het daaraan voorafgaande offer aan de geesten. Wil men dus het karakter van heilmaaltijd behouden en de mogelijkheid van rechtstreekse aanpassing, hetzij in de vorm van verburgerlijking, hetzij in de vorm
van kerstening openlaten, dan moet het offer door iets anders
vervangen worden.
Bij mogelijke verburgerlijking van de slametan kan men dit
i) Kraton Dalem Kawijama, T.D. 4 (1932) 4.
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vervangende element vinden in de algemene opvatting, dat maaltijden, die bij sommige gelegenheden worden aangericht, heilmaaltijden zijn. Evenals elders is ook op Java de heildronk of
kondisi bekend, l) Wanneer men op iemands gezondheid en
welzijn kan drinken, kan men ook op datzelfde welzijn eten.
Geheel verburgerlijkt en van alle godsdienstig karakter ontdaan,
kan deze maaltijd toch de naam slametan behouden en kan men
bij sommige feesten of gelegenheden aan bepaalde gerechten de
voorkeur geven, zoals dit ook in Europa soms het geval is. Evenmin als in het Westen behoeft men hier bijgeloof in te zien, al
zijn het wellicht folkloristische resten van oude heidense opvattingen. In hoeverre de slametan bij de Javanen reeds verburgerlijkt is, zouden we niet durven uit te maken.
Gewichtiger is voor ons de vraag hoe de slametan gekerstend
kan worden. De scheiding tussen de slametan en de godsdienstige dwalingen, die er mee verbonden zijn, kan ook door de
Kerk worden voltrokken, doordat Zij zich van dit gebruik
meester maakt en de valse godsdienstige betekenis verdringt door
een ware. De slametan wordt dan niet tot een louter burgerlijk
gebruik teruggebracht, maar in een christelijk omgezet.
De Islamietische ceremoniën, bestaande uit de donga of het
gebed van de kaum en het herhaalde „Amin" der aanwezigen
met de begeleidende handhouding, kunnen gemakkelijk vervangen worden door het gebed, dat de priester verricht voor de
udjub of intentie van de slametangever en waarop de aanwezigen
kunnen antwoorden.
De kerstening van de slametan mag zich echter niet hiertoe
bepalen, anders zou het ófwel een soort syncretisme zijn ófwel
geen echte slametan mogen heten. Daarom moet ook het offer
aan de geesten door iets christelijks vervangen worden, opdat de
maaltijd echt heilaanbrengend kan zijn in katholieke zin. Hiertoe kan het gebed voor de udjub zonder meer niet dienen, maar
is een echte zegening der spijzen vereist. Deze moet aan het gebed voor de udjub voorafgaan of minstens daarin opgesloten
zijn. Men zou hiervoor een zegen uit het Romeins Rituaal, b.v.
Benedictio ad quodcumque comestibile, kunnen nemen en de
^ К Л P a d m a s u s a s t r a : Serat Tata Τ jara, Ngadat sarta kalakuanipoen
tetijang Djawi, ingkang taksih lumènghèt dateng gugon tuhon. Semarang, 1911, p.
357-360.
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besprenkeling met wijwater zou hier op haar plaats zijn. Even
goed als men gewijd water of gewijde palmen mee naar huis
neemt, kunnen ook de aldus gezegende slametangerechten bij
wijze van katholieke „berkat" voor vrouw en kinderen worden
meegenomen.
Vanzelfsprekend behoort men te waken tegen bijgeloof en
daarom moet deze kerstening van de slametan vergezeld gaan van
een uitleg, waarin men de mensen er op wijst, dat de spijzen
hun „berkat"-zijn nu niet meer danken aan het feit, dat ze aan
de geesten geofferd werden, maar uitsluitend aan de zegening
der Kerk, die erover is uitgesproken. Zo kan het Javaanse ge
bruik van de slametan, van de godsdienstige dwaling gescheiden,
onder de katholieke gebruiken worden opgenomen en ook bij
de toediening en viering der sacramenten een plaats innemen.
Ook met een andere dwaling moeten we hier rekening hou
den, nl. met magische opvattingen, die aan de slametan verbon
den kunnen zijn. i) Immers de hoogtijden in het huiselijk en
maatschappelijk leven worden niet uitsluitend als belangrijke
gebeurtenissen beschouwd, maar ook en vooral als crisis-perio
den, welke crisis-maatregelen nodig maken. Dit zijn de zoge
naamde „rites de passage", waaronder ook de slametan gerekend
moet worden. Zij dienen om de overgang naar een andere
levensstaat te vergemakkelijken en de gevaren, aan die overgang
verbonden, af te weren.
Als zodanig kunnen deze overgangen, de daarbij gebruikelijke
„rites de passage" en dus ook de slametan nauw verbonden zijn
met magie.
Bij rechtstreekse aanpassing en kerstening zal men deze
magische opvattingen, voor zover ze nog bij de slametan aan
wezig mochten zijn, moeten doorbreken en de slametan moeten
maken tot een nederige heilbede vol berusting en overgave,
waarbij men alleen vertrouwt op God en op de waarde, die Hij
in Zijn souvereine Providentie aan het kerkelijk en privaat ge
bed heeft toegekend.
Wil een gebruik voor rechtstreekse aanpassing in aanmerking
komen, dan moet het niet alleen losgemaakt kunnen worden van
!) Zie: W. J. А. К e г η к a m ρ, op. cit. p. 98; P. J. Z o e t m u l d e r , op. cit.
p. 52.
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de godsdienstige dwaling, waarmee het verbonden was, maar
moet het gebruik zelf ook zó goed en waardevol zijn, dat het
verdient behouden te worden. Voor de slametan hebben we getracht het eerste aan te tonen, maar we menen dat ook aan de
tweede voorwaarde is voldaan.
Vooreerst kunnen we opmerken, dat de Javanen zeer gehecht
zijn aan de slametan. Dit blijkt wel uit de taaiheid, waarmee dit
gebruik zich onder alle later komende invloeden heeft weten te
handhaven. Met recht wordt het gerekend onder de onuitwisbare sporen uit de vóór-Mohammedaanse tijd. Hindoeïsme en
Islam hebben zich tenslotte genoodzaakt gezien er een syncretistisch verbond mee aan te gaan. Afschaffing van de slametan zou
een leegte scheppen, vooral als men bedenkt, hoe dit gebruik
met het huiselijke en maatschappelijke leven der Javanen is vergroeid. Geen feest, geen intrede in een nieuwe levensphase, geen
gewichtige gebeurtenis is denkbaar zonder slametan, die een
kostbare uiting en tegelijk een krachtige steun is van de gemeenschapsgedachte. Men laat vrienden en buren delen in het lief
en leed, dat men ondervindt, en in de zegen die men voor eigen
gezin afsmeekt. De maaltijd betekent, dat de gasten zich bij de
intentie van de gever aansluiten en in zijn droefheid of vreugde
delen.
Dit alles mogen we als iets kostbaars beschouwen, dat ook voor
katholieken van grote waarde is. Het behoud en de kerstening
van de slametan biedt bovendien ontelbare mogelijkheden om
het leven der katholieke Javanen te heiligen en Kerk en priester
er in te betrekken.
We mogen dus wel besluiten, dat er na de noodzakelijke tempering van tegenstellingen alle reden aanwezig is om rechtstreekse aanpassing en kerstening van de slametan te beproeven.
Hiermee is echter de mogelijkheid van onrechtstreekse aanpassing niet uitgesloten. Uit hetgeen we over het waardevolle
van de slametan en over de grote plaats, die dit gebruik in het
hart en het leven der Javanen inneemt, gezegd hebben, blijkt
voldoende, dat de slametan in een godsdienstige en sociale behoefte voorziet, welke niet aan een bepaald gebruik gebonden
is. Als zodanig mogen we beschouwen de behoefte om zich bij
de grote levensmomenten onder de bescherming van een hogere
macht te plaatsen en ze met een maaltijd te vieren, waarbij ook
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anderen, familieleden, vrienden en buren, betrokken worden.
Aan de redelijkheid van deze behoefte kan geen twijfel bestaan.
Onrechtstreekse aanpassing van de slametan zal dus mogelijk
zijn, wanneer we in de sacramentenbediening een analoog
christelijk gebruik vinden, dat ondanks de verschillen toch genoeg punten van overeenkomst met de slametan vertoont om
in dezelfde behoeften te kunnen voorzien.
Naar zulk een analoog christelijk gebruik behoeven we niet
lang te zoeken. Bezitten de Javanen in de slametan een offer en
een maaltijd, waarvan de heilaanbrengende waarde in hun opvatting aan het offer is ontleend, de Katholieke Kerk heeft in
de H. Mis en Communie van Christus een offer en een offermaaltijd ontvangen, welke in de meest werkelijke en verheven
zin van het woord heilzaam zijn. De Mis is immers het onder
werkdadige tekenen tegenwoordiggestelde Heilsoffer van Caivarie, terwijl de Communie een maaltijd is, welke ons op de
innigste wijze in dat offer en in de heilzame vruchten ervan doet
delen. De behoeften, waarin de slametan der Javanen poogde
te voorzien, vinden aldus in het Eucharistisch Offer de hoogste
vervulling.
Mis en Communie vertonen echter nog andere, meer bijkomstige maar niet minder opvallende punten van overeenkomst
met de slametan, zodat we met nog meer recht van een analoog
christelijk gebruik mogen spreken. Dit zal duidelijk worden,
als we de afzonderlijke delen van de slametan in ogenschouw
nemen en ze op hun aanpasbaarheid onderzoeken.
§ 2. Afzonderlijke delen van de slametan.
De gelegenheden, waarbij een slametan gehouden wordt, zijn
te veelvuldig om ze alle volledig en afzonderlijk op te noemen.
De algemene slametans, waaraan alle desagenoten, die daarvoor
in aanmerking komen, deelnemen, staan onder leiding van het
desabestuur en worden op gezette tijden, enige malen in het
jaar, tot heil der desa gehouden. Landbouwers, wier sawahs uit
een zelfde leiding bevloeid worden, hebben daarin een gemeenschappelijk belang, ter wille waarvan een gemeenschappelijke
heilmaaltijd op zijn plaats is. Het aantal particuliere slametans
is onbegrensd. Met name in de landbouw zijn ze zeer talrijk.
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Elk volgend stadium in de sawahbouw, in de stand van het gewas
vanaf het ogenblik, dat men de ploeg te voorschijn haalt, totdat
de bossen padi de schuur vullen, eist zijn eigen slametan met
voor iedere gelegenheid een verschillende keuze van spijzen. 1)
Als landbouwer en veefokker kent de Javaan de volgende
slametans: na de rijstoogst, ter zegening van het landbouwgereedschap, ter wering van alle mogelijke plagen van het gewas, wanneer de aren zich gezet hebben en later wanneer dit met de
korrels het geval is. Voorts hebben slametans plaats, wanneer
de op het veld opgestapelde rijst tot gedèngs of garven wordt
gebonden, bij het voor de eerste keer in de schuur brengen of uit
de schuur halen van de padi. Ook ter verkrijging van regen na
langdurige droogte, bij het in orde maken van de waterleiding
en het onder water zetten van de sawah worden slametans gegeven, alsmede bij het uitplanten van de padi. Hetzelfde gebeurt
bij de geboorte van veulens, van runder- of buffelkalveren en
heel bijzonder voor het ploegvee. 2)
Bovendien worden de gewichtige gebeurtenissen in het
familieleven met een slametan gevierd. We noemden reeds de
heilmaaltijden in de verschillende maanden van de zwangerschap, waarbij die van de 7e maand wel bijzonder op de voorgrond treedt. Dan volgen de slametans bij gelegenheid van de geboorte, van het puputan- en sapasaranfeest, en wanneer het kind
één, drie, vijf, zeven of negen lapans (d.i. 35 dagen) oud is, en
wanneer de vijfdaagse en zevendaagse week samenvallen. Op
de vooravond van de besnijdenis en na afloop daarvan houdt
men weer een slametan, alsmede bij de eerste menstruatie. Het
spreekt vanzelf dat ook het huwelijk van verschillende slametans
vergezeld gaat. Bij sterfgevallen worden ter ere en ten nutte van
de gestorvenen slametans gegeven direct na de begrafenis en
op de derde, zevende, veertigste en honderdste dag na hun dood.
Men gaat hiermee door op de eerste en tweede verjaardag van
het sterven en zelfs tot de duizendste dag. Het is echter ook
mogelijk al deze dodenslametans inééns te geven of liever tot
één algemene terug te brengen. Zulk een slametan wordt slametan ngesah, d.i. afdoeningsoffer, genoemd en geldt voor evenveel
i) R. А. К e г η : De Islam in Indonesië, 's Gravenhage, 1947, p. 78.
) L. T h . M a y e г : De Sedekahs en Slametans in de desa; idem: Een Blik in
het Javaanse volksleven I, p. 556—558.
2
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als alle andere samen, mits men bij de bekendmaking der udjub
uitdrukkelijk vermeldt, dat dit offer een sedekah of slametan
ngesah is. i)
Het spreekt vanzelf, dat de udjub of de bedoeling van het
offermaal meestal in verband staat met de gelegenheid, waarbij
de slametan gegeven wordt. Dit geldt ook voor de donga, waarin
de kaum voor deze intentie bidt, ook al heeft men niet altijd een
afzonderlijke donga voor elke slametan. De meest gebruikelijke
van deze Arabische gebedsformulieren zijn de donga slamet of
het heilgebed en de donga rasul of het gebed der godsgezanten.
Verder komen nog de volgende gebeden voor: donga kubur voor
de overledenen; donga ariadi of het feestgebed op Bakda of
Lebaran; donga kunut, welke ook bij de huwelijksmaaltijd
voorkomt 2); donga tawil waarin een lang leven wordt gevraagd;
donga ratjukan bij het oogstfeest; donga tulak bilahi om onheil
af te wenden. Tenslotte kent men nog een gebed om regen en
verschillende andere gebeden. 3)
De keuze der spijzen, alsmede de wijze, waarop ze worden be
reid, en de vorm, waarin ze worden opgediend, is voor de
meeste slametans tot in bijzonderheden bepaald. De Javaanse
taal beschikt hiervoor over een rijke woordenschat, welke alleen
voldoende spreekt tot degenen, die met de Javaanse culinaire
kunst vertrouwd zijn. 4) Plaatselijk schijnt er in de gelegenheden
bij welke men heilmaaltijden houdt en in de keuze der spijzen
wel enig verschil te zijn. 6)
Behalve bovengenoemde onderdelen van de slametan kunnen
we nog vermelden, dat de gasten die tot een heilmaaltijd worden
uitgenodigd, daartoe soms een feestbijdrage of sumbangan
leveren, waaraan een zekere verplichting tot wederkerigheid is
verbonden. De gastheer zelf, tot wiens udjub of intentie de donga
gebeden wordt, geeft aan de kaum een wadjib of kleine gave in
geld, welke ook wel slawat genoemd wordt.
*) L. Τ h. M a y e τ : De Sedekahs en Slametans in de desa; idem: Een Blik in
het Javaanse volksleven I, p. 556—558.
2) L. Τ h. M a y e г : Een Blik II, p. 384-385.
s
) De tekst der donga's vindt men gedeeltelijk bij L. Th. M a y e г : Een Blik
il, p. 563—567 en: Sedekahs en Slametans, passim.
4
) Voor bijzonderheden zie L. Th. M a y e r in beide aangehaalde werken:
passim.
B
) R. Α. Κ e г η, op. cit. p. 78.
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De wijze, waarop de gasten hun deelname aan de offermaaltijd
tot uitdrukking brengen, kwam reeds ter sprake. Zij doen dit
door de gebedshouding van de kaum na te volgen en zijn donga
met „Amin" te beantwoorden. De voornaamste deelname bestaat echter in het nuttigen der spijzen en het mee naar huis
nemen van de „berkat" waaraan zegen verbonden is.
Al deze afzonderlijke delen van de slametan kunnen we op
hun rechtstreekse of onrechtstreekse aanpasbaarheid onderzoeken. In aansluiting met hetgeen we over de slametan als geheel
hebben gezegd, zal de rechtstreekse aanpassingsvraag moeten
luiden: in hoeverre zijn deze afzonderlijke elementen bruikbaar
in een gekerstende slametan? Bij het onderzoek naar de onrechtstreekse aanpasbaarheid stelt zich de vraag, of er in de H. Mis
delen of aspecten zijn aan te wijzen, die als analoog christelijk
gebruik aan deze afzonderlijke elementen van de slametan beantwoorden.
Vooreerst willen we nagaan, bij welke gelegenheden een gekerstende slametan op zijn plaats zou zijn. Bij het bespreken van
de tingkeban of zwangerschapsslametan wezen we er reeds op,
dat men twee punten moet onderscheiden, nl. de aanpasbaarheid
van de slametan op zich en het houden van een slametan bij een
bepaalde gelegenheid. Men kan immers de kersteningsmogelijkheid van de slametan op zich toegeven en toch van mening zijn,
dat verschillende gelegenheden, waarbij de Javanen een heilmaaltijd houden, niet door een gekerstende slametan verdienen
opgeluisterd te worden, b.v. de eerste menstruatie.
Inderdaad, de boven opgesomde gebeurtenissen, die bij de
Javanen met een heilmaaltijd worden gevierd, komen niet alle
voor een gekerstende slametan in aanmerking, ook al zou in
sommige gevallen de viering met een verburgerlijkte slametan
mogelijk zijn. We volstaan met dit in het algemeen te constateren
en beperken ons verder tot die gelegenheden, welke met de
viering en toediening der sacramenten in verband kunnen worden gebracht. Sommige hiervan, zoals de tingkeban en het doopfeest, werden reeds bij het doopsel vermeld, andere zouden bij
een eventuele behandeling van vormsel, huwelijk etc. ter sprake
moeten komen. Wat de Eucharistie betreft zien we voor een
gekerstende slametan geen andere gelegenheid dan het Eerste
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Communiefeest, dat echter als katholiek gebruik in het tweede
deel van dit hoofdstuk thuis hoort. 1)
Binnen het kader van ons onderzoek over sacramenten en
volksgebruiken hebben we voor het ogenblik voldoende aangegeven, welke gelegenheden voor een gekerstende slametan in
aanmerking komen. Hier lijkt het ons echter de plaats om onze
volle aandacht te schenken aan een opwerping uit de praktijk,
die we bij de zwangerschaps- en geboorteslametans reeds vermeldden en die zich telkens weer zal opdringen, zo dikwijls het
over een gekerstende slametan gaat, waarbij de priester verwacht
wordt tegenwoordig te zijn.
De opwerping is deze: Zou de missionaris het niet veel te druk
krijgen met al die gekerstende slametans? De slametan kerstenen
is natuurlijk erg mooi, maar is dit practisch wel uitvoerbaar? In
een beginnende statie, welke nog slechts weinig katholieken telt
en een beperkt gebied omvat, zal het voor de missionaris misschien doenlijk zijn, maar in een ressort met ver verwijderde
dienstreisplaatsen en een groot aantal gelovigen wordt dit te
tijdrovend en onmogelijk. Deze opwerping ligt voor de hand en
mag in een proeve van practische missieaanpassing zeker niet
onbesproken blijven.
De moeilijkheid, welke hier naar voren is gebracht, kan op
verschillende manieren worden opgelost. Wanneer iemands taak
verschillende werkzaamheden omvat, die hij om een of andere
reden niet allemaal tegelijk kan verrichten, dan zal hij het eerst
moeten besnoeien op hetgeen het minst urgent is of met de
geringste schade door anderen kan worden waargenomen. De
taak van een priester in een missieland is vòòr alles: missionaris
te zijn, d.w.z. te werken voor de verwezenlijking van het missiedoel, de planting en ingroeiing, kortom de verinheemsing van
de Kerk. Zeker, hij is ook herder van de reeds gewonnen katholieken, wier zielenheil hem is toevertrouwd, maar hierin ligt
nooit het eindpunt van zijn taak. Met en door de reeds vergaderde kudde, die meestal slechts een fractie van de totale bevolking uitmaakt, moet hij trachten het missiedoel zo dicht
*) Of bij andere gelegenheden, zoals Bakda of Lebaran, Kerstmis, Fasen en
Pinksteren, het patroonfeest van de kerk, het oogstfeest e.d., een gekerstende
slametan wenselijk is, zou besproken kunnen worden in een verhandeling over
Kerkelijk Jaar en Volksgebruiken of over Sacramentaliën en Volksgebruiken.
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mogelijk te benaderen. Zijn pastorele werkzaamheid, het verzorgen en verdiepen van het godsdienstig leven der katholieken,
moet zo geschieden, dat ook de andersdenkenden worden bereikt
en beïnvloed.
Het behoort dus tot de taak van de missionaris het Katholicisme in te bouwen in het Javaanse leven, opdat katholieken
en niet-katholieken er voortdurend mee worden geconfronteerd.
De aanpassing in het algemeen en de kerstening van de slametan
in het bijzonder kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen,
dat het Katholicisme niet te eenzijdig als doctrien gepredikt
wordt, maar midden in het Javaanse leven wordt geplaatst. 1)
Om de opwerping, waarmee we ons bezig houden, volledig te
beantwoorden, is het niet voldoende vast te stellen, dat het
kerstenen van de slametan tot de taak van de missionaris behoort, maar is het ook van belang te weten, welke plaats deze
vorm van aanpassing in de rangorde zijner werkzaamheden inneemt. Precies is deze rangorde niet altijd aan te geven, want
ze zal behalve van de aard van het werk, ook dikwijls van de
omstandigheden afhankelijk zijn.
De onmiddellijke geestelijke nood gaat natuurlijk altijd voor,
zoals bij het toedienen der sacramenten. Toch mag men de voornaamheid van een werk niet uitsluitend afmeten naar de onmiddellijke urgentie of het ogenblikkelijke rendement. Vooral in
een missie, waar de Kerk nog groeiende is, kan een werk, dat
eerst op langere termijn vruchten afwerpt, hoogst belangrijk
zijn. We menen, dat de missiemethode van Pater van Lith sterk
door dit inzicht werd beheerst. Zo zullen werkzaamheden op
aanpassingsgebied, welke er op gericht zijn aan Kerk en priester
een diep ingewortelde plaats te geven in het volksleven, van
hoge waarde kunnen zijn in een missieland. Als men bedenkt,
welk een grote plaats de slametan in het Javaanse leven inneemt,
zal men de kerstening van dit gebruik niet en bagatelle mogen
behandelen en komt dit vruchtbare aanpassingswerk zeker niet
allereerst in aanmerking om afgeschreven te worden. Vreest
men, dat de kerstening van de slametan en de deelname daaraan
de priester al te zeer zou belasten, dan moet men zich eerst de
i) J. D i j k s t r a S.J.: Katholicisme en Dessaleven, I.M. 31 (1948) 181.
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vraag stellen of er minder voorname bezigheden kunnen wijken
of door anderen worden overgenomen.
Overigens moet men de door ons voorgestelde kerstening van
de slametan niet als een geheel nieuwe belasting van de priesterlijke taak voorstellen. De gelegenheden immers, die met de
sacramentenbediening in verband staan en volgens ons voor
zo'n gekerstende slametan in aanmerking komen, vallen grotendeels samen met gebeurtenissen in het huiselijke leven, waarbij
een priester, die met zijn volk meeleeft, toch al niet afwezig zal
blijven. Het zal er dus in de meeste gevallen niet om gaan, dat
er méér gebeurt, maar dat het op een andere, meer aangepaste
manier geschiedt.
Altijd en overal zal de priester contact moeten houden met
het volk, dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Welke middelen
hiervoor het meest geëigend en aangepast zijn, zal van de geaardheid van het volk, van de maatschappelijke verhoudingen
en allerlei andere omstandigheden afhangen.
In sommige landen, waar de samenleving een sterk individualistisch karakter draagt, waar ieder op zich leeft en dikwijls zijn
onmiddellijke buren niet eens bij naam kent, waar het eigen huis
een gesloten milieu vormt, daar kan men het persoonlijke
particuliere huisbezoek beschouwen als het eerste en voornaamste middel om de parochianen te leren kennen, in levendig
contact met hen te blijven en hun vertrouwen te winnen. 1)
De tegenwoordigheid van de priester bij een gekerstende
slametan nu lijkt ons een zeer aangepaste vorm van huisbezoek
te zijn bij de Javanen, die niet zo op zichzelf leven als in het
Westen vaak het geval is. De huizen en erven zijn veel meer
toegankelijk en minder gesloten, het contact met buren is veelvuldiger en men loopt gemakkelijk bij elkaar binnen. Het zal
daarom dikwijls niet mogelijk zijn een godsdienstig of vermanend woord te spreken naar aanleiding van persoonlijke, subjectieve en intieme aangelegenheden, want de bespreking daarvan
in het bijzijn van anderen kan de betrokkene zo gemakkelijk in
verlegenheid brengen. De gekerstende slametan bij gelegenheid
van een of andere gebeurtenis daarentegen biedt a.h.w. een
objectieve aanleiding om aan het gesprek een godsdienstige in!) W. M u l d e r : Parochie en Parochiegeestelïjkheid, Nijmegen, 1939, n. 213.
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houd te geven, waarvan de bewoners en de bezoekers, katholieken en niet-katholieken, kunnen profiteren. Men bereikt dan
meerdere mensen tegelijk, terwijl tevens een aanschouwelijk en
toegepast onderricht gegeven wordt in de katholieke levenspraktijk. Dit heeft bovendien het voordeel, dat de priester er
bij gaat horen, wanneer de Javanen samen komen en dat hij
niet buiten hun leven blijft staan.
Ziet men zich ondanks alles genoodzaakt de tijd, welke de
deelname aan de gekerstende slametans van de priester vraagt,
te beperken, dan kunnen deze beperkingen zó geschieden, dat
de kerstening van de slametan en de daaraan verbonden voordelen niet zonder meer worden prijsgegeven. Zulk een beperkingsmogelijkheid is bv. hierin gelegen, dat de priester niet van
het begin tot het einde bij de slametan tegenwoordig behoeft te
zijn. Het godsdienstig gedeelte met udjub, zegen, donga en eventuele toespraak gaat aan de maaltijd vooraf en hierbij is het
voldoende, dat iets van het opgediende genoten wordt.
Verder kan men naar plaatselijke omstandigheden, afstand en
getalsterkte der katholieken, het aantal gekerstende slametans,
waarbij de priester tegenwoordig is, beperken. Zo zou het
priesterlijk bezoek bij de katholieke tingkeban zich tot de eerste
en tweede zwangerschap kunnen bepalen, omdat de ouders dan
voor volgende gelegenheden reeds in deze praktijk zijn ingewijd.
Is het de priester niet mogelijk zelf te komen, dan kan hij
zich laten vertegenwoordigen door een afgezant, een catechist,
een lid van het kerkbestuur of een notabele katholiek uit de
streek, die de donga verricht en de toespraak houdt. In dit geval
zou de zegening der spijzen door een eenvoudige besprenkeling
met wijwater kunnen vervangen worden.
Mocht men menen, dat er op deze wijze al te weinig van een
echte zegening der spijzen zou overblijven, omdat de zegeningsmacht in de Kerk aan de priesters is voorbehouden, dan kan de
moeilijkheid, welke uit de noodzakelijke afwezigheid van de
priester voortvloeit, wellicht nog op een andere en waardevolle
wijze worden opgelost, nl. door de zegening der spijzen in de
kerk te verrichten en inniger met het H. Misoffer te verbinden.
Zo kan niet alleen de gekerstende slametan zelf en het karakter
van zegenbrengende heilmaaltijd in katholieke zin volledig
worden gered, maar kan dit gekerstende Javaanse gebruik tevens
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een middel zijn om tot een meer aangepaste viering van het
H. Misoffer te komen. Het zou een kerstening zijn in de dubbele
zin van het woord, want de reeds gekerstende slametan wordt
hier enigszins in het geheel van de Misviering opgenomen.
Hoe we ons deze dubbele kerstening van de slametan, die
tegelijkertijd aan het tijdgebrek van de priester tegemoet komt,
voorstellen?
Zoals nog blijken zal, zijn we van mening, dat men bij een
gebeurtenis, die met een katholieke slametan gevierd wordt, ook
een H. Mis moet laten opdragen. De spijzen, die voor de slametan
bestemd zijn, brengt men ongekookt of ongestoomd naar de
kerk en plaatst ze onder de offerande op de credenstafel naast
het altaar. Als de Mis vroeg in de morgen valt — voor de uitvaart
zouden sommige missionarissen graag zien, dat een middag- of
avondmis werd toegestaan — zal wel alleen de rijst hiervoor in
aanmerking komen, want de toespijzen of lawuh moet men
meestal nog in de loop van de morgen op de pasar kopen, zodat
ze niet naar de kerk gebracht kunnen worden. Dit is ook niet
nodig. De rijst is immers de hoofdspijs, waarvan alle deelnemers
aan de slametan zullen eten en ze kan gemakkelijk in een mandje
of kommetje (widjikan) worden meegenomen. Men behoeft
trouwens niet alle rijst, die bij de slametan gebruikt zal worden,
naar de kerk te brengen. Het is voldoende, dat een gedeelte in
de kerk gezegend en daarna thuis met de overige rijst gemengd
wordt. Zo zal ieder, die bij de slametan van de rijst eet, ook in
de daarover uitgesproken zegen delen, zelfs al zou de priester
niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn.
Bij de samenvatting op het einde van dit hoofdstuk zal blijken,
hoe deze dubbele kerstening, nl. de opname van de reeds gekerstende slametan in het geheel van de Misviering, feitelijk
zou kunnen geschieden.
Dikwijls zal er reeds een aanmerkelijke beperking liggen in
het feit, dat bij verschillende gelegenheden een gemeenchappelijke slametan voor meerderen tegelijk gehouden wordt, zoals
bij het Eerste Communiefeest, het Vormfeest, het Doopfeest van
volwassenen en de andere grote feesten van het Kerkelijk Jaar.
Tenslotte behoeven niet alle gebeurtenissen, waarbij de
Javanen een slametan geven, van een gekerstende slametan vergezeld te gaan, omdat vele daarvan met een H. Mis gevierd kun150

nen worden. Hierin ligt immers een onrechtstreekse aanpassing
van het Javaanse slametangebruik.
Bij het bespreken van de slametan als geheel hebben we er
reeds op gewezen, dat het Eucharistisch Offer een analoog
christelijk gebruik kan worden genoemd. Maar ook de afzonderlijke delen en aspecten van de slametan vinden bijna alle hun
gelijkende elementen in de H. Mis.
Zoals de Javanen hun feesten, hun dodenherdenking en alle
mogelijke gebeurtenissen met een slametan vieren, zo kan geen
enkel gewichtig feit, geen feest en geen dodenherdenking op
echt katholieke wijze gevierd worden zonder het universele
Heilsoffer der Mis, dat altijd het hoogtepunt van de viering uitmaakt.
Dit mogen we ook in ons ijveren voor de kerstening van de
slametan niet vergeten. Als we dus om de boven uiteengezette
redenen bij sommige gelegenheden voor een gekerstende slametan gepleit hebben, betekent dit niet, dat de Mis daardoor verdrongen zou mogen worden. Integendeel, we zien in de gekerstende slametan, welke op de vooravond of de avond zelf van een
feestelijke gebeurtenis plaats heeft, juist een middel om de gelovigen er toe te brengen op de morgen van het feest een H. Mis
te doen opdragen en wel voor de udjub, die bij de slametan
wordt uitgesproken en waarvoor de donga wordt verricht. De bij
de gekerstende slametan aangeboden wadjib is dan bedoeld als
stipendium voor de H. Mis, die 's morgens reeds gelezen is of
de volgende morgen nog gelezen zal worden. Niet bij elke gebeurtenis behoeft per se een gekerstende slametan plaats te hebben, maar als dit gebeurt, behoort er wel het laten opdragen van
een H. Mis mee verbonden te zijn. Er zou dus wel een feest kunnen zijn zónder gekerstende slametan en mèt een H. Mis, maar
niét omgekeerd. In geval van onvermogen zou de priester zelf
hierin kunnen voorzien.
Bij een zeer groot aantal gebeurtenissen kan de gebruikelijke
Javaanse slametan door een H. Mis vervangen worden. Sommige
van deze gelegenheden lijken daarvoor zelfs bijzonder geschikt,
omdat ze min of meer aansluiten bij de dagen, waarvoor de
Kerk een geëigend Misformulier bezit. Hiertoe mogen we rekenen de dag van de begrafenis, de derde, zevende, veertigste en
honderdste dag na het sterven, alsmede de verjaardag van het
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overlijden, waarop dodenslametans gehouden worden. De Kerk
kent immers ook Missen voor overledenen op de dag van de
begrafenis, op de derde, zevende en dertigste dag en op het jaargetijde. Wellicht zou een geringe aanpassing aan de Javaanse
data hier mogelijk zijn. De verschillende stadia in de sawahbouw, zoals het uitplanten van de zaadpadi en de padi-oogst,
welke bij de Javanen met een slametan worden gevierd, doen in
dit verband denken aan de Kruisdagen en de Quatertemperdagen van September, waarvan de Misformulieren op de vruchten der aarde en op de oogst betrekking hebben. 1) Het grote
algemeen Javaanse feest van Bakda of Lebaran, de dag, waarop
de Javanen tegenover ouderen en meerderen de alal-behalal
verrichten om vergeving te vragen voor de fouten van het afgelopen jaar, zou misschien met een plechtige votiefmis van vrede
en verzoening kunnen worden gevierd.
Als de Javanen leren inzien, hoe alles wat zij in de slametan
bezitten op eminente wijze aanwezig is in het H. Misoffer, dan
zal het voor hen vanzelfsprekend zijn, dat het bijwonen van de
H. Mis niet alleen de mooiste viering is van de Dag des Heren
en de kerkelijke feesten, maar ook van de hoogtepunten, die in
hun eigen huiselijk en maatschappelijk leven voorkomen.
Over de udjub en de donga behoeven we niet veel te zeggen.
Voor zover zij krachtens rechtstreekse aanpassing onderdelen
zijn van de gekerstende slametan, hangen ze innig samen met de
gelegenheden, die we boven bespraken. Een of ander goed gekozen liturgisch gebed, dat in de landstaal is omgezet, zal als
gekerstende donga zeer goed kunnen voldoen.
In het kader der onrechtstreekse aanpassing vindt de udjub
zijn tegenhanger in de intentie, waarvoor de priester de ministeriële vrucht van het H. Offer appliceert. Aan de donga beantwoordt dan de oratie, die op het feest of op de gunst, die men
afsmeekt, betrekking heeft. Het katholieke gebruik om bij voorkomende gelegenheden tot eigen intentie een H. Mis te laten
opdragen, vindt dan ook steun in de Javaanse adat.
Aan de keuze en de toebereiding der spijzen, die voor verschil1

) In hoeverre Quartertemperdagen en Kruisdagen aan de Javaanse landbouwtijden kunnen worden aangepast, zou ter sprake kunnen komen in een verhandeling over Kerkelijk Jaar en Volksgebruiken.
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lende gelegenheden zijn voorgeschreven, schijnt men wel eens
bijgelovige waarde te hechten voor het welzijn van het kind of
voor het bereiken van het doel, waarvoor de slametan gegeven
wordt. Is er dus soms met deze nauwkeurige keuze en toeberei
ding der spijzen enige godsdienstige dwaling verbonden, onaf
scheidelijk behoeft dit verband niet te zijn en het zal zelfs in
veel gevallen geheel ontbreken. Overigens heeft het gebruik, om
voor de diverse slametans ook verschillende spijzen te kiezen,
zijn waarde voor de feestviering. Het brengt een zekere afwis
seling en geeft aan elk feest zijn eigen cachet en sfeer. We menen
dan ook, dat dit gebruik voor rechtstreekse aanpassing vatbaar
is en gerust behouden kan blijven. Scheiding van eventuele
dwaling door een zekere verburgerlijking lijkt hier niet moeilijk,
wanneer sommige spijzen met bepaalde feesten geassocieerd
worden, zoals ook in het Westen geschiedt. Men denke aan de
eieren en het krentenbrood met Pasen, aan de suikermuisjes bij
een geboorte, aan de St. Nicolaasgebakken, e.d. 1)
Deze gewoonte kan ook in de gekerstende slametan zonder
bezwaar behouden blijven om het verschil tussen de feesten
sterker te accentueren.
Iets analoogs met de keuze der spijzen is natuurlijk in het Mis
offer moeilijk te ontdekken of men moest het willen zien in de
verscheidenheid van kleuren, gewaden en versiering, die bij de
diverse feesten gebruikelijk zijn en er hun cachet aan geven.
De sumbangan of feestbijdrage der gasten, waaraan dikwijls
een verplichting tot wederkerigheid verbonden is, blijft ook bij
de gekerstende slametan bruikbaar. In sommige omstandig
heden, ook wanneer de heilmaaltijd van een bepaalde familie
uitgaat, kan deze bijdrage zelfs nodig zijn om het aanrichten
ervan mogelijk te maken. Omdat echter door deze sumbangans
de gemeenschapsgeest treffend tot uiting komt, zullen ze bijzon
der op hun plaats zijn bij de gemeenschappelijke gekerstende
slametans, die door groepen van gelovigen worden gegeven naar
aanleiding van feesten, waarbij zij gezamenlijk betrokken zijn,
zoals Eerste Communiefeest, Vormfeest en Doopfeest van vol
wassenen.
In de H. Mis beantwoordt aan de sumbangan de collecte, waar
i) D. Ρ o 1, op. cit. p. 91.
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ieder zijn bijdrage behoort te geven om de eredienst in brede zin
mogelijk te maken.
Ofschoon de wadjib tijdens de gekerstende slametan wordt
aangeboden, zal deze gave toch bestemd zijn als stipendium voor
de H. Mis. Dan valt de rechtstreekse aanpassing van de wadjib
zakelijk samen met de onrechtstreekse. Deze laatste, welke eigenlijk in het aanbieden van het stipendium bestaat, zal echter ook
gescheiden behoren voor te komen, wanneer de gekerstende
slametan achterwege blijft.
De actieve deelname der gasten, welke in het antwoorden van
„Amin" op de donga van de kaum en in de daarbij passende
handhouding gelegen is, werd door de Tata Tjara voor katholieken ongeoorloofd verklaard overeenkomstig Canon 1258 van
het Kerkelijk Wetboek. Dit antwoorden en deze handhouding
kunnen echter niet langer ongeoorloofd zijn, wanneer de donga,
waarbij zij aansluiten, gekerstend is en door de priester of diens
vertegenwoordiger wordt verricht. In de gekerstende slametan
behoeft deze handhouding natuurlijk niet per se slaafs overgenomen te worden. Ook een ander passend gebedsgebaar kan ervoor in de plaats treden.
In het licht der onrechtstreekse aanpassing zou onderzocht
moeten worden, welke antwoorden en welke gebedsgebaren van
de zijde der gelovigen mogelijk zijn om hun deelname aan het
H. Misoffer te manifesteren. De slametan schijnt er ons op te
wijzen, dat een uitwendige deelname door woord en gebaar zeer
wenselijk en aangepast zou zijn.
Tenslotte is er in de slametan verband tussen offer en maaltijd, want het zou geen echte heilmaaltijd zijn, indien het offer
aan de geesten er niet aan was voorafgegaan. In de gekerstende
slametan treedt de zegening der spijzen hiervoor in de plaats.
Bij de Eucharistie bestaat dit verband tussen offer en maaltijd
eveneens, want de H. Communie zou geen heilmaaltijd zijn zonder het Offer. Dit innige verband komt volledig tot zijn recht,
wanneer de H. Maaltijd in aansluiting met het Offer genoten
wordt. Daarom zouden we voor de Javanen niet alleen om
theologische en liturgische redenen, maar ook nog op aanpassingsgronden de voorkeur willen geven aan het communiceren
onder de H. Mis.
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§ 3.

Beleefdheidsvormen.

Tot de gebruiken, die met de viering der Eucharistie in verband kunnen worden gebracht, behoren ook de beleefdheidsvormen, die bij een volk in ere zijn. Bij het H. Misoffer immers
komen allerlei uiterlijke vormen te pas, die de uitdrukking zijn
van eerbied en hoogachting, van bescheidenheid en dienstvaardigheid, van fijngevoeligheid en zorg om met anderen rekening
te houden en hen niet te kwetsen of te hinderen. Waar zij in
acht genomen worden tegenover God, maken zij tevens deel uit
van de gebedsvormen. Er zijn er echter ook, die op de mededeelnemers aan het Offer betrekking hebben. Is het geen fijngevoelde beleefdheid, wanneer de gelovigen bij het binnenkomen van de celebrerende priester opstaan of wanneer de dienaars en assistenten achteruitwijken om de celebrant voor zich
te laten passeren? Hetzelfde geldt van de gewoonte der assistenten om onder het gezongen Gloria en Credo pas hun plaats op
de stoelen in te nemen, wanneer de celebrant gezeten is. Zo
staat de subdiaken tegelijk met de diaken op, wanneer deze het
corporale op het altaar gaat uitspreiden en hij blijft in deze
houding wachten, totdat de diaken bij de stoelen is teruggekeerd.
Wanneer deze laatste bij het boek assisteert, zal hij, rechts van
de celebrant staande, met zijn rechterhand en, links van hem
staande, met zijn linkerhand de verschillende plaatsen ter lezing
aanwijzen om zodoende het gezicht op het boek vrij te laten en
de celebrant niet te hinderen. Een fijngevoelde hoffelijkheid en
bescheidenheid is het ook, als de assisterende diaken iets terugwijkt op het ogenblik, dat de priester bij de twee memento's zijn
meer persoonlijke intenties aan God aanbeveelt. Telkens treffen
we in de H. Mis de groet aan, die onder de wellevendheidsvormen zo'n grote plaats inneemt en dikwijls het karakter van
een heilwens draagt. De beleefdheid eist, dat men bij het H.
Offer met een verzorgd uiterlijk en in gepaste kleding verschijnt
en dat men ook de wijze van spreken en de gebaren hiermee in
overeenstemming brengt.
De uiterlijke vormen kunnen van volk tot volk verschillen.
Het ligt voor de hand, dat het vooral Westerse beleefdheidsopvattingen waren, die op de liturgische vormen en op de gedragingen der gelovigen haar stempel hebben gedrukt.
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Het maatschappelijke leven vertoont onder dit opzicht een
sterke ontwikkeling. Wat vroeger normaal was, kan nu als gemaakt en overdreven worden beschouwd. Wat vroeger als onbeleefd gold, kan nu min of meer geaccepteerd zijn. Het godsdienstig leven schijnt op dit punt altijd conservatiever te zijn dan
het profane. 1) Zo is het mogelijk, dat reeds verdwenen en in
onbruik geraakte maatschappelijke beleefdheidsvormen zich in
de eredienst gehandhaafd hebben. Zij waren echter nog levend
op het ogenblik, dat zij in de eredienst werden opgenomen, en
vertonen zodoende enige gelijkenis met de dode sacrale taal, die
ook nog levend was, toen ze in de liturgie haar intrede deed.
Het ligt niet in onze bedoeling na te gaan, hoe en wanneer
deze beleefdheidsvormen in de H. Mis opgenomen zijn. Nu behoren ze in ieder geval tot de gestalte of het gewaad der Eucharistie. De vraag of ze aangepast of alsnog aanpasbaar zijn, zal in
het tweede deel van dit hoofdstuk aan de orde komen. Hier bespreken we slechts enige Javaanse beleefdheidsvormen, die met
de viering der H. Eucharistie in verband kunnen worden gebracht.
Over het algemeen houden de Javanen van deftige manieren
en waardige omgangsvormen. Hierbij treedt zeer sterk hun gevoel voor verhoudingen aan het licht, bijzonder tegenover meerderen en hogergeplaatsten. Dit komt onder meer tot uiting in
hun wijze van groeten, in hun houding en in hun spreekwijze.
Hoffelijk en vormelijk als de Javaan is, let hij zeer sterk op het
uitwendige en hecht daaraan een grote waarde, die menigeen
zelfs overdreven voorkomt. Ook de Javanen zelf beginnen verandering te wensen in de omgangsvormen, die te omslachtig
zijn en niet meer in de nieuwe verhoudingen passen. In 1930
schreef het Java-instituut een prijsvraag uit over de tradionele
Javaanse wellevendheidsvormen, beschouwd in verband met de
hedendaagse opvattingen en verhoudingen. In de daarop binnengekomen antwoorden werd aangedrongen op vereenvoudiging der omslachtige tjara's; op afschaffing van de door velen
als vernederend gevoelde dodok of sila op de grond, terwijl
anderen staan of op stoelen zitten; op beperking van de sembah
en op nivellering der te grote verschillen in beleefdheidstoon.
!) Th. Ohm O.S.B.: Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum,
Leiden, 1948, p. 30.
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Aanvulling met Europese gewoonten werd niet afgewezen. Men
was van mening, dat de moderne ontwikkeling en de veranderde
omstandigheden gewijzigde tata-krama of beleefdheidsvormen
nodig maakten. 1) Het boekje „Tata Tjara", dat we reeds herhaaldelijk besproken hebben, is in het geven van richtlijnen op
dit gebied zeer voorzichtig, niet alleen omdat de gebruiken
plaatselijk kunnen verschillen (bv. in en buiten de Vorstenlanden), maar ook omdat de opvattingen zelf aan het veranderen
zijn. Heel bijzonder is dit wel het geval geweest in de bewogen
jaren gedurende en na de tweede wereldoorlog. Dit alles maakt
het nodig met de grootste reserve hierover te spreken, want
alleen nog levende en door het volk op prijs gestelde gebruiken
komen, dunkt ons, in aanmerking om in het christelijk bezit te
worden opgenomen. Is deze opname eenmaal een feit, dan kunnen ze wellicht als gewijde vormen in de eredienst gehandhaafd
blijven, ook al zouden ze later uit het profane leven verdwijnen.
De vraag of er godsdienstige dwaling mee verbonden is, zal bij
deze burgerlijke beleefdheidsvormen meestal wel overbodig zijn.
Zoals overal, staat ook bij de Javanen de kleding in verband
met opvattingen over welvoegelijkheid en beleefdheid, want deze
kan eisen, dat men bij sommige gelegenheden al of niet in een
bepaalde klederdracht verschijnt. De eigenlijke Javaanse klederdracht 2) bestaat voor de mannen in een „bebed", een gebatikt
of bedrukt lijnwaad van 2 à 2y2 M. lengte bij ± 1 M. breedte,
dat hun dient tot bedekking van de korte katoenen broek. Die
luchtige, gekleurde rok wordt anderhalf maal om het onderlijf
geslagen en wel zó, dat het rechteruiteinde in plooien of „wiron"
tot aan de ongeschoeide voeten neervalt. De bebed wordt om het
middel vastgemaakt met een brede strook geweven goed, dan
wel met een gewone buikband of riem. Over het bovenlijf
dragen de mannen een kort overslaand buis met opstaande
kraag en halsknopen, waarbij kleine verschillen bestaan tussen
het Djokjase en Solóse model. Zij dragen verder een gebatikte
hoofddoek of iket, die zó wordt aangedaan, dat het voorhoofd
in het midden hoog vrij blijft. Tegenwoordig gebruikt men
vaak geprepareerde hoofddoeken of blangkons.
i) Prijsvraag over de Tata-Krama, Djawa X (1930) 168; XI (1931) 31, 39.
2) A. S u g i j a : De kleederdracht der Javanen. B.U.J. 38 (1926) 168.
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De Javaanse vrouwen laten meestal het hoofd ongedekt en
dragen het haar in een wrong. Over het bovenlijf, dat gewikkeld
is in een lange doek of kemben, dragen zij een baadje. Ook zij
lopen in een gebatikt katoenen kleed of gestreept lijnwaad, dat
onder het baadje om de heupen met een gordel of band wordt
vastgesnoerd, tot aan de voeten neerhangt en de hele benedenhelft van het lichaam bedekt. Bij de vrouwen heet dit kledingstuk „tapih". Het wordt twee en een halve maal om het benedenlijf geslagen en het geplooide uiteinde komt aan de rechterzijde
te hangen. Bij het uitgaan nemen de vrouwen dikwijls een „sléndang" mee, een lange gebatikte doek, die ongeveer een halve
meter breed is. Hierin draagt de moeder haar kind, de koopvrouw haar mand met koopwaren. Hebben zij niets te dragen,
dan hangt de sléndang los en vrij over de schouders.
Dit is in hoofdzaak de gewone klederdracht. Op feesten en
bij officiële gelegenheden draagt men dezelfde kleding maar van
betere kwaliteit en met de nodige sieraden. De mannen hebben
dikwijls een kris op de rug met fraai gegraveerde metalen overschee en kunstig gesneden gevest. Naast de feestkleding hebben
vele ambtenaren en hofdignitarissen nog ambtsgewaden, welke
min of meer afwijken van de gewone klederdracht.
In plaats van bebed of tapih droegen mannen zowel als vrouwen soms de sarung, een wijde cylindervormige rok, die onderlijf en benen bedekte. De sarung werd wel eens als négligé-dracht
beschouwd en gold als minder beleefd dan bebed of tapih. Ook
was het een eis van wellevendheid, ongeschoeid maar met hoofddoek voor meerderen en hogergeplaatsten te verschijnen. In de
kerk droegen de mannen dan ook meestal een hoofddoek, tenminste als zij in Javaanse kleding kwamen. Eveneens kwam het
herhaaldelijk voor — ofschoon in steeds mindere mate — dat
mannen zowel als vrouwen hun sandalen bij de ingang lieten
staan of ze op hun plaats in de kerk achterlieten, wanneer zij
ter H. Tafel naderden. Dit komt nog enigszins tot uiting in hetgeen het boekje „Tata Tjara" over de kleding in de kerk opmerkt. In het praeadvies, dat de afdeling Solo aan de Centrale
Commissie opstuurde, wordt gezegd, dat de bebed beter is dan
de sarung, met hoofddoek beleefder dan zonder hoofddoek.
Schoeisel dragen wordt daarin geoorloofd verklaard. De Centrale
Commissie is het met deze voorbeelden eens, maar herinnert er
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aan, dat het niet bezitten van bebed of hoofddoek geen reden
mag zijn tot verzuimen van de Zondagsplicht. Wel meent zij, dat
vooral de mannen zonder sandalen naar de Communiebank
moeten gaan, tenzij het plaatselijk gebruik daarvan afwijkt.
Overigens meent de Centrale Commissie, dat het moeilijk is
iets over de kleding in de kerk vast te stellen, omdat de opvattingen daaromtrent plaatselijk verschillen en aan verandering
onderhevig zijn. Dit blijkt ook reeds uit het antwoord op een
door het Java-instituut in 1922 uitgeschreven prijsvraag, waarin
als voordelen van de Europese kleding werden opgesomd, dat
ze sterker, goedkoper en eenvoudiger is dan de Javaanse en
verkeer met anderen vergemakkelijkt. De inzender geeft als zijn
mening te kennen dat het, gezien de opgesomde voordelen en
met het oog op de vooruitgang van het Javaanse volk aan te
bevelen is, dat de Javanen de Westerse klederdracht in gebruik
nemen. De vrouwen zouden echter haar nationale dracht onveranderd moeten laten, daar Europese dameskleding voor Javaanse
vrouwen niet praktisch is en haar niet goed kleedt. 1) De ontwikkeling is ook sterk in deze richting gegaan. De vrouwen hebben tot nu toe veel meer aan de nationale klederdracht vastgehouden dan de mannen. De jaren gedurende en na de oorlog
met de toen heersende textielschaarste hebben de klederdracht
natuurlijk beïnvloed. Het dragen van bebed en sarung is veel
zeldzamer geworden en de kupluk — een zwart fluwelen fez
zonder kwast — heeft de iket of hoofddoek grotendeels verdrongen. Als behorend bij de klederdracht behoeft de kupluk in de
kerk dan ook niet afgezet te worden. Door het gebruik van
schoenen en van sandalen, die met riempjes vastgebonden zijn,
is ook de gewoonte om zich van het schoeisel te ontdoen, minder
algemeen geworden.
Ofschoon de Javaanse klederdracht in de laatste jaren een
aanmerkelijke verandering heeft ondergaan, zou het toch onjuist
zijn te beweren, dat deze kleding reeds volkomen verdwenen is.
Zelfs is het moeilijk te zeggen, of dit in de naaste toekomst het
geval zal zijn. Vóór de oorlog zag men veel Javanen, die gewoonlijk Europees gekleed gingen, bij officiële en plechtige gebeurtenissen in Javaanse dracht verschijnen. Daarom zouden we de
i) Prijsvraag over de klederdracht: Djawa II (1922) 101; IV (1924) 104.
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vraag willen stellen of de Javaanse klederdracht niet bruikbaar
blijft in de kerk voor personen, die bij de godsdienstplechtigheden een functie verrichten, zoals misdienaars, de dragers van
baldakijn of pajung in de Sacramentsprocessie, eventuele voorlezers van Epistel en Evangelie in de landstaal e.d. De misdienaars droegen meestal de gebruikelijke zwarte en rode toogjes
met superplie, maar daarnaast kwam het ook herhaaldelijk voor,
dat zij in Javaanse dracht dienden. 1) Op meerdere staties had
men daarvoor een aantal bebeds in voorraad, die in de sacristie
werden bewaard. Uit de antwoorden, die we van missionarissen
mochten ontvangen, blijkt dat de Javaanse kleding voor misdienaars ook nu nog mogelijk en wenselijk wordt geacht.
Behalve hun ambtscostuum en de daarop bevestigde distinctieven, hadden de Javaanse ambtenaren en hofdignitarissen nog
een ander onderscheidingsteken van hun waardigheid, nl. het
staatsie-zonnescherm, in het Javaans pajung of songsong geheten.
De pajungs verschillen door kleuren, door min of meer vergulde
banden en strepen van verschillende breedte, overeenkomstig
de rang van degene, die dit waardigheidsteken dragen mag.
Omtrent de betekenis der kleuren schijnt men het tegenwoordig niet overal eens te zijn. Het goud en geel zijn de koninklijke kleuren; eveneens behoort het wit als het symbool der
reinheid tot de hoogst aangeschrevenen. Het blauw is de kleur
der liefde, het groen die der hoop, terwijl het donkerbruin of
sawa-mateng het vertrouwen en de trouw aangeeft. 2) De vorst
alleen is gerechtigd een gouden pajung te voeren. 3) De pajung
staat dikwijls in de voorgalerij van de woning gesloten opgesteld.
In de Kirab Dalem, de grootse rondgang, waarbij de nieuwe
vorst zich voor het eerst aan zijn volk vertoonde, liepen de verschillende ambtenaren mee onder hun ambtspajung, die door
een ondergeschikte gedragen werd. 4) Bij bepaalde gelegenheden laat men zich die pajung ook nadragen, maar dan dichtgevouwen en niet opgestoken. 6)
*) Men zie hiervoor de pentekening van Pater M. R e k s a a t m a d j a S.J. bij
gelegenheid van een priesterwijding. B.U.J. 45 (1933) 147.
') L. Th. M a y e r : Een Blik II, p. 509-511.
3) R a f f l e s : History of Java. Londen, 1817, I, p. 348.
4) Fr. X. D i r k s : Sultansverheffing te Djokjakarta, B.U.J. 52 (1940) 106-108.
») L. G r o e n e w e g e n : Javaansche Hoffelijkheid, B.U.J. 35 (1923) 309.
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Wat ook de oorsprong van de pajung moge zijn, zij is als
waardigheidsteken zeer oud en populair.
Zoals blijkt uit hetgeen over de kleuren der pajungs gezegd is,
schijnen de Javanen een kleurensymboliek te kennen. Een
Javaans missionaris verzekerde ons, dat zulks het geval was bij
de kleuren van de regenboog, maar zelf kon hij niet precies
zeggen, wat al die kleuren betekenden. Een ander meende, dat
ook in de wajang de verschillende kleuren hun betekenis hebben, enigszins overeenkomend met die, welke aan onze liturgische kleuren wordt toegekend. We geven hier slechts de betekenissen, zoals ze ons werden meegedeeld. Wit zou het symbool
zijn van de dood; daarom worden de lijken in zuiver wit linnen
of katoen (mori) gewikkeld. Witte kleren zouden als onbedrukt
en onbebatikt het immateriële weergeven. Ook reinheid en
blijdschap kunnen door de witte kleur worden aangeduid. Het
zwart kan op onveranderlijke rechtvaardigheid en ook op droefheid wijzen; het rood op bloed, durf en dapperheid. In het
blauw zou valsheid en onoprechtheid liggen uitgedrukt, in het
goudgeel macht en liefde. Het groen tenslotte zou wijzen op
hoop, groei en vruchtbaarheid. Ofschoon er dus bij de Javanen
over de betekenis der kleuren verschil van mening schijnt te
bestaan, mogen we toch wel verwachten, dat ze voor de betekenis van de liturgische kleuren ontvankelijk zullen zijn.
Het is niet te verwonderen, dat de pajung als vorstelijk waardigheidsteken de aandacht der katholieke Javanen heeft gehad.
Zo vinden wij vermeld, dat de pajung gebruikt werd in de
Sacramentsprocessie te Muntilan 1) en dit schijnt ook elders het
geval geweest te zijn. Sommige missionarissen zouden de pajung
graag als ereteken van Christus-Koning naast het altaar zien
staan, hetgeen, meen ik, hier en daar ook reeds geschiedde. Een
van hen bracht naar voren, dat het gebruik van de pajung verdiende ingevoerd te worden bij het inhalen van de Bisschop voor
de Pontificale H. Mis en andere pontificale plechtigheden. Een
ander vindt het beter om buiten het gebied van Djokja en Solo
de pajung maar niet te gebruiken, tenzij bij het binnenhalen
van een lijk en van een bruidspaar. We geloven echter, dat ook
buiten dit gebied de betekenis van de vorstelijke pajung zeer
i) J. G i t s e 1 s : Missiejubileum in Mocntilan, B.U.J. 46 (1934) 216.
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goed zal worden begrepen, want als waardigheidsteken is de
pajung daar voldoende bekend. Op de vraag, of de pajung naast
het altaar tussen Sanctus en Communie geopend mocht staan,
ontvingen we slechts één antwoord en dit was bevestigend. In
dit geval zou de geopende pajung de Sanctus- of Consecratiekaars kunnen vervangen, die, strikt genomen, liturgisch is voorgeschreven, maar feitelijk toch weinig gebruikt wordt. Daar
staat echter tegenover, dat volgens sommigen de Javaanse adat
niet toestaat een parasol of parapluie in huis open te maken. Dit
zou betekenen: spotten met de dood, want opengeslagen pajungs
onder een dakbedekking vindt men slechts op de begraafplaatsen. 1)
Bij de Javaanse beleefdheidsuitingen spelen ook houding en
gebaren een grote rol, vooral in de wijze, waarop men elkander
groet en tegenover elkander plaats neemt. Kwam vroeger een
Javaan het erf op van een hogergeplaatste, bv. van een regent of
een wedana, en zag hij deze in de voorgalerij zitten, dan zou hij
niet nader treden, maar midden op het erf neerhurken en afwachten tot hem een teken gegeven werd om te naderen. Als hij
dan geroepen werd, trad hij eerbiedig gebogen naderbij en ging
aanstonds weer op de grond hurken om aldus zijn verzoek te
kunnen blootleggen. Alvorens te spreken, vouwde hij dan de
handen samen, hief ze omhoog tot voor de neus en dan nog
hoger tot voor het voorhoofd. Dit is de sembah of eerbiedige
groet. 2)
Een andere begroeting is de kniekus, de udjung of sungkem,
waaraan meestal de gewone sembah voorafgaat. Deze kniekus
wordt vooral gebracht bij sommige plechtige en gewichtige gelegenheden, bv. wanneer men op de Javaanse Bakda of Lebaran
de alal-behalal verricht bij ouderen en meerderen. Op die grote
algemene Javaanse feestdag gaat men bij ouders en grootouders
op bezoek. Eerbiedig nadert men dan en brengt de sembah.
Vervolgens omvat men met beide handen de rechterknie van de
geëerde en kust die, terwijl men vergeving vraagt voor alle
tekortkomingen in de loop van het voorbije jaar bedreven. 3)
1
) S . N i m p u n a : Javaanse Adat, Deventer 1941, p. 15.
') L. G r o e n e w e g e n , art. cit. B.U.J. 35 (1923) 310; D. Pol, op. cit. p. 37.
3) J. S с h o t s : Bakda, B.U.J. 38 (1926) 164; С. Ρ u s ρ a d i h a г d j a : De Biecht
der Wong Djawa, B.U.J. 38 (1926) 21.
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Deze kniekus vormt ook een deel van het huwelijksceremonieel 1) en van de plechtigheden bij de Sultansverheffing 2).
Bij het brengen van de sembah en van de udjung zat men
meestal met gekruiste benen op de grond, waarop een klasa of
mat was uitgespreid. Deze houding wordt sila genoemd en gold
voor zeer eerbiedig, want de Javaan was er steeds op bedacht zich
beneden zijn meerdere te houden. Als de hogergeplaatste op een
lage stoel zat, zou hij niet gemakkelijk op een gewone stoel gaan
zitten. Wanneer men bij een meerdere binnen kwam, die op een
stoel was gezeten, zocht men zo spoedig mogelijk een plekje op
de vloer. Gebogen liep men er heen om niet, rechtop staande,
boven zijn meerdere uit te steken. 3)
Een ander beleefdheidsgebaar, dat hier voor bespreking in
aanmerking komt, is het ophouden van de handen (tangán mando). We zagen dit gebaar reeds bij de slametan. Volgens sommigen betekent deze handhouding, dat men iets wil vragen of opvangen. Volgens anderen kan dit ook als aanbiedingsgebaar beschouwd worden. 4) Biedt men iets met één hand aan, dan
schijnt het Javaanse beleefheid te zijn, de rechterelleboog met
de linkerhand te ondersteunen.
Ook in de waardering en beoefening van deze houdingen en
gebaren is een sterke ontwikkeling waar te nemen. Dit bleek
reeds uit de antwoorden op de bovengenoemde prijsvraag van
het Java-instituut over de Javaanse beleefdheidsvormen of TataKrama. Men wilde de omslachtige tj ara's of goede manieren
vereenvoudigen en de door velen als vernederend gevoelde dodok
of sila op de grond, terwijl anderen staan of op stoelen zitten,
afschaffen. Ook wenste men beperking van de sembah, die echter
niet geheel werd afgekeurd. Volgens sommigen is het hurken
als eerbetoon jegens meerderen in rang tegenwoordig bijna geheel uit de mode en zou vervangen moeten worden door een
andere houding, bv. door het staan met samen gevouwen handen
en over elkaar gekruiste vingers. Anderen daarentegen meenden
i) K i P a d m a s u s a s t r a : Serai Tata Τjara, Semarang 1911, p. 354; E.N.I. II
.Javanen", p. 220; L. Τ h. M a y e г, op. cit. II, p. 384.
a) F r. X. D i г к s : Sultansverheffing te Djohjakarta, B.U.J. 52 (1940) 102-105.
S) L. G r o e n e w e g e n , art. cit. B.U.J. 35 (1923) 310.
*) С. P u s p a d i h a r d j a : De Slametan op Java, B.U.J. 53 (1941) 108.
Τ h. О h m : Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum, p. 267.
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het zitten in sila-houding te kunnen handhaven. Met grote beslistheid werd echter naar voren gebracht, dat alle aanwezigen
zonder uitzondering ófwel op de grond ófwel op een stoel zouden
zitten, i) Sindsdien hebben de veranderde maatschappelijke verhoudingen, de Europese kleding, het toenemende gebruik van
stoelen en het veelvuldige contact met niet-Javanen er toe bijgedragen, dat de gewoonte van sila-zitten aan algemeenheid heeft
ingeboet. Toch was dit gebruik nog lang niet dood en werd in
zuiver Javaanse milieu's, vooral in de desa's, nog zeer veel in
praktijk gebracht.
Sommige van deze houdingen en gebaren zijn reeds lang bij
de katholieke Javanen in gebruik, wanneer zij de kerk binnenkomen en de H. Mis bijwonen. We vinden vermeld, dat de
katholieke Javanen in de kerk altijd eerst een sembah maken,
voordat zij beginnen te bidden. 2) In de oorspronkelijke uitgave
van het boekje „Tata Tjara" geeft de Centrale Commissie bij
wijze van voorbeeld de volgende aanwijzing: „Bij het binnentreden van de kerk make men slechts een kruisteken met wijwater; hurken en sembah maken doe men naast de plaats, waar
men gaat zitten. Het verlaten van de kerk geschiede op dezelfde
manier." De herziene tekst van de Tata Tjara echter wil klaarblijkelijk naast het hurken ook de mogelijkheid van de kniebuiging openlaten, want we vinden daar een kleine wijziging
aangebracht: „knielen of knielend hurken en sembah maken doe
men naast de mat of bank, waar men gaat zitten."
De houding en de gebaren in de kerk zullen in hoge mate
afhankelijk zijn van de vraag, of er banken of matten zijn. De
sila-houding zal slechts mogelijk zijn als de vloer met matten of
klasa's is bedekt. In desa-kerken, die bijna uitsluitend door
Javanen werden bezocht, was dit laatste gewoonlijk het geval.
In de stadskerken had men dikwijls een combinatie van matten
en banken, maar dan bleek er over het algemeen een grote voorkeur voor de banken te bestaan, niet alleen omdat wegens
Europese kleding en schoenen de sila-houding voor sommigen
bezwaarlijk werd, maar ook omdat men niet graag lager ging
zitten dan zijns gelijken. In de kerk van Pohsarang, waar men
i) Prijsvraag Tata Ктата: Djawa. Χ (1930) 168; XI (1931) 31-39.
я
) L. G r o e n e wegen,'an. cit. B.U.J. 35 (1923) 310.
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ook in sila-houding op matten zat, was aan dit bezwaar tegemoet
gekomen, doordat men de vloer van het voorste gedeelte van de
kerk iets hoger had gemaakt. Daarachter was een lager gedeelte
met stoelen bezet, zodat de zittingen dezer stoelen even hoog
lagen als de matten in het voorste gedeelte der kerk. De missionarissen, die zich hierover uitspraken, gaven er de voorkeur aan
een keus te doen, ofwel alleen banken ofwel alleen matten. Wel
spraken zij de verwachting uit dat de banken het van de matten
zullen winnen met het nadelig gevolg — aldus een practisch
missionaris — dat er grotere kerken gebouwd zullen moeten
worden. Hopelijk worden er op Java nooit zulke grote kerken
gebouwd, dat het contact van de gelovigen met het altaar bemoeilijkt wordt.
Bij de vraag, welke gebaren de gelovigen onder de H. Mis
kunnen verrichten, zal men er dus rekening mee moeten houden,
dat zij op banken gezeten zijn. De sembah, die de Javanen reeds
dikwijls brachten onder de beide opheffingen der consecratie
en bij de zegen met het Allerheiligste, kan knielend worden
verricht en blijft ook in de banken uitvoerbaar. De sila-houding
zal dan alleen behouden kunnen worden als groet bij het binnenkomen of verlaten van de kerk, naast de bank, waar men plaats
neemt, zoals de herziene tekst van de Tata Tjara reeds aangeeft.
De udjung was echter, voor zover we konden nagaan, nog niet
in de kerk gebruikelijk. Deze eerbiedsbetuiging zou, dunkt ons,
alleen bij heel bijzondere gelegenheden practisch kunnen zijn,
b.v. bij de Bisschop, wanneer deze het H. Vormsel toedient.
Misschien zouden we hier bij alal-behalal en udjung van onrechtstreekse aanpassing kunnen spreken. Immers het wederzijdse Confiteor van priester en volk, waarin zij niet alleen aan
God en Zijn Heiligen maar ook aan elkander hun zonden belijden, vormt een analoog christelijk gebruik, enigszins gelijkend
op de alal-behalal. Als zodanig beantwoordt aan de udjung de
diepgebogen houding, waarin het Confiteor gebeden wordt.
De verwachting, dat de banken op de duur de matten zullen
verdringen, brengt ook de kwestie van een eventuele bankenpacht mee. Alle missionarissen, wier mening we mochten vernemen, bleken hiertegen fel gekant te zijn, want dit zou een
ongewenst verschil meebrengen tussen armen en rijken, tussen
betalenden en niet-betalenden. Bovendien zou er veel te-laat165

komen uit voortvloeien. De bankenpacht zouden we dan ook
niet gaarne in onze Javaanse kerken binnenhalen. Liever trachte
men op andere wijze in het onderhoud van de kerk te voorzien.
Sprekend over de beleefde houding en gebaren der Javanen
en over de bruikbaarheid ervan bij de viering der Eucharistie,
denken we bijzonder aan de misdienaars, die meer nog dan de
andere gelovigen lichamelijk-actieve deelnemers zijn. Het aangeboren gevoel der Javanen, ook van de jeugd, voor beleefde
vormen vindt in het dienen der H. Mis een prachtig terrein van
toepassing. Over de wijze, waarop de Javaanse jongens deze
eretaak vervulden, kon men gewoonlijk zeer tevreden zijn. Verschillende missionarissen meenden evenwel, dat er bij het misdienen nog meer rekening kon gehouden worden met Javaanse
beleefdheidsvormen. In een bepaalde statie werd er b.v. altijd
op gelet, dat de misdienaars een trede lager knielden dan de
celebrant. Sommige missionarissen stelden voor, dat de misdienaars met opgehouden handen ampullen, bonnet, scheepje
e.d. zouden aanbieden of dat zij, zo de aanbieding met één hand
geschiedt, met de linkerhand de rechterelleboog zouden steunen.
Het kussen van de ampul zou echter achterwege moeten blijven,
daar alleen de udjung of kniekus in het openbaar kan worden
gebracht.
Een ander gebruik, dat met de Javaanse beleefdheid en welvoegelijkheid samenhangt is het gescheiden zitten van mannen en
vrouwen. Hierin vinden we een reden te meer om de boven besproken bankenpacht af te wijzen, want deze kan zo gemakkelijk
een bedreiging vormen voor de scheiding der beide geslachten,
die we toch tot de goede Javaanse volkszeden mogen rekenen.
Bij pubieke samenkomsten ligt deze scheiding geheel in de
Javaanse adat. Wanneer men op bezoek komt en met de gastheer
aan tafel zit, zal zijn vrouw zich niet gemakkelijk erbij voegen,
maar liever, op enige afstand gezeten, aan het gesprek deelnemen. Bij feesten vormen mannelijke en vrouwelijke gasten
altijd twee aparte groepen. In onze kerken bleven de Javanen
uit eigen beweging aan deze gewoonte vasthouden. Mocht er
vroeger wellicht een zekere achterstelling van de vrouw in gelegen hebben, dan is dat zeker niet het geval in onze kerken,
waar mannen en vrouwen gelijkelijk een der beide helften bezetten. Zonder uitzondering waren de missionarissen dan ook
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van mening, dat deze gewoonte in ere gehouden moest worden.
Een der missionarissen wees er echter op, dat het wel gewenst is,
dat de huisgezinnen, vader, moeder en de kinderen, bij elkaar
zitten, zodat de ouders hun kinderen in de kerk onder toezicht
kunnen houden en hen kunnen helpen bij het bidden. Dit voor
stel kan met de verlangde scheiding samengaan, als het maar
beperkt blijft tot de kleine kinderen, die het ouderlijk toezicht
nog nodig hebben. Beter dan een leeftijdsgrens zou men hier
een grote gebeurtenis in het katholieke leven tot maatstaf kun
nen nemen, b.v. de eerste H. Communie of beter nog het ont
vangen van het H. Vormsel. Dit zou de christelijke volwassen
heid, welke door dit sacrament wordt bereikt, duidelijk naar
voren brengen en, in dienst van de zo vaak verdedigde gradualiteit, het gewicht van het H. Vormsel sterker markeren.
Ook aan de communiebank is het gewenst, dat de mannen en
vrouwen niet door elkaar zitten. Het door elkaar zitten wordt
door de Javaanse adat niet geduld en is kasar (grof, ruw, onbe
schaafd), vooral als er bij de communiebank gedrang plaats heeft.
Heel bijzonder komt de Javaanse beleefdheid en het gevoel
voor verhoudingen tot uiting in de taal. Ofschoon men bijna
overal het onderscheid kent tussen een beleefde en een minder
beleefde wijze van spreken, bezit het Javaans in dit opzicht toch
wel een specialiteit, nl. de zogenaamde taaisoorten of rangtalen.
Deze termen kunnen de onjuiste indruk maken, dat het Javaans
meerdere talen bevat. Daarom spreken sommigen liever van
bijzondere of beleefdheids-vocabularia. !) Bij het bespreken van
de Javaanse doopformule vermeldden we reeds het onderscheid
tussen laag-Javaans (Ngoko) en hoog-Javaans (Krama). Het ge
bruik ervan wordt bepaald door de verhouding, waarin men tot
de aangesprokene staat. Allerlei nuanceringen en combinaties
lopen daar nog doorheen. De hoogheid van de persoon, over
wie men spreekt, wordt bovendien nog door een aantal KramaInggil (of hoog-Krama)-termen tot uitdrukking gebracht. Ook
hier is een streven naar vereenvoudiging merkbaar, zoals bleek
uit de reeds besproken prijsvraag van het Java-instituut, waar
men nivellering wenste van te grote verschillen in beleefdheidstoon. 2 ) Velen voelen deze rangtalen, vooral in sommige situai) J. G o η d a : The Javanese Vocabulary of Courtesy: Lingua. Juni 1948,
p. 333-376.
3) Prijsvraag Tata Krama: Djawa. X (1930) 169.
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ties, als een last. Hierin ligt dan ook één van de redenen, waarom
men soms graag naar een andere taal grijpt en heel bijzonder aan
het Indonesisch de voorkeur geeft, dat deze rangtalen niet
kent. l) De zich nog steeds ontwikkelende verandering in de
verhouding tussen de Javanen onderling heeft ook op het gebruik van de taaisoorten zijn invloed doen gelden en het gebruik
van het Krama of de beleefde taal doen toenemen. Daarom
menen sommigen, dat het streven om het Krama af te schaffen
nooit ingang zal vinden. In ieder geval is het gebruik der rangtalen nog volop levend in de Javaanse maatschappij.
Aangezien de H. Mis in het Latijn geschiedt, is de kwestie der
rangtalen vooral practisch voor de preek. Het was algemeen gebruik, dat de priester daar, waar hij „ex officio" (met stool)
optrad, zoals bij het preken of in de biechtstoel, zich van het
Ngoko bediende. Dan spreekt hij immers in naam van God, van
Christus en van de Kerk, en zijn toehoorders zitten daar als
kinderen van de Kerk en als zijn eigen leerlingen, tegenover wie
hij de vertrouwelijke toon van het Ngoko mag aanslaan. Zo gebeurde het, dat hij dezelfde mensen, tot wie hij zich in de biechtstoel en preek in het Ngoko richtte, buiten de kerk in het Krama
aansprak, uitgezonderd natuurlijk de kinderen. Hierdoor werd
het besef levendig gehouden van de bijzondere plaats, die de
stooldragende priester als bedienaar van Christus en de Kerk
inneemt. Sprak men in de preek over God, Christus en de Heiligen, dan werd alles, wat op Hen betrekking had, in KramaInggil-termen uitgedrukt, als deze tenminste bestonden.
De rangtalen kunnen we dus als iets waardevols beschouwen,
omdat ze de bovennatuurlijke verhoudingen zuiver kunnen
weergeven, en eraan herinneren, dat de preek niet als louter
mensenwoord maar als Gods woord moet worden beschouwd.
Het probleem, welke van de rangtalen men bij het predikambt
moest gebruiken, heeft in Missiekringen dan ook nooit zoveel
moeilijkheden opgeleverd als bij de Zending het geval schijnt
geweest te zijn. 2)
Uit ons onderzoek blijkt, dat de missionarissen ook tegenwoordig nog het Ngoko in biechtstoel en preek voorstaan. Bij
het onderricht buiten de kerk of in een gewone vergadering,
!) J. B a k k e r S.J.: Maleis als Indonesische
2) D. Ρ o 1, op. cit. p. 40-41.
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eenheidstaal,

I.M. 30 (1947) 63.

zal men tegenover volwassenen wel het Krama moeten gebruiken. Sommige missionarissen wezen er op, dat het Indonesisch
wellicht ook in onze preken een grotere plaats zal gaan innemen.
§ 4.

Gebedsvormen.

Wat de tot hiertoe besproken beleefdheidsvormen in oorsprong ook mogen geweest zijn, nu zijn ze over het algemeen
volkomen verburgerlijkt en van godsdienstige dwaling gescheiden. Van die zijde bezien bestaat er dan ook weinig bezwaar,
ze in het christelijk bezit op te nemen, al moeten voor een volledig oordeel hieromtrent ook nog andere factoren in overweging genomen worden, o.a. of de Javanen zelf deze vormen nog
op prijs stellen en of ze passen in de tegenwoordige verhoudingen. Bij de gebedsvormen daarentegen zal een innig en zelfs
onafscheidelijk verband met godsdienstige dwaling eerder te
verwachten zijn. In dat geval zijn deze gebedsvormen niet voor
rechtstreekse aanpassing en kerstening vatbaar, en kunnen alleen
nog de mogelijkheden van een onrechtstreekse aanpassing worden nagegaan. Behalve dit innige verband met godsdienstige
dwaling, is er nog een andere omstandigheid, die de mogelijkheid en het nut van rechtstreekse aanpassing zeer klein maakt.
De gebedsvormen der Javanen immers zijn voor een aanzienlijk
deel Islamietisch. Nu is het aantal dergenen, die de dagelijkse
gebedsvoorschriften nakomen, betrekkelijk gering, vooral in het
centrum der Javaanse cultuur, !) en zij, die tot de Kerk komen,
zijn slechts bij uitzondering praktizerende Mohammedanen geweest. Rechtstreekse aanpassing — als men dit woord hier nog
gebruiken mag — zou hen er dan toe brengen na hun bekering
vormen in acht te gaan nemen, die ze zelfs vóór hun bekering
nooit hebben beoefend. Zulk een aanpassing zou het doel ver
voorbijschieten. Uit ons onderzoek is dan ook gebleken, dat de
missionarissen geen overname wensten van de gebedsgebaren,
die bij de Mohammedaanse godsdienstoefening (salat of sembahjang) voorkomen. Hetzelfde afwijzende standpunt namen zij in
tegenover de mudra's of handhoudingen der Boeddha-figuren,
!) С Τ j i ρ t а к u s u m a : De Javaamche Godsdienst in verband met de missioneering. H.M. 16 (1934—1935) 136; A. S u g i j a : Het een en ander over den
Javaan en zijn godsdienst. B.U.J. 37 (1925) 67.
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welke op de Barabudur te vinden zijn. 1) Als men dan nog be
denkt, dat allen mettertijd in banken zitten, dan is de mogelijk
heid om van voornoemde houdingen en gebaren iets over te
nemen vrijwel uitgesloten.
De meest veilige en de meest vruchtbare weg zal daarom in
de onrechtstreekse aanpassing gelegen zijn of in een poging om
de algemene waardevolle kenmerken, die de Javaanse gebeds
vormen vertonen, ook in het bijwonen der H. Mis tot gelding
te brengen. Dit laatste is in formulering een rechtstreekse aan
passing, die echter practisch zeer dicht tegen de onrechtstreekse
aan ligt.
De algemene kenmerken der Javaanse gebedsvormen komen
enigszins overeen met die, welke we bij de beleefdheidsvormen
hebben opgemerkt. Ook hier hecht de Javaan een grote waarde
aan het uitwendige, iets wat overigens in heel het Oosten het
geval schijnt te zijn. Dit blijkt o.a. uit de tot in bijzonderheden
afdalende voorschriften, die in acht moeten worden genomen bij
de rituele wassingen, welke aan de salat voorafgaan. De standen,
houdingen en gebaren, waaruit deze gebedsoefening bestaat,
moeten voor de geldigheid van het gebed met pijnlijke nauw
keurigheid worden uitgevoerd. 2) Ook in niet zuiver Mohamme
daanse gebedspraktijken, zoals de pitekur, treedt deze waardering
van uiterlijke vormen aan het licht. Om tot de volmaaktheid,
de „pamoring kawula Gusti", de eenheid tussen dienaar en
Heer te komen, kennen de Javanen een retraite, nekung ge
naamd, bestaande in enige dagen afzondering, die in absoluut
stilzwijgen worden doorgebracht. Hierbij kwam het voor, dat de
retraitant in een afgesloten vertrek verbleef. Men mocht hem
niet spreken. Het voedsel werd hem door een soort luikje toegereikt. Mediterend over de mens en over zijn verhouding met
God en met de schepselen, bracht hij dagen en nachten door. In
de laatste nam hij tegen middernacht een bad, brandde wierookkorrels en ging daarna liggen in een voorgeschreven lichaams
houding, pitekur genaamd: handen gevouwen op de borst, voe
ten gestrekt; de duimen precies op het midden van de borst
elkaar rakend; de mond gesloten; de punt van de tong tegen het
i) N.J. К г o m : Baraboedoer. Amsterdam, 1930, p. 72—75; Th. O h m O.S.B.:
Die Gebetsgebärden, p. 145; 236-240.
9) E.NJ. Ш. ,¿embahjang".
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verhemelte. Enige minuten hield hij dan zijn adem in en in die
houding, terwijl de ogen staarden naar de punt van de neus,
overwoog hij enkele spreuken en reciteerde driemaal: „Ik ben
de gelijkenis van de Allerhoogste, die macht heeft over alles en
wiens wil werkelijkheid wordt." Met gesloten ogen beluisterde
hij dan de inspraken van de Heer. 1)
Naar aanleiding van de vraag, welke aanknopingspunten de
Sacramentsprocessie heeft in de Javaanse gebruiken, wees men
ons op verschillende rondgangen en optochten, die bij de Java
nen voorkomen en hun liefde voor uitwendige plechtigheden
bewijzen. Zo kennen zij de „slawatan", een soort van godsdien
stige zanguitvoering, waarbij men zich van de ene plaats naar de
andere begeeft. Daarbij treedt soms een voorzanger op met een
mooie pajung boven het hoofd, een paar ter bang- of tamboerijnspelers, die rhythmisch trommelen op hun instrument en verder
een groep mensen, die het refrein zingen. Deze slawatan wordt
soms gehouden uit dankbaarheid en om een gedane belofte in
te lossen. 2)
Zonder op de aard en herkomst der verschillende optochten
verder in te gaan, vermelden wc nog de rondgang met de heilige
vlag, Kjahi Tunggul Wulung, welke te Djokjakarta soms ge
houden wordt, als er besmettelijke ziekte heerst. 3) Verder heeft
men nog de „grebeg's", de optochten, die bij de viering der grote
jaarfeesten in de kraton plaats hebben en altijd grote belang
stelling trekken.
Zijn de uitwendige gebedsvormen enerzijds zeer waardevol,
wijl ze beantwoorden aan de behoefte en de plicht van de uit
stof en geest samengestelde mens om God ook lichamelijk en
uiterlijk te eren, anderzijds kunnen ze in een zeker formalisme
ontaarden, wanneer men met verwaarlozing van het inwendige
de correcte en nauwkeurige uitvoering van houding en gebaren
als het meest gewichtige gaat beschouwen. 4) Vergeten we echter
niet, dat bij een minimum aan uitwendige vormen dit gevaar
i) C. T j i p t a k u s u m a , art. cit. p. 142—143.
) G. A b e η : Een maand in de bergen. B.U.J. 50 (1938) 184.
3) С. T j i p t a k u s u m a : De Javaansche godsdienst in verband -met de mis
sioneering, H.M. 16 (1934—1935) 140; L. W e ν e : Van een eigenaardige, uit
volkenkundig oogpunt hoogst interessante plechtigheid. B.U.J. 44 (1932) 76.
*) T h . Ohm., op. cit. p. 130.
2
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evenzeer aanwezig is, 1) zoals uit vele Westerse kerkgewoonten
kan blijken. Juist in het waardig, beheerst en nauwkeurig beoefenen van gebedsgebaren vindt de inwendige gebedshouding
een krachtige steun. Zij zijn een hulpmiddel voor het gebed en
disponeren er toe. 2)
Zoals men zich bij het bidden in woorden uitdrukt, kan men
dit ook in houding en gebaren doen. Deze vertonen een grotere
eenheid dan de taal van het woord. 3) Zij kunnen daarom een
sterk bindmiddel zijn en de bezwaren van een vreemde taal gedeeltelijk ondervangen. Mensen voor wie de sacrale taal onbegrepen blijft en ongeletterden, die over een zeer beperkte woordelijke gebedsvoorraad beschikken, kunnen toch door stand,
houding en gebaren hun godsdienstige gevoelens uitdrukken.
Worden deze gebaren waardig en schoon uitgevoerd, dan
maken ze ook op buitenstaanders eerder indruk en hebben een
grote propagandistische waarde. De grote werfkracht van de
Islam wordt door sommigen voor een goed deel toegeschreven
aan het trouw beoefenen der voorgeschreven gebedsgebaren. 4)
De salat met prostraties, handuitstrekkingen en buigingen maakt
indruk. Evenals afzonderlijke personen worden de godsdiensten
dikwijls meer naar het uiterlijke dan naar het innerlijke beoordeeld, vooral door buitenstaanders, die met de innerlijke waarde
van een godsdienst nog niet bekend zijn. 6)
Al deze waardevolle elementen, die met een sterke waardering
voor uitwendige gebedsvormen verbonden zijn, verdienen mede
uit aanpassingsoverwegingen in het celebreren en bijwonen der
H. Mis tot hun recht te komen. Voor zover dit reeds het geval
is, mogen we bij de Eucharistische viering van een reeds aanwezige aangepastheid spreken. Voor zover deze elementen daar
nog ontbreken, zullen we trachten na te gaan, welke aanpassingsmogelijkheden op dit punt nog overblijven.
ART. II.

EUCHARISTIE-AANPASSING

§ 1. Het Wezen der Eucharistie.
Zoals we reeds bij het doopsel hebben opgemerkt, kan er aan
i) T h Ohm, p. 99-100.
4) ibid. p. Ill, 128.

172

*) ibid. p. 79.
») ibid. p. 112.

3) ibid. p. 124-125.

de zijde van het sacrament geen temperingsmogelijkheid bestaan wat de wezenlijke elementen betreft, omdat deze van goddelijke instelling zijn. We kunnen ons alleen afvragen, in hoeverre het wezen der sacramenten reeds aangepast is en in welke
gebruiken deze aangepastheid haar verklaring vindt. Voor de
Javanen behoren brood en wijn zeker niet tot de gewone levensmiddelen. In de vertaling van het Onze Vader wordt „dagelijks
brood" dan ook weergegeven door het woord „redjeki", dat
„dagelijks voedsel", inzonderheid rijst, betekent. Maar ook al
zouden de Javanen brood en wijn als zodanig kennen, dan nog
lijkt dit vanuit aanpassingsoogpunt van weinig belang, want het
alles overtreffende en volkomen nieuwe van dit Geheim zou
daardoor niets verminderen. Misschien kan men zelfs zeggen,
dat brood en wijn, juist omdat ze ongewoon en niet alledaags
zijn, in de ogen der Javanen een bijzondere geschiktheid hebben
om het mysterie te omhullen en aan te duiden. Wat de wezenlijke elementen betreft, kunnen wij van een zekere aangepastheid spreken, in zoverre de H. Eucharistie als Offer en Offermaaltijd enige analogie vertoont met de Javaanse slametan, zoals
we vroeger hebben uiteengezet.
§ 2. De Gestalte der Eucharistie.
We beperken ons hier tot de Romeinse Mis-liturgie, zoals deze
nu verloopt. Immers, de aanpassingsaspecten, die het Communieuitreiken buiten de Mis zou kunnen vertonen, liggen reeds in
de Misliturgie zelf opgesloten. Voor zover deze aspecten bij de
zieken-Communie aanwezig zouden zijn, kunnen ze als onderdeel van de bedieningsplechtigheid beter bij het H. Oliesel behandeld worden. Andere plechtigheden als Lof en Sacramentsprocessie lijken ons eerder tot het gewaad der Eucharistieviering te behoren. Wat de Mis zelf aangaat, zijn verschillende
elementen reeds bij de slametan ter sprake gekomen.
Bij het opdragen van het H. Misoffer bedient de Kerk zich
van het Latijn als liturgische taal. Heeft Zij voor het Rituaal
bij de toediening van sommige sacramenten tot op zekere hoogte
het gebruik van de landstaal toegestaan, voor de H. Mis heeft
Zij tot nog toe onverminderd aan het Latijn vastgehouden. In
verhouding zijn hier dan ook sterkere redenen voor het behoud
van de algemene liturgische taal aan te voeren. De H. Mis draagt
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veel meer een gemeenschappelijk karakter en is de hoogste daad
van Godsverering, waarbij heel de Kerk betrokken is.
Hier stelt zich de vraag, hoe het Latijn onder de H. Mis uit
aanpassingsoogpunt moet beoordeeld worden. We kunnen verwijzen naar de stelregel en de leidraad, die wij met het oog
op de Javanen reeds bij de gestalte van het doopsel ter sprake
brachten en die met nog meer recht op het H. Misoffer van
toepassing is: Naarmate iets meer heilig en mysterievol is, des
te meer zal er reden zijn om de sacrale, verborgen, vreemde
taal te behouden. Meer nog dan bij de andere sacramenten zal
daarom bij de H. Eucharistie het Latijn, ook uit aanpassingsoverwegingen, op zijn plaats zijn.
Bovengenoemde stelregel kunnen we echter niet alleen op de
H. Eucharistie toepassen, inzover het Altaar-Geheim tegenover
de andere sacramenten staat, maar ook op de verschillende delen
der H. Mis in hun onderlinge verhouding. Mocht ooit de
kwestie van de landstaal hier ter sprake komen, dan zouden we
het Latijn toch in ieder geval gehandhaafd willen zien voor de
Consecratiewoorden en voor heel de Canon. Hier vormt het
Latijn, evenals de stilte, waarmee alles uitgesproken wordt, een
passende omhulling van het mysterie. We zouden dit zelfs willen
uitstrekken tot heel de Offermis.
De kwestie van de landstaal zou eventueel alleen gesteld
kunnen worden voor de Mis der catechumenen of de Voormis,
die een sterk onderrichtend karakter draagt. Dit is ook de
mening, die Kanunnik Paschalis van Kaathoven O. Praem. voorstond op het Liturgisch Studiecongres, dat in Augustus 1949 te
Heeswijk gehouden werd. Volgens hem komt het probleem van
de volkstaal in het geheel niet ter sprake in die delen der H. Mis,
welke uiteraard niet voor het volk bedoeld zijn, zoals de Canon.
Wel voelde hij er veel voor om te komen tot een vertaling van
de delen, die exclusief voor het volk bedoeld zijn, zoals het
Epistel, het Evangelie, de Collecte en de Postcommunio. De missionarissen, die we hierover ondervroegen, waren op dit punt
niet eenstemmig. Sommigen wilden de volkstaal uit heel de H.
Mis geweerd zien. Anderen meenden, dat de Voormis of enige
delen daarvan (Gloria-Oratie-Credo) wèl voor de volkstaal in
aanmerking zouden komen. Het lijkt ons, dat voor de vaste en
onveranderlijke delen van de Voormis, bijzonder voor het Gloria
174

en Credo, het Latijn best behouden kan blijven, omdat een
daarop gericht godsdienstonderwijs in catechismus en preek
veel begrip voor de Latijnse tekst kan bijbrengen, zoals de ervaring bewezen heeft. Heel bijzonder geldt dit van het Credo,
waar de eenheid van de katholieke geloofsbelijdenis treffend in
de éne liturgische taal tot uiting komt. In gemengde staties
zullen de voordelen, die aan het Latijn verbonden zijn, nog
sterker worden gevoeld. Mochten er dus al aanpassingsredenen
zijn, die pleiten voor het invoeren van de landstaal in sommige
delen van de H. Mis, voor andere delen kan men het behoud
van het Latijn eveneens op aanpassingsgronden verdedigen.
Een zekere aangepastheid menen we eveneens te ontdekken
in de rangschikking der onderdelen, waaruit de H. Mis op het
ogenblik bestaat. Hoe de historische ontwikkeling van de Misliturgie ook mag zijn verlopen, zoals zij nú is, kunnen we er een
bepaalde opbouw en samenstelling in ontdekken. Evengoed als
men de H. Mis vergelijkt met een oud-christelijk godshuis, dat
twee delen heeft: een atrium of voorhal en het eigenlijke heiligdom, !) kan men deze vergelijking toepassen op de woning van
Javaanse groten, waar men eerst de pendapa of voorhal door
moet om de eigenlijke woning te kunnen betreden. Zo wordt de
Mis verdeeld in twee grote, innerlijk gescheiden en toch op
elkander aangewezen delen: de Voormis, ook de Mis van de
catechumenen genaamd en de Offermis. Hierin ligt een gradatie,
welke als een der kenmerken van de Javaanse inwijding kan
gelden. Hetzelfde menen we te kunnen zeggen van de onderdelen, waaruit Voormis en Offermis ieder afzonderlijk zijn
samengesteld. Wat de Voormis betreft is deze gradatie gelegen
in het onderscheid tussen gebedsdienst en leesdienst, want in
de eerste spreekt de mens tot God, in de tweede spreekt God in
lezing en onderrichting tot de mensen. Bij de Offermis kan men
eveneens een stijging waarnemen tussen de offerande of de aanbieding van het menselijk brood enerzijds en Consecratie met
Communie anderzijds, waarin het Lichaam van Christus aan
God aangeboden en door ons als hoogste deelname aan het Offer
ontvangen wordt. Als het waar is, dat deze graduele rangschiki) Ρ. Ρ а г s с h : Het Heilig Misoffer (Ned. bewerking). Utrecht, 1937, p. 39-41.
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king een bijzondere aangepastheid bevat, dan is het ook uit
aanpassingsoverwegingen gewenst de Javanen daarop attent te
maken en de overgangen tussen de delen op een of andere
manier, b.v. door wisselende houdingen en standen, sterker te
markeren.
Beschouwen we de verschillende delen van de Mis ieder afzonderlijk, dan kunnen we slechts bij enkele daarvan een bijzonder en geheel eigen aanpassingsaspect aanwijzen, b.v. bij de
voetgebeden en het Confiteor. Dat de priester onder aan de voet
van het altaar blijft staan en bij het bidden van het Confiteor zo
diep mogelijk buigt, sluit enigszins aan bij de Javaanse beleefdheidsvormen, welke eisen, dat men niet boven zijn meerdere
uitsteekt. Nu heeft dit bij de Javanen niet per se de betekenis
van schuldbewustzijn, want het is eenvoudig een beleefde eerbiedsbetuiging tegenover hogergeplaatsten, maar onze geringheid tegenover God, welke uit ons schepsel-zijn voortvloeit,
wordt door ons zondaar-zijn wel sterk betoond. Bovendien is het
Confiteor met de diepgebogen houding een analoog christelijk
gebruik, beantwoordend aan de alal-behalal met udjung, welke
op de Javaanse Bakda aan ouders en meerderen wordt gebracht.
De oraties, die wisselen naar gelang het feest of de intentie,
waarvoor de Mis wordt opgedragen, beantwoorden aan de donga
bij de slametan. Overigens hebben we geen afzonderlijke delen
in de H. Mis kunnen vinden, die een geheel eigen aanpassingsaspect vertonen.
Dit betekent echter niet, dat de andere delen onaangepast
zouden zijn. Immers ook al zouden ze van de Javaanse gewoonten afwijken, het feit, dat de algemene waardevolle kenmerken
der Javaanse gebeds- en beleefdheidsvormen ook in de Misliturgie als geheel tot uiting komen, is voldoende reden om van
een algemene aangepastheid te kunnen spreken. De Misliturgie
munt uit door rijkdom en afwisseling van uitwendige vormen,
zodat ze hierin voor de Javaanse gebeds- en beleefdheidsvormen
niet onderdoet. De verwachting ligt dan ook voor de hand, dat
de liturgische plechtigheden de Javanen sterk zullen aanspreken. !) De aanpassing zal zich daarom niet mogen bepalen tot
het zoeken naar andere, bij de Javanen bekende vormen, maar
*) L. v. R i j c k e v o r s e l : Missievooruitzichten op Java. B.U.J. 53 (1941) 57.
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zij zal er evenzeer naar streven de rijkdom der liturgie, zowel
door het daaraan te wijden onderricht als door de waardige en
verzorgde uitvoering daarvan, ten volle te ontplooien, zoveel als
de omstandigheden van de missiestatie maar toelaten.
§ 3. Het Gewaad der Eucharistie.
Over de wijze waarop de gelovigen, die zich in de Kerk bevinden, hun deelname aan het H. Misoffer uitwendig moeten
manifesteren, is zeer weinig in de rubrieken vastgelegd, zodat
de invloeden, die de waardering voor uitwendige vormen deden
afnemen, bij het volk vrijer spel hadden, dan bij de priester het
geval kon zijn. Voor de stille Missen staat aangegeven, dat de
omstanders altijd knielen behalve onder het lezen van het
Evangelie. 1) Wat de gezongen Mis betreft, kunnen degenen,
die niet zingen, gaan zitten, wanneer de celebrant gezeten is en
bovendien nog onder het Epistel, de Prophetieën, Graduale,
Tractus (Alleluja) en de Sequentia; verder ook nog vanaf het
Offertorium tot aan de bewieroking van het volk, of, zo deze
niet plaats heeft, tot aan de Praefatie, en bij het zingen van de
Communio. 2) Uit de verschillende gewoonten, die hieromtrent
op veel plaatsen bestaan, krijgt men de indruk, dat over het
algemeen noch herders noch gelovigen aan deze rubrieken een
strikt bindend karakter toekennen.
Ofschoon een passende houding onder heel de H. Mis gewenst
is, zal toch van een uitwendige deelname het meest sprake kunnen zijn bij die gebeden en ceremoniën, waar de priester rechtstreeks als vertegenwoordiger van het volk optreedt. De mogelijkheden op dit punt zijn vooral gelegen in een deelname door
antwoord en zang of door houding en gebaren.
In vroeger tijd schijnt deze uitwendige deelname door het
volk veel beduidender te zijn geweest dan nu, zoals o.a. blijken
kan uit het gebed over het volk, waaraan de vermaning „Humiliate capita vestra Deo" voorafgaat en uit het „Flectamus genuaLevate". Deze teruggang wordt door sommigen toegeschreven
aan het verfijnde zangkoor, dat de gezangen op kunstige wijze
uitvoerde en voor zich opeiste, alsmede aan het feit, dat het volk
i) Missale Romanum, Rubricae
S) ibid. XVIH. 7.

Generales, XVII. 2.
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de Latijnse taal niet meer machtig was. !) Volgens anderen heeft
de Reformatie, die de inwendige vroomheid ten koste van de
uitwendige beklemtoonde, hierop grote invloed gehad. Het gebruik van kerkbanken maakte bovendien de uitvoering van
meerdere houdingen en gebaren in de gemeenschappelijke godsdienstoefening vrijwel onmogelijk. Het gevolg van dit alles was,
dat het volk, afgezien van staan en knielen, lichamelijk bijna
niets meer te doen had. 2 )
Uit hetgeen we over de algemene kenmerken der Javaanse
gebeds- en beleefdheidsvormen en over de daaraan verbonden
voordelen hebben gezegd, mogen we besluiten dat er voor een
sterkere uitwendige deelname door het volk ook aanpassingsgronden aan te voeren zijn. Het is daarom de moeite waard de
practische mogelijkheden op dit punt te onderzoeken.
De missionarissen, met wie we contact konden opnemen,
toonden zich voorstanders van alles, wat de deelname der gelovigen aan de H. Mis maar zou kunnen bevorderen, maar zij
vonden niet alle middelen daartoe practisch bruikbaar. Volgens
sommigen zouden de gewone gebaren en houdingen zoals knielen, staan, kruisteken maken, op de borst kloppen enz., voor het
meeleven met het H. Offer kunnen volstaan, als ze maar goed
uitgevoerd worden. Van bepaalde zijde werd de vrees uitgesproken, dat wanneer mettertijd allen op banken zitten en eventuele gebedsgebaren, b.v. staan, knielen, zitten, armen uitbreiden en kruisen, niet gelijk gebeuren, er weinig stichting van uit
zou gaan. Als geëigend gebaar onder de Consecratie werd nog
de sembah genoemd. Volkszang vond algemene bijval, wanneer
men de mensen zover zou kunnen brengen, dat zij de onveranderlijke gezangen voldoende verstaan of aanvoelen. De volkszang zou bovendien een uitstekend middel zijn om het saamhorigheidsgevoel, dat typisch is voor de desa-samenleving en
daar dreigt verloren te gaan, te bevorderen en te behouden.
Nu we spreken over hetgeen practisch mogelijk is, zouden
wij het bovenstaande met enige bemoedigende ervaringen willen
aanvullen.
Waar het voornamelijk op aan komt is niet zozeer, dat de
Javaanse katholieken de hun van ouds bekende gebeds- of be!) P. P a r s c h , op. cit. p. 57.
) Th. O h m : Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum, p. 70—77.
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leefdheidsuitingen ook onder de H. Mis blijven praktizeren —
ofschoon we sommige van die gebaren, zoals de sembah, graag
behouden wilden zien — maar veel meer, dat de algemene waardevolle kenmerken daarvan hier ook zoveel mogelijk tot hun
recht komen, en dat de mogelijkheden, welke de liturgie op dit
punt biedt, worden benut. In de praktijk is gebleken, dat verschillende gebedshoudingen graag door de Javanen in beoefening werden gebracht, als er iets in die richting werd gedaan.
Binnen de grenzen van het Apostolisch Vicariaat van Purwokerto is indertijd een blaadje gedrukt, dat de verschillende
standen en houdingen onder de Mis aangaf.
In de stille Mis bleven de gelovigen knielen tot aan het Evangelie. Onder de lezing daarvan gingen zij staan en deze staande
houding werd voortgezet, totdat de priester het Dominus vobiscum had gezegd, dat aan het Offertorium voorafgaat. De staande
houding onder het Credo stelde hen in staat om de kniebuiging
onder het „Et incamatus est" met de priester mee te doen. Bij
het Offertorium konden de gelovigen dan gaan zitten. Na de
Praefatie staande te hebben aanhoord knielde men verder onder
de Canon en daarna tot het einde van de H. Mis.
Bij de Hoogmis nam men de staande houding aan onder het
Asperges me, waarna men bleef knielen, totdat de priester het
Gloria inzette, waarbij men ging staan. Nam de priester, na zelf
het Gloria beëindigd te hebben, plaats op de stoelen, dan konden
de gelovigen gaan zitten, zodra de priester gezeten was, tenminste als het Gloria niet door het volk werd meegezongen. Bij
het Dominus vobiscum gingen (of bleven) allen staan en aanhoorden in deze houding de oraties. Onder het Epistel en de
door het koor uitgevoerde tussenzangen kon men gaan zitten.
Bij het Evangelie ging men weer staan, terwijl onder het Credo
de staande of zittende houding werd aangenomen, overeenkomstig hetgeen bij het Gloria is opgemerkt. Aan de kniebuiging
onder het „Et incarnatus est" werd echter door allen deelgenomen. Na het aan het Offertorium voorafgaande „Dominus
vobiscum" ging men weer zitten, om bij een eventuele bewieroking van het volk of anders bij de Praefatie weer op te staan. De
Canon werd geheel knielend bijgewoond. Bij het Pater noster
ging men staan, totdat het „Pax Domini sit semper vobiscum"
beantwoord was. Verder knielde men weer tot de priester het
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„Dominus vobiscum" tot de gelovigen richtte. Allen gingen dan
staan om in die houding het Postcommuniegebed te aanhoren.
Na het „Ite Missa est" beantwoord te hebben, knielden de ge
lovigen voor de zegen om vervolgens onder het laatste Evangelie
weer te staan en de kniebuiging van het „Et Verbum саго
factum est" samen met de priester te verrichten.
Mocht men dit alles onbelangrijk, te ingewikkeld en daarom
moeilijk uitvoerbaar vinden, dan zouden we daar graag de vol
gende beschouwingen tegenover willen stellen.
Wat de onbelangrijkheid betreft mogen we misschien op
merken, dat men in het Westen — waarschijnlijk onder invloed
van factoren die boven reeds werden aangegeven — het primaire
belang van de inwendige vroomheid sterk heeft beklemtoond
ten koste van de uitwendige. Daardoor ziet men zeer scherp de
betrekkelijke waarde van uitwendige vormen en is men geneigd
te zeggen, dat het er eigenlijk weinig op aan komt, hoe onze
innerlijke gebedshouding uiterlijk wordt gemanifesteerd. Zon
der uitwendige vormen zal het echter niet gaan en men moet
dus een keuze doen. Laat men deze keuze zonder meer aan
ieders individuele smaak over, dan zal er ófwel heel weinig aan
uitwendige vormen plaats hebben, ófwel ze geschieden wanordelijk en met verlies van de gemeenschapsgeest.
We vragen hier niet, of deze wisseling van standen en houdingen bij een of ander volk van Europa in de smaak zou vallen,
maar wat op dit punt aan de behoeften der Oosterlingen in het
algemeen en van de Javanen in het bijzonder beantwoordt. In
dit verband mogen we het volgende bedenken: „Een missie,
welke uiterlijke vormen verzorgt en beschermt, past beter voor
de Aziaten dan een andere. ^ De Aziaten zijn gemeenschapsmensen bij uitstek." 2) En we menen dat de Javanen hierop
geen uitzondering maken. Een oudere missionaris, die hiervoor
zeer veel aandacht had en het zelf in zijn statie reeds had toegepast, gaf ons de raad het eens met deze wisseling van standen en
houdingen te proberen. Er zou volgens hem veel goeds van uitgaan. Het heeft inderdaad niet veel moeite gekost deze wijze
van meeleven met het H. Misoffer ingang te doen vinden. Bei) Τ h. O h m : Міиіе en Liturgie. A.N.E.T. 9 (1930) 156.
a) ibid. p. 158.
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trekkelijk spoedig was deze gewoonte ingeburgerd en aanvaard.
Meermalen mocht ik ook van Javanen vernemen, hoezeer ze dit
alles op prijs stelden. Het gemeenschappelijke knielen, staan en
zitten schiep een sfeer van meeleven, waarin de enkeling werd
meegetrokken en de individuele aandacht een steun vond.
We hebben er reeds op gewezen, dat er in de rangschikking
van de verschillende delen der H. Mis een zekere gradatie valt
waar te nemen en dat het uit aanpassingsoogpunt aanbeveling
zou verdienen de Javanen hierop attent te maken door de overgangen tussen de delen der H. Mis sterker te markeren. Hiervoor nu is de wisseling van standen en houdingen een zeer geëigend middel. Immers, al kan men ook in preek of catechismus
op deze gradatie wijzen, het besef daarvan zal beter kunnen
doordringen, als de afwisselende houding het contact met het
altaar levendig houdt.
Gedurende de gehele Mis knielen kan moeilijk en vermoeiend
zijn, zeker voor de Javanen, voor wie deze houding ongewoon is.
Dit knielen ontaardt dan gemakkelijk in een knielend hangend
zitten. Als men zelfs voor de christenen in het Westen de wens
durft uit te spreken, dat naast de andere gebedsgebaren ook de
zittende houding onder het gebed een grotere plaats krijgt, l)
dan geldt dit, dunkt ons, zeker van de Javanen. Wanneer men
van een gemeenschappelijk staan, knielen en zitten zou afzien,
is het gevaar van wanorde en ontstichting daarmee niet bezworen, want van een groep gelovigen, waarvan er sommige
knielen en andere zitten of min of meer hangen, gaat zeer weinig
stichting uit, juist omdat ze zo'n onsamenhangend geheel vormen. Waar we ons, wat de gebedshoudingen der gelovigen betreft, tot een gezamenlijk staan, knielen en zitten beperken'en
van bijzondere hand- of armgebaren afzien, is het tegelijk verrichten ervan zeker geen utopie, zoals de praktijk wel bewezen
heeft.
Ook het bezwaar, dat deze afwisseling tussen staan, knielen
en zitten voor de mensen te ingewikkeld zou zijn, kunnen we
niet onderschrijven. Dit is zeker niet ingewikkelder dan de
samenstelling van de Mis zelf, die toch ook voor allen bedoeld
is. Natuurlijk zullen niet alle katholieken onmiddellijk precies
i) Τ h. O h m : op. cit. p. 336-337.
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weten, hoe en waarom de verschillende houdingen elkaar opvolgen, maar zij kunnen zich in ieder geval bij de anderen aansluiten. Langzamerhand zal het hun duidelijker worden, waarom dit alles geschiedt. Om de goede gewoonte erin te brengen
kan men de mensen, die in de voorste banken plaats nemen of
voor wie men deze banken enige tijd reserveert, eerst in de opeenvolging der houdingen inwijden, zodat de overige gelovigen,
daarop attent gemaakt, hun voorbeeld gemakkelijk kunnen volgen. Op deze wijze werden zeer spoedig uitstekende resultaten
bereikt.
Wat de volkszang betreft is het zeer wel mogelijk gebleken de
gelovigen zover te brengen, dat zij de onveranderlijke gezangen
voldoende verstaan of althans aanvoelen. Van verschillende
zijden, zowel van Javanen als van buitenlandse missionarissen,
werd er de nadruk op gelegd, dat het Gregoriaans de Javanen
bijzonder aanspreekt en dat er daarom — met behoud van een
schola cantorum voor de veranderlijke gezangen — nog veel meer
werk van moest gemaakt worden om het volk de vaste gedeelten
te laten meezingen.
Natuurlijk moet men de aanvangseisen niet zo hoog stellen,
dat het betere de vijand zou worden van het goede. In dit verband mogen we de woorden aanhalen van de Apostolisch
Delegaat van Japan in zijn instructie aan de Oversten van religieuze instituten van 8 December 1935: „On s'efforcera aussi de
promouvoir, selon l'esprit de l'Eglise, le chant en commun de
tous les fidèles, même s'il risque d'être moins bien exécuté que
celui d'une chorale restreinte." !)
Ook dit is uitvoerbaar gebleken. Het zal zeker niet ten nadele,
maar veeleer ten voordele van het godsdienstonderricht zijn,
wanneer men een klein gedeelte van de catechismusles wijdt aan
het zingen van de vaste gedeelten der H. Mis. Deze kunnen soms
een welkome toelichting en tegelijkertijd een waardevolle beknopte memorisatie zijn van de behandelde stof. Als men regelmatig in deze richting werkt en ook nog een beperkte groep
volwassenen in het zingen dezer vaste gedeelten heeft geoefend,
kan men in de kerk een aantal· strategische plaatsen met goede
!) A1 ρh. M u l d e r s : Richtlijnen voor de missionering in Japan. H.M. 19
(1937-1938) 110.
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zangers bezetten, in wie de andere gelovigen bij het oefenen en
uitvoeren der gezangen een steun vinden. Met deze methode
werden steeds betere resultaten bereikt en langzamerhand
groeide ook meer begrip voor de inhoud dezer gezangen.
Al deze beschouwingen kunnen we samenvatten en besluiten
met de woorden, van Dom Flicoteaux: „Comme cette messe
„(paroissiale) doit être chantée, les assistants sont à même de
„s'approprier toutes les prières que le célébrant prononce en
„leur nom. Ils peuvent non seulement y adhérer intérieurement,
„mais exprimer, tous ensemble, d'un même coeur et d'une
„même voix, leur adhésion, au moins par ces brèves réponses:
„Amen, Et cum spiritu tuo, Deo gratias, etc. Ils s'unissent encore
„au sacrifice en prenant la part qui leur revient des chants de
„la messe. Ils s'associent également à l'action du prêtre par leur
„attitude et par les gestes liturgiques, saluts, inclinations, génu„flexions, signes de croix, qui, en soulignant leur union dans la
„prière, doivent accroître leur dévotion." 1)
Veel meer dan de gelovigen, die zich in de kerk bevinden, zijn
de misdienaars lichamelijk-actief bij het H. Offer betrokken.
Misschien ligt het op zichzelf niet in de lijn van de Javaanse
gebruiken, dat voor zulk een verheven functie personen van
jeugdige leeftijd worden uitgekozen. Practische noodzaak echter
en de godsdienstig vormende waarde, die er van het misdienen
kan uitgaan, zijn reden genoeg om ook jongens tot dit ambt toe
te laten. Toch menen we hier een aanpassingsmogelijkheid te
zien, die ook de vormende waaide van het misdienen kan verhogen.
Het dienen van de H. Mis betekent een intrede in het eigenlijke heiligdom, een allerdichtst naderen tot het mysterie, zodat
het enigszins met een inwijding kan vergeleken worden. Daarom
ligt het in de lijn der aanpassing, dat de grote hoogachting voor
het mysterie, waarvan de algemene vorm der Javaanse inwijding
ons zo duidelijk spreekt, ook in het misdienaarsinstituut zoveel
mogelijk behouden blijft.
Wat kostbaar en verheven is, mag niet zo maar in ieders onmiddellijk bereik liggen, want daardoor zou het in waarde dalen.
!) E. F l i c o t e a u x : Notre sanctification par la liturgie. La Vie Spirituelle,
t. 80 (1949) 128.
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Om dit te bereiken is het enerzijds nodig, dat niet elke jongen
zonder meer als misdienaar wordt aangenomen, terwijl anderzijds dient voorkomen te worden, dat voortdurend dezelfde
jongens dienen. Dit laatste zal dikwijls het geval zijn, als men
slechts een kleine, beperkte groep misdienaars heeft, die telkens
weer, soms dag in dag uit, moeten aantreden. Ook al zouden
deze jongens dat niet als een last voelen, zij worden op deze wijze
toch blootgesteld aan een routinegevaar, waartegen zij nog niet
opgewassen zijn. Het heilige verliest voor hen zijn waarde; de
afstand, het bijzondere valt weg. Een groter nadeel nog is het,
dat de overige jongens nooit nader met H. Mis en altaar in
contact komen. Een aanvaardbare en tegelijk aangepaste oplossing lijkt ons daarom hierin gelegen te zijn, dat men het misdienaarsambt in beginsel open stelt voor alle jongens van de
statie, die hun eerste H. Communie hebben gedaan of misschien
beter nog voor hen, die reeds gevormd zijn (als dan tenminste
het aantal beschikbare candidaten niet al te klein wordt).
Alle jongens worden tot misdienaars opgeleid, maar men laat
hen feitelijk pas toe, wanneer zij aan de gestelde eisen voldoen.
Ook dan blijft het ideaal, dat zij slechts van tijd tot tijd aan de
beurt komen, al mogen de tussenpozen niet zo lang zijn, dat zij
het misdienen intussen vergeten zijn.
De tijd, die nodig is om alle jongens tussen bepaalde leeftijdsgrenzen tot misdienaars op te leiden, behoeft men niet als verloren te beschouwen, want voor de godsdienstige interesse in
hun later leven is het voor de jongens van grote waarde, dat zij
enige jaren lang in nauw contact met het altaar zijn geweest.
Hierdoor wordt tevens een goede basis gelegd voor het actief
deelnemen der gelovigen aan de H. Mis.
Deze opleiding behoeft niet zo veel extra-tijd te kosten, want
in de catechismusles van de kinderen, die hun eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen als onderdeel van het godsdienstonderricht ook de antwoorden van de H. Mis bij gedeelten
worden doorgenomen en van tijd tot tijd klassikaal herhaald.
Zo komt men tot een goede en verzorgde uitspraak. De antwoorden helemaal van buiten kennen is ook niet strikt nodig,
als zij deze maar vlot kunnen aflezen. Het blijven gebruiken
van een boek zal trouwens het juiste antwoorden en het meeleven met het H. Offer bij de misdienaars bevorderen. Op deze
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wijze kan er van het misdienaarsambt een sterke godsdienstige
invloed op de jongens uitgaan.
Misschien is een graduele opgang, die we op aanpassingsgronden reeds bij het catechumenaat verdedigd hebben, ook in
het misdienaarsinstituut mogelijk. Zo kan een jongen eerder
toegelaten worden om in Kruisweg en Lof te dienen dan in de
H. Mis en ook hier kan het mogen dienen van de Hoogmis weer
een hogere graad betekenen.
Over het Lof valt uit aanpassingsoogpunt weinig te zeggen.
De redenen om het Latijn te behouden en de landstaal te weren
of te beperken, zijn hier niet zo sterk als bij het H. Misoffer.
Ofschoon aan de landstaal in het Lof zeker een grotere plaats
kan worden gegeven, zou het Tantum Ergo toch beter in het
Latijn kunnen blijven, omdat dit gezang het hoogtepunt van de
plechtigheid uitmaakt. Een Lof echter, waar de mensen gezamenlijk niets te doen hebben en waar ze alleen naar onbegrepen gezangen van een koor kunnen luisteren, lijkt niet de
meest geëigende vorm. Gezamenlijk zingen werd dan ook door
verschillende missionarissen gewenst. Sommigen van hen meenden, dat een Vesper-Lof, waarbij de gelovigen in het Javaans
bewerkte psalmen altemeren, zeer aangepast zou zijn.
De Sacramentsprocessie vindt enige aanknopingspunten in de
Javaanse optochten en rondgangen, die we reeds hebben vermeld. Het is dan ook gebleken, dat deze processies een groot
succes werden en grote waardering vonden. 1) Naast de pajung
werd ook het baldakijn gebruikt. De dragers hiervan zouden
volgens een Javaanse missionaris het best in nationale klederdracht hun functie kunnen uitoefenen.
ART. III.

SAMENVATTING.

Het is Zondagmorgen in een Javaanse missiestatie en het
ogenblik nadert, waarop de Hoogmis beginnen zal. Terwijl de
oproeping tot het gebed in de moskee geschiedt door enige
slagen op de dofklinkende bedug of moskeetrom, klinkt vanuit
de kerk het feestelijk beieren der klokken om de gelovigen uit
i) G. V r i e n s : Eucharistische Hulde te Djokja. B.U.J. 36 (1934) 238-241;
39 (1927) 213. — B. S c h o u t e n : Christus-Koningfecst te Gandjoeran. B.U.J. 51
(1939) 28; Plechtige Sacramentsprocessie in Wedt. B.U.J. 51 (1939) 223.
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te nodigen tot de Ware Slametan, de heilige Offermaaltijd van
de Grote Koning. De uitnodiging betreft hier immers niet enkel
een gebedsoefening zonder meer, maar de deelname aan een
feestmaal, waardoor allen aan de rijkste zegeningen deelachtig
zullen worden.
Onder degenen, die zich ter kerke begeven, zien we ook
Andreas Sugiri met zijn gezin. Nu is niet alleen zijn vrouw, maar
ook hij zelf in nationale Javaanse klederdracht gestoken. Hij
heeft vandaag aan Javaanse kleding de voorkeur gegeven, omdat
hij aanstonds in de kerk iets bijzonders verrichten moet. Het is
zijn naamfeest en tegelijkertijd de verjaardag van zijn doopsel.
Vanavond zal die gebeurtenis met een katholieke slametan bij
hen thuis worden gevierd, maar de voornaamste viering heeft
zo aanstonds in de kerk plaats. Zij hebben een H. Mis besteld
en de Hoogmis zal tot hun intentie worden opgedragen. Als
katholieke Javaan voelt Andreas Sugiri de treffende overeenkomst tussen de slametan en het H. Misoffer scherp aan. Zo is
het te verklaren, dat hij zich nu enigszins als een slametangever
voelt, want voor deze Hoogmis heeft hij bij wijze van stipendium
de wadjib aan de priester aangeboden en hem tevens de intentie
of udjub bekend gemaakt, waarvoor deze H. Mis zal geappliceerd
worden. In feestelijke dankbare stemming gaat het echtpaar ter
kerke. Gisteren, toen de voorbereidingen voor de huiselijke
slametan werden getroffen, hebben ze van de daarvoor benodigde rijst 1/10 deel in een klein mandje gedaan en daaraan nog
een extra-mandje met rijst toegevoegd. Op een presenteerblad
zijn deze twee mandjes gisteren reeds naar de sacristie gebracht,
waar ze met een kelkvelum of met een doek in de liturgische
kleur van de dag bedekt zijn. Het ene mandje rijst, 1/10 deel
van hetgeen er voor de huiselijke slametan nodig is, zal na de
H. Mis weer naar huis worden meegenomen en daar met de
overige rijst worden gemengd. Het extra-mandje vormt een
onderdeel van het stipendium en zal aan de priester worden
aangeboden.
De beide ouders en de kinderen betreden nu het ommuurde
voorerf of kerkplein, dat voor hun gevoel een waardig entrée is
voor het Huis van de Grote Koning en tegelijkertijd een welkome overgang van de profane, publieke weg naar het heiligdom. Bij de pendapa, de voorgalerij of het voorportaal der kerk
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aangekomen, wassen de Javanen, die blootsvoets ter kerke kwamen, hun voeten schoon in de kalen of sloot, die er voor heen
stroomt, want de modder en het vuil der wegen behoort bij de
ingang van het heiligdom te worden achtergelaten. Om dezelfde
reden vegen de schoeisel-dragende kerkgangers hun voeten zeer
zorgvuldig op de mat, die bij de ingang van de pendapa ligt.
Men voelt aan alles, dat het nu een andere grond is, die ze gaan
betreden; het is een plek, die op bijzondere wijze aan God en
Zijn dienst is toegewijd. Bij het binnengaan van de kerk maken
allen slechts een kruisteken met wijwater. Knielen of knielend
hurken en sembah maken doen ze eerst naast de bank of mat,
waar men gaat zitten.
Vader neemt met zijn jongens plaats aan de mannenkant,
terwijl moeder en de meisjes een plaats aan de vrouwenkant
zoeken. Overigens zijn ze vrij te gaan zitten, waar ze willen, want
bankenpacht bestaat er niet. Hoogstens zijn er aan beide kanten
op strategische punten enige plaatsen gereserveerd voor degenen,
die goede en geoefende zangers zijn en door deze plaatsing sterke
steunpunten kunnen vormen voor de volkszang. Achter de gedoopten zijn er nog enige plaatsen gereserveerd voor de strikte
catechumenen en hun doopborgen, want deze Zondag valt tussen
14 September en Kerstmis, de tijd van het eigenlijke catechumenaat. De overige plaatsen achterin worden bezet door aspiranten, die nog in de voorbereidende proeftijd zijn.
Voordat de Hoogmis begint, brengen allen een korte aanbidding aan het Allerheiligste. De gouden pajung, die gesloten
naast het altaar aan de Epistelzijde staat, herinnert de aanwezigen
aan de koninklijke waardigheid van Hem, Die in het tabernakel
troont en aan het grote voort echt, dat zij zo dicht tot Hem
mogen naderen. Op een geschikte plaats is de schola cantorum
opgesteld, die de wisselende gezangen zal uitvoeren en tevens
leiding zal geven bij het zingen van de vaste gezangen door het
volk.
Dan komt de priester binnen, door twee misdienaars begeleid. Het zijn al iets grotere jongens, want voor de Hoogmis
wordt de voorkeur gegeven aan misdienaars, die het H. Vormsel
reeds hebben ontvangen. Men kan het hen aanzien, dat ze het
gewicht en de heiligheid van hun functie beseffen. Routine en
sleur is hun vreemd, want alle jongens van de statie krijgen zo
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veel mogelijk een kans om aan het altaar te dienen, zodat eenzelfde misdienaar slechts van tijd tot tijd aan de beurt komt.
Het is daarom ook voor hen een bijzondere dag en alle gebaren
en bewegingen worden met zorg uitgevoerd. Als de priester op
de onderste trede het „Asperges me" heeft ingezet, staan allen
op om het gezang voort te zetten, terwijl de priester rondgaande
de gelovigen met wijwater besprenkelt en na afloop in de sacristie
terugkeert.
Met volledige misgewaden bekleed, trekt de priester dan
plechtig op naar het altaar, voorafgegaan door een wieroker,
twee acolythen en een ceremoniarius. Naar gelang de plechtigheid van het feest, kan het getal dienaars nog worden uitgebreid,
en zelfs het koor, dat het Introïtus zingt, kan van deze stoet deel
uitmaken. Het wordt een echte intocht van de priester, die zich
niet vanuit de sacristie rechtstreeks naar het altaar begeeft, maar
eerst naar achter in de kerk gaat en vandaar langzaam en waardig met de misdienaars naar het altaar trekt. Het Introïtus, dat
onderwijl door de schola cantorum gezongen wordt, komt als
intochtsgezang volledig tot zijn recht. Bij het altaar aangekomen
ordent de priester de kelk en het missaal en wacht tot het
Introitus-gezang geëindigd is, want de voetgebeden en vooral
het wederzijdse diepgebogen Confiteor van priester en volk
beantwoordt zó treffend aan hetgeen de Javanen in hun alalbehalal en udjung kennen, dat het jammer zou zijn, wanneer dit
wederzijdse schuldbekennen en vergiffenis vragen alleen een
aparte aangelegenheid van priester en misdienaars zou blijven.
Enigszins terzijde staande, bidt hij luide het Confiteor, in diep
gebogen houding tot het volk gekeerd en hij blijft in deze houding staan, totdat het volk zijn „Misereatur" heeft gezegd. Wanneer het volk, in de banken knielend of op de matten gezeten
en met gebogen hoofd, het Confiteor inzet, gaat de priester recht
staan, maar blijft naar het volk gekeerd om het Misereatur en
Indulgentiam over hen uit te spreken. Dan wendt hij zich weer
naar het altaar om met het „Deus tu conversus" en de daaropvolgende verzen de voetgebeden te voltooien en vervolgens het
altaar te bestijgen. Dit naar elkaar toegebogen bidden van de
schuldbekentenis is een aanschouwelijke opvolging van Christus'
bevel om zich eerst met zijn broeder te verzoenen, alvorens men
zijn offer gaat brengen op het altaar. Dat de meeste mensen in
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de kerk het Confiteor kunnen meebidden, is niet te verwonderen, want toen ze nog de catechismus volgden, werden de antwoorden van de Mis van tijd tot tijd gezamenlijk gerepeteerd en
bijna alle katholieke mannen zijn in hun jongensjaren enige
tijd misdienaar geweest.
In geknielde houding zingt het volk beurtelings met het koor
het Kyrie, dat zo geheel overeenkomt met „het bekende schietgebed der Javanen: Grote God, ontferm U onzer" i). Dan zet
de priester het Gloria in. Allen gaan staan om in kinderlijke
vreugde de grootheid van God, hun Vader in de hemel, te bezingen, een grootheid, die zonder onderscheid aan de drie Goddelijke Personen toekomt. De groet van de priester „Dominus
vobiscum", waarin hun het hoogste wordt toegewenst van wat
de verschillende Javaanse begroetingen maar aan heilwensen
kunnen bevatten, beantwoordt het volk staande en in dezelfde
houding wordt de Collecte aanhoord. De hoofdbuiging naar het
altaarkruis, die soms reeds door misdienaars werd meegedaan,
kan nu ook door het volk worden verricht, zowel bij het Oremus
(Ajo pada mundjuk) als bij de conclusie op het einde. Het is
immers een gebed der Kerk, dat ook in hun naam wordt uitgesproken. Nu de priester deze oratie op duidelijke en gedragen
wijze in de landstaal zingt, wellicht met een eigen aangepaste
toon, kunnen de gelovigen zich beter met de inhoud ervan verenigen en krijgt ook de hoofdbuiging op het einde der oratie
voor hen een nog diepere zin.
Onder de lezing van het Epistel gaat het volk zitten en zingt
het koor de Graduale, Alleluja of andere tussenzangen. Zodra
de priester het Evangelie begint te zingen, staan allen weer op
en maken eerbiedig een kruis op voorhoofd, mond en borst.
Tijdens het zingen van het Evangelie komt een der aanwezigen
in nationale Javaanse feestkleding naar voren en gaat midden
voor het altaar in het priesterkoor staan. Hij draagt een Javaans
Epistel- en Evangelieboek. Het is een lector, behorend tot een
groep mannen, die reeds het H. Vormsel hebben ontvangen en
geschikt zijn om Epistel en Evangelie in de landstaal voor te
lezen. Vandaag is het zijn beurt om deze taak te vervullen. Als
1
) A. S u g ij a : Het een en ander over de Javaan en zijn godsdienst. B.U.J.
37 (1925) 67.
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de priester, na het Evangelie gezongen te hebben, in het midden
van het altaar is teruggekeerd, draait hij zich om en de lector
bidt op de onderste trede het „Munda cor meum" in het Javaans,
waarop de priester eveneens in het Javaans het „Dominus sit in
corde tuo" zegt en de zegen geeft. Op een geschikte plaats, liefst
onderscheiden van die, waar de priester zijn predikatie houdt,
leest de lector het Epistel en Evangelie voor, terwijl de priester
naar hem staat toegekeerd. Immers ook de leken mogen onder
de zegen van de Kerk aan de Evangelieverkondiging deelnemen
en een actieve functie in de eredienst vervullen. Op dit punt
behoeft de Kerk niet onder te doen voor de moskee, waar ook
allerlei lekenfunctionarissen optreden.
Nadat de lector zijn lezing beëindigd heeft, houdt de priester
in het Ngoko de preek. Als hij dezelfde mensen buiten de kerk
en zonder stool moest toespreken, zou hij zich waarschijnlijk van
het Krama bedienen. Nu echter spreekt hij uit naam van God
en van de Kerk. De gelovigen gevoelen zich als kinderen der
Kerk, zodat de vertrouwelijke toon van het Ngoko hen niet stoot,
maar integendeel de geest in hen levendig houdt, waarin zij het
woord Gods moeten aanhoren. Wel valt het op, dat er andere
en bijzondere woorden (Krama-Inggil) worden gebruikt, telkens
als er over Christus en de Heiligen gesproken wordt.
Aan het Ngoko in de preek hebben ze gevoeld, dat God hen
toesprak op vaderlijke en vertrouwelijke wijze. Daarom gaan ze
nu als kinderen van God en van de Kerk staan om hun antwoord
op deze blijde boodschap uit te zingen in het Credo. Dat dit in
het Latijn gezongen wordt, is geen bezwaar; er komt des te beter
in uit, dat het de geloofsbelijdenis is der universele Kerk, waarmee zij zich juist door het Latijn zo verbonden voelen. Door
herhaaldelijk onderricht en gebruik hebben ze ook de inhoud
leren aanvoelen en verstaan. Het wonderbare geheim der Menswording van Gods Zoon uit de Maagd Maria wordt door een
gemeenschappelijke kniebuiging beleden en dankbaar herdacht.
Zoals de priester voor de preek heeft afgelezen, zal deze Hoogmis worden opgedragen tot intentie van Andreas Sugiri, bij
gelegenheid van diens naam- en doopfeest. Dit is een intentie
of udjub, waarvoor ook een gekerstende slametan kan gehouden
worden en die zal deze avond thuis plaats hebben. Maar voor
katholieken zou de viering zonder H. Misoffer niet volledig zijn.
190

Andreas Sugiri heeft zich er echter niet toe bepaald een Mis te
bestellen, maar ook de zegening der spijzen, die vanavond bij
de slametan thuis worden gebruikt, wil hij zo innig mogelijk
met het H. Misoffer verbinden.
Tegen het einde van het Credo gaat hij naar de sacristie, waar
op het presenteerblad de twee mandjes ongekookte en ongestoomde rijst staan, overdekt met een kelkvelum in de liturgische kleur van de dag. Na het Dominus vobiscum van de priester
beantwoord te hebben gaan twee misdienaars naar de sacristie
om hem af te halen en hem onder het zingen van het Offertorium naar het altaar te begeleiden. Daardoor wordt het Offertorium weer een echte offergang. Onder de offerande van het
brood knielt hij tussen beide misdienaars op de onderste trede
van het altaar, met het presenteerblad in zijn handen. De misdienaar neemt het kelkvelum van de beide mandjes rijst af en
dekt ze weer toe, zodra de offerande van het brood geëindigd is.
Dan brengt hij de bedekte gaven naar de credenstafel. Als nu
de begeleidende misdienaars de ampullen met water en wijn
gaan aanreiken, neemt Andreas Sugiri de collecte-schaal of zak
en gaat als collectant de banken af. Zelf heeft hij zo juist onder
de offerande van het brood zijn bijdrage voor het Offer gebracht, nu zullen de anderen onder de offerande van de wijn
hun gaven daarbij voegen en aldus te kennen geven, dat zij zich
bij het Offer en bij de intentie, waarvoor het wordt opgedragen,
aansluiten. Hij is nu net een slametangever, die de sumbangan
of bijdrage der aanwezigen in ontvangst neemt. Ook de andere
gelovigen voelen beter dan ooit, dat de collecte onder de
offerande geen loutere geldinning is, maar deel uitmaakt van
het Offer, dat wordt opgedragen.
De Praefatie, het plechtig dankgebed, dat de Canon inleidt,
doet allen staan en met vreugde zingen zij de antwoorden. Dan
rinkelt de altaarschel en na het gezamenlijk gezongen Sanctus
treedt een diepe stilte in, die door niets, ook niet door de schelle
klank van een bel, mag worden verbroken. Uit respect voor deze
heilige stilte en voor het Mysterium Fidei, dat in deze stilte is
gehuld, wordt vóór en onder de Consecratie geen teken gegeven
met de altaarschel maar met de gong. Het bescheiden, ingehouden gonggeluid maakt geen storende inbreuk op de gewijde
stilte van dit ogenblik en duidt tegelijkertijd aan, hoe zeer de
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Consecratie de andere delen dei H. Mis overtreft. Wanneer de
priester de geheimzinnige, wonderdadige woorden der Consecratie uitspreekt, wijst de stilte op een hoog Geheim, waarvoor
alle taal verstomt en alle menselijke redenering zwijgt. Het teken
met de gong geeft aan, dat het wonder der Transsubstantiatie
is geschied en dat de priester Christus aanbidt, Wiens Vlees en
Bloed hij in de handen houdt. De gelovigen brengen de handen
met gekruiste duimen tegen elkaar. Met eerbied zien ze op naar
de hooggeheven H. Hostie en naar de Kelk des heils, terwijl ze
de gevouwen handen ter hoogte van ogen en voorhoofd opheffen. Zo brengen zij de sembah om het Offerlam te aanbidden,
Dat Zijn Lichaam voor hen overleverde en Zijn Bloed voor hen
vergoot. Even mogen ze gezamenlijk hun vreugde uitzingen over
de komst van Hem, die komt in de naam des Heren, maar dan
valt de Canonstilte weer rond het Altaargeheim.
Een teken met de altaarschel onder het „per Ipsum et cum
Ipso et in Ipso" kondigt het einde van de Canon aan en met
plechtig gezang nodigt de priester allen uit tot het bidden van
het Pater noster. Als blijde Godskinderen staan zij op om al hun
noden aan de Vader in de Hemel voor te leggen. In dezelfde
houding beantwoorden zij zingend het „Pax Domini" van de
priester en knielen dan neer om in een drievoudig gezang aan
het Lam Gods ontferming en vrede te vragen.
Na samen het Confiteor te hebben gebeden, knielen mannen
en vrouwen afzonderlijk op de twee helften van de communiebank. Nog eenmaal brengen zij de sembah, wanneer de priester
hun de H. Hostie toont met de woorden: „Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi". Misschien zouden velen het op prijs
stellen, als deze priesterlijke woorden, welke het communieuitreiken begeleiden, in de landstaal werden verricht, want zij
zijn rechtstreeks en zelfs persoonlijk tot de gelovigen gericht:
„custodial animam tuam."
Bij het naderen tot de H. Tafel gaat alles eerbiedig en waardig toe. Sommigen hebben als teken van eerbied hun sandalen
op hun plaats achtergelaten en komen blootsvoets naar de communiebank. Aan alles kan men zien, dat zowel de priester als
ook de verschillende peters en meters bij het catechumenenonderricht aan deze uitwendige praktijken, handhoudingen,
kniebuigingen enz. grote zorg hebben besteed.
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Evenals de Collecte in het begin van de Mis, kan ook de Postcommunio, het gemeenschappelijke Communiegebed, wellicht
in de landstaal gezongen worden. Door het Dominus vobiscum
en het Oremus van de priester daartoe opgewekt, gaan allen
staan om zich door houding en antwoord bij dit gebed aan te
sluiten. Nadat de priester door het „Ite Missa est" het einde
van de Mis heeft aangekondigd, geeft hij de zegen, welke de
gelovigen herinnert aan de berkat, aan de heilzame vruchten,
die zij van dit Offer naar huis mogen meenemen.
Onder het laatste Evangelie komt degene, tot wiens intentie
de H. Mis werd opgedragen (als hij daaraan tenminste een slametan verbinden wil), naar voren, neemt het presenteerblad met
de twee mandjes rijst van de credenstafel en gaat er mee midden
voor het altaar staan, op enige afstand van de onderste trede verwijderd. De priester heeft intussen het laatste Evangelie voltooid
en daalt de altaartrappen af om, geassisteerd door de misdienaars,
de zegening der spijzen te verrichten, welke op het presenteerblad zijn geplaatst. Een misdienaar draagt wijwatersvat en kwast,
een ander neemt het kelkvelum en ontdekt de twee mandjes
rijst. Het is nu nog de Benedictio ad quodcumque comestibile
van het Rituale Romanum, maar misschien komt er later wel
een zinrijke en plechtige zegenformule voor de rijst en voor de
andere spijzen, die bij een katholieke slametan genuttigd worden. Na de besprenkeling met wijwater, wordt het kelkvelum
weer over de twee mandjes rijst heengelegd en allen keren gezamenlijk terug naar de sacristie, voorop de misdienaars, dan
degene, die de gezegende spijzen draagt, en tenslotte de priester
zelf.
In de sacristie wordt één van de beide mandjes rijst als onderdeel van het stipendium aan de priester aangeboden, terwijl het
andere mandje mee naar huis wordt genomen. Daar zal men
deze gewijde rijst met de overige rijst mengen. Misschien zal
de priester wel bij de katholieke slametan thuis aanwezig zijn
om de overige spijzen ter plaatse te zegenen en de donga te
verrichten. Maar zelfs al zou hij niet kunnen komen, dan nog
kan het een echte katholieke slametan zijn, omdat de gemengde
rijst, de hoofdspijs waar allen van eten, hen ook doet delen in
de zegen der Kerk, die erover is uitgesproken.
Natuurlijk komen er ook kleinere en eenvoudige slametans
193

voor, die op dezelfde wijze met de stille Mis worden verbonden.
De gelovigen voelen zich medeofferaar door het aanbieden van
hun gaven, en de H. Mis, dè Ware Slametan, is hun nog veel
dierbaarder geworden dan de slametans, waaraan zij vanouds
zo gehecht zijn.
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BESLUIT

Nadat we in dit boek vooral de zakelijke aanpassing — hetzij
rechtstreekse hetzij onrechtstreekse — besproken hebben, dient
ook het belang van de persoonlijke aanpassing nog eens te worden onderstreept. We hebben deze omschreven als een mentaliteit en geestesinstelling, waardoor de geloofsverkondigers graag
het goede en waardevolle in de eigen aard van het missieland
zien en beklemtonen en zich daarnaar gedragen. Deze geestesinstelling vormt de onmisbare voorwaarde voor de zakelijke aanpassing en behoort het bezit te zijn van allen, die bij de missionering betrokken zijn.
De Kerk maakt in een missieland een nieuw begin. Ongetwijfeld mag Zij daarbij profiteren van de waardevolle verworvenheden en ervaringen, die Zij elders heeft opgedaan, maar anderzijds moeten allen, die de Kerk in een missieland vertegenwoordigen, voor nieuwe wegen en nieuwe groei open staan. Hoezeer
men, in het algemeen gesproken, ook het goed recht der aanpassing erkent, practisch moet deze ook een kans krijgen. Het is
niet te verwachten, dat men in zake practische aanpassingsvragen altijd direct de juiste weg gevonden heeft en het ligt
voor de hand, dat hierover verschil van mening kan bestaan.
Er zal dus gezocht, gestudeerd en geprobeerd moeten worden,
en het is te hopen, dat de mogelijkheid hiertoe steeds wordt
opengehouden. Natuurlijk zullen er wel eens mislukkingen of
mistastingen voorkomen, maar dit mag niet als reden gelden om
van verdere pogingen dan maar af te zien.
Daarom zouden wij aan de Kerkelijke Overheid in de Missie
willen vragen aan de aanpassing een ruime kans te geven. De
mildheid, die de Kerk toont in het geven van faculteiten aan
missionarissen om tegen de geheel andere omstandigheden van
een missieland opgewassen te zijn, diezelfde mildheid zouden
we gaarne ook bij practische aanpassingspogingen toegepast
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willen zien. Dit zou bij de missionarissen veel remmingen wegnemen en hen aanmoedigen in het opsporen en benutten van
waardevolle elementen in de cultuur, de zeden en gewoonten
van het volk, waaronder zij werken.
Voor de missionarissen is nodig de durf om te proberen en
te zoeken, in de bemoedigende overtuiging, dat de Kerkelijke
Overheid hen durft laten proberen en hun daarbij een welwillende, stimulerende leiding geeft.
Hetzelfde, wat we aan de Kerkelijke Overheid vragen ten
opzichte van de missionarissen, kan ook aan deze laatste gevraagd worden ten opzichte van de activiteit, die Javaanse katholieke leken in deze richting zouden willen ontwikkelen.
In deze geest en in deze verwachting leggen wij dit werk aan
de Kerkelijke Overheid en aan de missionarissen voor, waarbij
we al degenen wensen in te sluiten, die zich voor het Missiewerk
interesseren.
Aangezien het evenwichtige aanpassingsbegrip, zoals we het
omschreven en ontleed hebben, geen eenzijdige deelwaarheid
is, kunnen we zonder met onszelf in tegenspraak te komen dit
boek besluiten met de woorden, die een missionaris uit Java ons
schreef, maar die evenzeer op andere missiegebieden toepasselijk
zijn: „In het algemeen mag ik misschien wel opmerken, dat
„aanpassen" gerust wederzijds mag zijn en dat, als de Javaan
„zich „aanpast" aan de gebruiken der Kerk, hij daarbij niet
„de verliezer zal zijn. De Javaan kan nog verrijkt worden door
„de rijke symboliek der Kerk, ook al is er bij de Javanen mis„schien wel iets te vinden, waardoor de symboliek der Kerk nog
„verrijkt zou kunnen worden."
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LIJST DER VOORKOMENDE JAVAANSE WOORDEN
adan
adat
adus nipas
alal-behalal
amba
ambeng
amin
anak
asma
ati
Bakda
baptis
batara
batik
bebed
bedug
berkat
bibaran
blangkon
borèh
butjeng
buwangan

desa
déwa
dèwi
Dèwi Sri
djagongan
djawa
dj im
dodok
donga
dukun
dukun baji
gamelan
gèdèng
grebeg
guru
Hjang
ket

— oproep tot de verplichte godsdienstoefening.
— gewoonte.
— zuivering na de bevalling.
— complimenten maken en vergiffenis vragen op
Lebaran.
— dienaar, ik.
— schotel rijst met toespijs voor verschillende personen.
— amen.
— kind (zoon of dochter).
— naam.
— hart, gemoed.
— jaarlijks feest na de vasten.
— doop.
— godheid.
— batikwerk.
— mannenkleed, om onderlijf en benen geslagen.
— moskeetrom.
— geschenk in eetwaren, meegegeven aan de gasten.
— slotfeest.
— in een winkel gevouwen en genaaide hoofddoek.
— zalf, crème, om het lichaam mee in te smeren.
— kleine kegel gekookte rijst (i. d. vorm v. d. rijststoommand.)
— weggeworpen offergave.
— dorp.
— godheid.
— godin, vorstin, prinses.
— godin van de rijst.
— in gezelschap bijeen, gezellig samenzitten.
— Javaans.
— geest, onstoffelijk wezen.
— op de hurken gaan zitten.
— gebed.
— medicijnmeester(es).
— vroedvrouw.
— Javaans orkest van slaginstrumenten.
— garf, bos pas geoogste rijst.
— viering der grote jaarfeesten in de kraton.
— leraar.
- God.
— hoofddoek.
— voorganger, priester.
— ik, mij, mijn.
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isarat
kalen
karnat
kasampuman
kas ar
kaum
kawi
keba
kemben
kenduri
keris
kirab dalem
klasa
Kliwon
kobongan
kondisi
kondjuk ing
krama
krama inggil
kraton
kuntianak
kupluk
lapan
lawuh
Lebaran
Legi
lèk-lèkan
leluhur
lorodan
malaékat
mi toni

— tovermiddel.
— sloot, kanaaltje.
— inleiding tot de sembahjang.
— volmaaktheid.
— grof, ruw, onbeschaafd.
— godsdienstbeambte van lagere rang in de dorpen.
— boeken-dichtertaal; oud-Javaans.
— feest in de 7e maand van de eerste zwangerschap.
— vrouwenborstkleed.
— gemeenschappelijke religieuze maaltijd.
— kris.
— optocht van de vorst.
— mat.
— dag van de vijfdaagse pasarweek.
— middenslaapvertrek, tent.
— heildronk.
— eerbiedig aangeboden aan.
— beleefde woordkeus; taaisoort (hoog-Javaans).
— eerbiedige woordkeus, hoog-krama.
— vorsten verblijf.
— plaaggeest der kinderen.
— kalotje, muts.
— 35 dagen.
— toespijs bij de rijst.
— jaarlijks feest na de vasten.
— dag van de vijfdaagse pasarweek.
— nachtwaken, wakker blijven.
— voorouders.
— etensresten, afleggers (van kleren).
- engel.
— een feest geven in de 7e maand van de zwangerschap.
— wit katoenen weefsel.
— toedienen.
— met gekruiste armen in contemplatie zitten.
— de adan uitspreken.
— de Koran reciteren.
— (geheimzinnige) wetenschap.
— met jij en jou spreken; laag-Javaans.
— badplaats bij een bron; dag voor de vasten.
— dag van de vijfdaagse pasarweek.
— zonne-regenscherm; waardigheidsteken.
— plaats der inwijding.

mori
nampakaké
nekung
ngadani
ngadji
ngèlmu
ngoko
padusan
Pahing
pajung
pamedjangan
pamoring kawula
Gusti'. — eenwording van dienaar en Heer.
pasan tren
— godsdienstschool.
pasar
— markt.
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pendapa
pitekur
Pon
pratignja
puputan
putra
Ramadan (Ramelan)
rasaksa
rasaksi
redjeki
Ruwah
Ruwahan
sadjèn
s aha
salat
sari
sarung
sawah
sedekah
selapan
sembah
sembahjang
sepasaran
sé tan
sila
sira
slamet
slametan
— ngesah
— njepasari
Slasa
slawat
slawatan
sléndang
songsong
sumbangan
sumping
sungkem
sutji
ir
mando

— open voorhal van een Javaans huis.
— in vroom gepeins verzonken.
— dag van de vijfdaagse pasarweek.
— heilige gelofte (afleggen).
— feest bij het afvallen van de navelstreng.
— kind (zoon of dochter).
— de vastenmaand, 9e Javaanse maand.
— demon, reus.
— reuzin.
— dagelijks voedsel, vooral rijst.
— 8e Javaanse maand (verzorging van de graven).
— een slametan in Ruwah.
— offer op gewijde plekken.
— en, alsmede.
— dagelijkse godsdienstoefening.
— quintessence van een stof.
— wijde cylindervormige rok.
— bevloeibare akker.
— vrome gift.
— tijdsduur van 35 dagen.
— eerbiedige groet.
— gebed, godsdienstoefening.
— een feest 5 dagen na geboorte of bruiloft.
— duivel.
— op de grond zitten met gekruiste benen.
— gij- «·
— heil, welzijn.
— heilmaaltijd.
— afdoeningsslametan.
— slametan op het sepasaran-feest.
— Dinsdag.
— beloning voor godsdienstbeambte voor diensten bij
slametan
— godsdienstige zanguitvoering.
— draagdoek, die over schouder hangt.
— zonnescherm, waardigheidsteken.
— bijdrage tot een feest met verplichting tot wederkerigheid.
— oorsieraad.
— zie: udjung.
— rein, heilig, gewijd.
— stuk banaanblad tot een etensbakje gevouwen.
— met opgehouden handen.
— boer, landbouwer.
— ascese, onthouding.
— vrouwenrok.
— beleefdheid.
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tata tjara
terbang
tingkeban
tjara
tumpeng
tuwin
udjub
udjung
upatjara
wadjib
Wagé
wajang
wajang wong
wali
wedana
widadarì
widjikan
wiladah
Wind
wiron
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— zeden en gebruiken.
— tamboerijn.
— feest in de 7e maand van de Ie zwangerschap.
— gewoonte, goede wijze van doen.
— kegel van gekookte rijst (bij slametan).
— en ook, alsmede.
— intentie.
— knie- of voetkus.
— plechtigheid, waardigheidstekenen.
— beloning aan godsdienstbeambte voor gebed bij
slametan.
— dag van de vijfdaagse pasarweek.
— Javaans toneel.
— wajangtoneel van ongemaskerde personen.
— apostel van de Islam op Java.
— districtshoofd.
— hemelnimf.
— vingerkommetje.
— kerkgang van de moeder.
— leer van hogere wijsheid, het ngèlmu-boek.
— vouw, plooi.

SUMMARY

There are as many problems of adaptation in the foreign
missions as there are different domains in life; only one aspect
will be treated here.
The object of this book is to trace out how the administration
of the sacraments may be adapted to the daily life of the natives
in a mission-area by making use of popular customs or at least
by taking them fully into account. Within these limits the scope
of this book may be of general interest for various mission-areas,
although only two sacraments. Baptism and Holy Eucharist,
have been treated explicitly and Javanese customs have been
taken into consideration.
For we hope that our exposition of the principles ruling
adaptation and the application of them to Javanese customs in
view of Baptism and Holy Eucharist may be a help to those who
want to adapt these or other sacraments to the different customs
of their mission-area. This book wants to be a useful guide to
solve this aspect of the problem of adaptation.
The first chapter deals with general principles.
Art. I. A provisional definition of adaptation in the foreign
mission is given; then it is pointed out that persons may adapt
themselves to new conditions, but things too may be adapted
(personal and real adaptation). The latter may be direct or
indirect.
Foreign customs, institutions and the like can be maintained,
either because they have already got a purely civil character, or
because they have acquired christian signification. This is called
direct adaptation.
ta» When native customs are abolished and replaced by more or
Lang* -orresponding christian ones, the adaptation is indirect. This
tani
;
on between direct and indirect adaptation is of great
е c
:e
tapüi
* n ^ hapters about Baptism and Holy Eucharist,
tata krama ' with practical conclusions.
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Then the idea of adaptation itself is thoroughly investigated.
It seems to be a mitigation, — if possible even a neutralization,
— of such oppositions as may exist between the outward appearances of Christianity and the Church on the one hand and the
typical customs of the natives of a mission-area on the other.
This both sides may offer opportunities to induce adaptation;
any arbitrary partiality thus being excluded.
Art. II. The urgency of adaptation has to be demonstrated
when practical conclusions are to be drawn. The theological
(general) fundamentals for adaptation are found in the essence
and object of the Church, the catholic doctrine on the consequences of Original Sin and the relation between nature and
grace. The real idea of adaptation combines the duty of the
Church to incorporate all nations on the one hand and the right
of these nations to preserve all honest native peculiarities on
the other.
The problem of adaptation becomes more acute when the
people, as is the case with the Javanese, have reached a high
cultural level and consequently possess a sound self-confidence
and strong national feelings.
In this connection some attempts at adaptation, already tried
out in Java, are taken into consideration as well as the difficulties and impediments that have thwarted these attempts in the
past.
As sacraments are visible outward signs, and are intimately
mixed up with the whole religious life, the need of adaptation
is more particularly felt in connection with the administration
of sacraments, not only because of the catholics but also as
regards those who have not yet entered the Church and who
judge Her by externals. Now, in order to bring the administration of sacraments nearer to the Javanese people, we will make
use of Javanese customs, or at least consider them closely. These
customs, however, are at present in a state of fermentation, some
of them vanishing and others losing their general importance.
Nevertheless we must still take these customs into account because, as the Church has to obtain Her position in Javanese
society, the process of leveling down is still far from completed.
Art. III. The question who should be the active power in
the process of adaptation is not easely solved. Two different
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phases are to be distinguished. Firstly when the Church is being
planted the foreign missionary will have great influence.
Secondly when the Church is taking roots in the mission-area
the native clergy has to play the main part. Of course no distinct
dividing-line can be drawn between these two phases: there is
a gradual transition. From the outset the first phase must prepare
the second. The second phase will rectify the unavoidable clums
iness and mistakes of the first.
Art. IV. Taking about the principles of adaptation we have
tried to formulate such rules as are suited to be immediately put
into practice. Although in the notion of adaptation itself гшу
partiality is excluded, the object of the mission-work: to plant
and acclimatize the Church in new territories entails a prefer
ence to reduce opposition by mitigating elements of the out
ward appearences of Christianity; in our case more particularly
of the administration of sacraments (I).
This rule enables us to define more accurately the share (II)
which the popular customs and the administration of sacraments
will have in the process of adaptation. As to the first we must
ask what elements must be removed as to the latter what elements
may be removed.
When customs (A) are linked up with religious errors, thus
being opposed to Christianity, some alteration ought to be made.
If this relation with errors is inherent to those customs they
must be abolished; no direct adaptation is possible, only indirect
adaptation may be attempted. If the relation with error is not an
essential part of a custom, it may be undone by causing a change
in public opinion. A thorough explanation is then given how
this has to be done: either by reducing a custom to a mere civil
ceremony, or by giving them a christian signification. Customs
that have no link with any religious error can be maintained
through direct adaptation but for other considerations pleading
for abolition (hygienic considerations, decency, educational
concern).
In the administration of sacraments (B) three stages may be
distinguished: "essence", "manifestation" and "attire". Essence
comprises all that is of divine institution. Adaptation is impos
sible here. Manifestation is part of the accidental unity of the
Church and consists, with regard to the administration of sacra-
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ments, in the rules of the canon and liturgical law. Here adaptation is possible in itself, but it must be set off against the great
importance of the external unity of the Church. This importance will decide how far concessions can be made in this respect.
By attire is meant all relations of the Church with the immediate
local circumstances. The outward unity of the Church does not
come in; here adaptation has its proper field of action.
In the second chapter these principles are applied to Javanese
customs which may be used in the administration of Baptism:
customs in pregnancy, child-birth, adoption, religious purifications and initiation-rites. After a short description of each of
them they are tested for elements of direct and indirect adaptation. (Art. I).
Thereupon the official administration of Baptism is examined:
first the "essence" to which belong matter, form and minister;
then the "manifestation" in which the liturgical Latin language,
the place where the administration has to be performed, the
attendant rites and ceremonies are discussed. The institution of
catechumens, preceding the Baptism of adults gets ample discussion. The christening, the sponsorship and the celebration
of the day of Baptism belong to "attire" (Art. II).
Now, popular customs and administration of Baptism are
sufficiently stripped of unnecessary contrasts in order to make
an attempt to form a consistent unity out of both and paint
a picture of how Baptism may be administered in a Javanese
atmosphere (Art. III).
The third chapter shows the same pattern. Javanese customs,
which may be connected with the administration of Holy
Eucharist are first of all the "slametan", the sacrificial repast of
the Javanese, which is tested for direct and indirect adaptation.
The same is done with the Javanese rules of etiquette and behaviour during prayer (Art. I).
Finally the celebration of Holy Eucharist is taken into consideration. We start from the same classification of essence, manifestation and attire as was done with regard to Baptism.
The Latin language, the sequence of the parts of the Mass,
the prayers and rites performed by the priest fall under "manifestation". How the faithful and particularly the servants may
take part in the Sacrifice is dealt with under the heading
204

"attire". Benediction and procession are considered too (Art. II).
Just as the chapter on Baptism this chapter concludes with a
recapitulation in which the scrappy observations on customs and
Eucharist integrate to form a consistent unity (Art. III).
The method used in this book to bring the administration of
Baptism and Eucharist in close contact with the life of the Javanese people may inspire others to do the same with other sacraments and with customs of other peoples in regions where the
Church exercises Her missionary activity.
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