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E. ENSERING

DE TRADITIONELE EN HEDENDAAGSE
ROL VAN LOKALE RELIGIEUZE LEIDERS
IN DE PREANGER, WEST-JAVA

Inleiding
Tachtig jaar geleden, in 1906, waarschuwde de Adviseur voor Inlandse
en Arabische zaken in Nederlands-Indie, Dr. C. Snouck Hurgronje,
reeds dat de Islam niet zo statisch was als algemeen werd verondersteld.
Deze godsdienst had fundamentele wijzigingen ondergaan, maar deze
vonden zo langzaam plaats, op zo subtiele wijze en in zo veraf gelegen
streken, dat, 'hoewel ze voor onze ogen plaats vinden, zij verborgen
blijven voor hen, die hier geen zorgvuldige studie van maken' (Snouck
Hurgronje 1906:280).

Op religieus gebied volgde de koloniale regering formeel het principe
van non-interference. In feite bemoeide zij zich wel degelijk met de
Islam, maarbeperkte haarformele rol totde benoemingvanpanghulu's,
ambtenaren die de religieuze rechtspraak uitoefenen en die toezicht
houden op religieuze zaken in het algemeen. Informed concentreerde
de koloniale regering zich op het vervreemden van de traditioneel
heersende eliten van het religieus leiderschap en op het beperken van de
mogelijkheden tot politieke mobilisering van de Islam. Dit laatste is
tijdens het tweede decennium van deze eeuw volledig uit de hand
gelopen. Hier komen we nog op terug.

Sinds de dekolonisatie lijkt de Indonesische regering aanvankelijk
eenzelfde non-interference beleid te voeren, echter pas nadat in 1945
hierover een felle strijd was gevoerd tussen de voorstanders van een
seculaire staat en die van een islamitische staat. In juni 1945 gingen
enige islamitische leiders ermee akkoord, dat een compromis gezocht
zou worden. Zo ontstond het Jakarta Charter. De belangrijkste zin in dit
Charter was de stipulering, dat de staat gebaseerd zou zijn op geloof in
God, 'met de verplichting voor aanhangers van de Islam om de islamiti-
sche wetgeving na te komen1 (dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at
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268 E. Ensering

Islam bagi pemeluk-pemeluknja), bekend geworden als 'de zeven woor-
den' (Boland 1971:27). Toen al was het de bedoeling van Sukarno c.s.
om deze zeven woorden op te nemen in de preambule van de ontwerp-
grondwet. Op 16 juli 1945 deed hij een emotioneel en dringend beroep
op de tegenstanders om deze clausule te aanvaarden en dit offer te
brengen aan land en volk (Boland 1971:33).

In dezelfde maand werd echter vanwege het verzet van zowel felle
islamieten als van 'secularisten' de betreffende passage uit de preambule
geschrapt. 'De zeven woorden' werden toen, weer op aandrang van
Sukarno om tegemoet te komen aan de moslims, opgenomen in de tekst
van de Grondwet. Toen op 17 augustus 1945 het erop aan kwam,
werden ze echter opnieuw geschrapt, omdat men in de informele be-
sprekingen onder leiding van Hatta tot de conclusie was gekomen, dat
Indonesia in feite alleen een eenheid kon worden en blijven als de
Grondwet niets zou inhouden dat direct verband hield met de Islam
(Boland 1971:35, 36). Toen werd dus, naast de Pancasila, noch in de
tekst, noch in de preambule, ruimte meer ingeruimd voor de Islam.

De kwestie werd weer actueel, al tijdens de Constituante, in 1958/'59.
Behalve over de islamitische staat werd toen ook weer gestreden over
het Jakarta Charter. In zijn decreet van 1959, waarin Sukarno de terug-
keer tot de Grondwet van 1945 aankondigde, is het Charter alleen
vermeld 'vanwege het historisch belang ervan'. Het doel van deze speci-
fieke vermelding van het Jakarta Charter was, de opstandelingen (in
West-Java Kartosuwirjo met de Darul Islam, in Sulawesi Kahar Muzak-
kar en in Atjeh Daud Beureu'eh) een beetje tegemoet te komen. Su-
karno zei toen namelijk, dat de Grondwet en het Jakarta Charter in
zekere zin 'een eenheid vormden'. Hierop beriepen zich de moslims,
toen zij in 1968 stelden dat.'de zeven woorden' al grondwettelijke
geldigheid hadden (persoonlijke mededeling W. F. Wertheim). Maar
deze interpretatie werd door de krachtige oppositie van de militairen
niet geaccepteerd.

Hieruit moge blijken, dat de afstand tussen de militaire elite en de
vertegenwoordigers van de Islam in Indonesie in de loop der jaren alles
behalve verminderd is. Integendeel, de bemoeienissen van de respec-
tievelijke Indonesische regeringen blijken achteraf veel verder te zijn
gegaan dan een 'non-interference' beleid. Omstreeks 1960 was de Ma-
sjumi-partij reeds verbannen, in de eerste plaats omdat velen uit de
Masjumi steun verleend hadden aan de opstanden in Sumatra's West-
kust (1958) en aan de Permesta-beweging in Sulawesi, en vermoedelijk
ook omdat enkele vooraanstaande figuren heimelijk de Darul Islam
steunden, een beweging die op gewelddadige wijze streefde naar de
vestiging van een islamitische staat. De Nieuwe Orde regering van
Suharto gaat verder. Behalve het monddood maken van politieke par-
tijen, waaronder de islamitische, oefent zij druk uit om religieuze en
staatsschoolsystemen te doen samensmelten (McVey 1981:283; Steen-
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De Rol van Lokale Religieuze Leiders in de Preanger 269

brink 1974:82), en heel recent stelde zij een wetgeving voor op grond
waarvan alle organisaties, ook de religieuze, de staatsideologie, de Pan-
casila, als enige leidraad zouden moeten erkennen.1 De vijf zuilen waar-
op de Pancasila berust zijn: geloof in God, humanitarisme, consensus
democratic nationale eenheid en sociale rechtvaardigheid. De Nieuwe
Orde belijdt wel de 'vijf zuilen', maar alleen met de mond en de pen! De
'Ormas-wetgeving' voor alle organisaties is volgens de jongste berichten
nu in het parlement aanvaard. De rellen die de laatste tijd in Indonesia
plaatsvinden, worden mede toegeschreven aan het groeiend verzet van
islamitische zijde tegen deze ingrijpende maatregelen van de overheid.

Wat betreft de druk van overheidszijde op het onderwijssysteem
waarschuwt Geertz reeds in 1965 voor het ingrijpen in het sterke,
actieve islamitische scholensysteem, de pesantrens (traditionele religi-
euze scholen) en de madrasah's (moderne islamitische scholen, die naast
het geven van godsdienstonderricht, studenten opleiden voor de staats-
examens). Hij gaat ervan uit, dat het scholensysteem in een islamitisch
land, en zeker in Indonesia, geen vijand maar een bondgenoot is van de
secularistische moderniserende elite. De reden hiervoor is niet dat het
de idealen van een militant, totalistisch secularisme bevordert, maar
omdat het een gevestigde religieuze traditie met een machtige greep op
de denkwereld van de bevolking aanmoedigt om tot een vergelijk te
komen met de moderne wereld, noch door deze eenvoudig te verwer-
pen, noch door een eenvoudig onderwerpen eraan, maar door er deel
van te worden. Aldus Geertz, die hier aan toevoegt:

'To cut the umma off from this critical regeneratory institution in
its midst by a strict adherence to a state-supported and -directed
secular school system and by vague hostility to "Qur'anic" schools
as "backward", "feudal" or "fanatical" is to ensure the rigidi-
fication of Islamic institutions generally and, in consequence, of
Islamic thought. Today, as in the past, the school is the lifeline of
the Islamic tradition, and the reformed school [madrasah, EE] is
that tradition's path to the present. It is essential that this path not
be blocked by shallow and short-sighted "modernisation" policies
that attempt to catch up with the West by mindless imitation of its
external forms.' (Geertz 1965:107).

Nu, twintig jaar later, tonen eerdergenoemde maatregelen aan, dat de
regering streeft naar een modern, seculair beleid, een beleid waarmee de
gevestigde, traditionele religieuze groeperingen het waarschijnlijk niet
eens kunnen zijn. De rol van de Islam wordt op politiek, sociaal en
ideologisch terrein steeds verder teruggedrongen. Het feit dat de Pan-
casila niet alleen als de 'enige staatsideologie' is voorgeschreven, maar
nu ook bij wet is opgelegd aan particuliere organisaties, heeft veel
protest uitgelokt, nu niet meer uitsluitend van islamitische zijde, al
zuilen de reacties uit deze hoek vermoedelijk het sterkst zijn.

Nu heeft de traditionele Islam in haar rol als spreekbuis tegen de
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270 E. Ensering

overheid een lange geschiedenis, maar ik zal mij in dit artikel beperken
tot enkele ontwikkelingen in West-Java in de 20e eeuw. Aan de hand
van twee verzetsbewegingen in de Preangerzal ik proberen aan te tonen,
dat lokale islamitische leiders in perioden van grote sociale en econo-
mische crisis steeds in staat zijn geweest om het verzet van de bevolking
tegen de status quo te mobiliseren. Het gaat hierbij om de Afdeling B
van de Sarekat Islam (1919) in de koloniale en de Darul Islam (1948-
1962) in de postkoloniale periode. Hierbij zal de rol van de Islam zoals
deze zich tijdens de coup van 1965 op gruwelijke wijze manifesteerde,
buiten beschouwing worden gelaten. Maar ook op dat moment bleek het
radicale karakter van de traditie allerminst verdwenen te zijn. Deze
macht kan zich, onder grote druk van buitenaf, snel en onverhoeds
opnieuw manifesteren zonder dat men dit tevoren had kunnen voor-
spellen of voorkomen, zoals de gebeurtenissen in 1965 hebben aan-
getoond.

Economische onafhankelijkheid
Om de hieronder beschreven ontwikkelingen in hun context te plaatsen
geven we eerst een schets van het betrokken gebied in het zuidoosten
van West-Java, en wel in sociaal en religieus opzicht, toegespitst op de
rol van de lokale religieuze leiders. Van 1674-1870 heerste in dit gebied
het zogenaamde Preangerstelsel, hetwelk een blijvend stempel op deze
gebieden lijkt te hebben gedrukt. Het was een staatkundige overeen-
komst, waarbij de Preanger regenten hun autonome macht mochten
behouden van de Compagnie. In een later stadium, begin 18e eeuw,
werd hieraan de voorwaarde verbonden van gedwongen koffieleveran-
ties. Het inheemse bestuur werd niet van gouvernementswege bezol-
digd, maar had het recht om belastingen te heffen. Het waren de gods-
dienstambtenaren op dorpsniveau, die in dit gebied niet alleen belast
waren met het toezicht op de irrigatie en de landbouw, maar die tevens
functioneerden als belasting-inners. Uit deze tijd dateert de sterke ver-
wevenheid van materiele en geestelijke belangen. Het souvereine recht
van de regenten om belasting te heffen, zoals een tiende van de padi-
opbrengst en belastingen op handel, werd uitgevoerd door godsdienst-
beambten. Het moskeepersoneel was hier dan ook welvarender dan in
de overige regentschappen op Java, waardoor dit personeel uit de betere
standen, vooral regentenfamilies, werd gerecruteerd. Dit bracht met
zich, dat zij een nog grotere invloed op de bevolking hadden, waardoor
de belastingen nog regelmatiger konden binnenstromen. Zo ontstond
een wisselwerking die en de landbouw en de kassen van regenten en die
van de godsdienstbeambten ten goede kwam (Ensering 1982:42).

Dit feit vormt de sleutel tot de ongewone coalitie van regenten en
lokale religieuze beambten in de Preanger. Deze binding werd later nog
versterkt door huwelijken tussen regenten- enpa/igWw-geslachten. In
die tijd is door bloedverwantschap een islamitische oligarchic ontstaan
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met een vrijwel absolute macht over de bevolking. Een macht, die zich
via een lagere landadel tot in de kleinste gehuchten deed voelen (Ense-
ring 1982:45). Een sociale structuur die tot ver in de 20e eeuw zou
nawerken2 en die misschien nog aanwijsbaar zal zijn.

In 1870 werd het Preangerstelsel afgeschaft. Er werd wettelijk be-
paald, dat de regenten geen recht hadden tot belastingheffing in geld,
produkten of arbeid. Ook het recht om ambtenaren te benoemen werd
hen ontnomen {Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1870, 122, artikel 1).
Inheemse ambtenaren werden voortaan benoemd en ontslagen door de
gouverneur-generaal en zij werden nu door de overheid bezoldigd. Heel
belangrijk was, dat de godsdienstbeambten zich van nu af aan hadden te
onthouden van bemoeienis met alles wat op de landbouw betrekking
had. Maar op tenminste drie manieren behield de moslimse geestelijk-
heid informeel toch nog invloed.

In de eerste plaats waren er de panghulus, de met godsdienstige
rechtspraak belaste moskeebeheerders, aangesteld door de koloniale
overheid. Het was algemeen bekend, dat de geestelijkheid zich voor
haar bemoeienis in boedelscheidingen liet betalen in de vorm van grond,
'natuurlijk clandestien en deze in de landrente-registers der desa liet
inschrijven op naam van stroomannen', aldus Scheltema (Scheltema
I927/'28:300).

Ten tweede: omdat de geestelijke elite door genoemde maatregelen
haar belangrijke machtspositie verloor, werd haar het recht gelaten om
religieuze belastingen te innen: de djakaten depitrah, 'in overeenstem-
ming met de Koran en de heersende lokale gewoonten'. Volgens lokale
en koloniale rapporten waren dit in theorie vrijwillige bijdragen, maar in
feite werden grote bedragen onder intimidatie afgedwongen omdat de
dorpelingen ze als verplichte belastingen bleven beschouwen en het geld
ook als zodanig werd geind (m.v.o. resident Boissevain). Door de ver-
wantschapsrelaties met regentenfamilies was de geestelijkheid ook na de
afschaffing van het Preangerstelsel nog steeds in staat om de bevolking
onder grote druk te zetten.

Een derde fator is, dat de ambtsvelden zowel van de regenten als van
de geestelijkheid voor 1870 erfelijk waren. Van de Preanger was om-
streeks 1800 al bekend, dat erfelijk individueel bezit daar als regel gold
(DeHaan 1910/'12I:371),enCrawfurdschreef in 1813overditgebied,
dat sawahs alleen waarde hadden als ze als prive of erfelijk bezit toe-
geeigend konden worden (Scheltema 1927/'28:277). Het erfelijk parti-
culier grondbezit is kenmerkend voor de Preanger, in tegenstelling tot
andere gebieden op Java. Het lijkt daarom niet onmogelijk dat, nadat in
1870 de ambtsvelden waren afgeschaft, de religieuze hoofden de zeer
aanzienlijke godsdienstbelastingen in grond investeerden. Dit lijkt te
meer waarschijnlijk daar resident Boissevain in zijn Memorie van Over-
gave in 1911 schreef dat de lasten, die zo zwaar opde bevolking rustten,
nog dragelijk geweest zouden zijn als een deel van de opbrengst aan
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liefdadige en nuttige doeleinden voor de bevolking waren besteed. Deze
inkomsten bleven echter uitsluitend in handen van de geestelijkheid, die
hierdoor in staat was 'eene weelderige levenswijze te voeren' (m.v.o.
resident Boissevain).

Toch was er volgens een in 1876 ingesteld onderzoek 'betreffende
den overgang van bezitregten in de Preanger Regentschappen' nog
nergens sprake van een stand van welvarende grondbezitters (Scheltema
1927/'28:293). Het grootgrondbezit blijkt pas te zijn ontstaan na de
reorganisatie van 1870. Grondbezitters, voor het merendeel hadji's,
waren in de regel tegelijkertijd rijsthandelaren, die credieten aan boeren
verstrekten tegen buitehsporig hoge renten. Grote geldschieters ver-
kregen op deze wijze uitgestrekte stukken grond. Scheltema stelt dat in
de tweede helft van de 19e eeuw, naast het grootgrondbezit van feodaal-
aristocratische aard, grootgrondbezit is ontstaan door woekerpraktijken
voornamelijk van een nieuwe sociale klasse van hadjis en andere wel-
gestelden (Scheltema 1927/'28:395).

Deze ontwikkelingen tonen aan, dat de Preanger tijdens het Pre-
angerstelsel, maar vooral daarna, in financieel opzicht afgeroomd werd
niet alleen door de koloniale overheid, maar in hoge mate ook door de
eigen rurale elite, dat wil zeggen de menak (adel), de welgestelden, de
hadji's en de kooplieden. Dat het proces van landconcentratie zich ook
later heeft voortgezet blijkt uit studies uit de vijftiger jaren van H. ten
Dam (1956) en Adiwilaga (1953). Zij geven helaas niet aan welk per-
centage van het grootgrondbezit in handen was van de rurale geestelijke
elite. Maar uit een nog recenter veldwerkonderzoek (1973) naar de rol
van de kiai en ulama in West-Java is gebleken, niet alleen dat in Cipari,
het onderzoeksdorp in de buurt van Garut, de familie van de ulama
'traditioneel het grootste deel van de dorpsvelden bezat', maar dat in het
algemeen van iedere oogst werd gespaard om oud bezit aan land terug te
kopen. Sinds de eeuwwisseling was het door bevolkingstoename en
gebrek aan bebouwbaar land steeds moeilijker geworden om het oor-
spronkelijk landbezit te behouden. Een groot aantal zonen betekende
verdere fragmentatie van landbezit. Om deze tendens te vermijden geeft
het ulama-gezm traditioneel wat men nu het 'institutioneel bezit' noemt,
dat wil zeggen, niet aan verdeling onderhevig bezit, door aan een enkele
erfgenaam, die belast wordt met het beheer van de vrome stichting.
Deze praktijk is vrij algemeen onder families die zeggenschap hebben
over islamitische instellingen. Men voorkomt hiermee dat landbezit in
vreemde handen komt en handhaaft zo het noodzakelijk bezit voor de
familie-onderneming, in dit geval de pesantren, madrasah of moskee.
Dit land wordt nog steeds in deelbouw uitgegeven. Om het landbezit, dat
door vroegere fragmentatie veel kleiner geworden is, nu weer te ver-
groten, zal het ulama-gezin bij ieder.aanbod van land dat eens tot het
familiebezit behoorde, alles doen om dat weer terug te kopen en bereid
zijn om daar zelfs leningen voor te sluiten (Horikoshi 1976:76, 220,
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221). Hieruit blijkt, dat de binding tussen lokale religieuze leiders en
landbezit tot op heden niets aan kracht heeft ingeboet.

We zijn wat langer blijven stilstaan bij de landbezitsverhoudingen in
de Preanger om de economische onafhankelijkheid van de lokale reli-
gieuze leiders aan te tonen en hiermee de verklaring te geven voor het
feit, dat zij zich tot op de dag van vandaag aan koloniale en postkoloniale
staatscontrole hebben weten te onttrekken.

Geestelijk overwicht
We wezen reeds op de verwevenheid van materiele en geestelijke be-
langen.in dit gebied. Het kapitaalvormingsproces in de Sundase eco-
nomie, gebaseerd op erfelijk individueel landbezit, blijkt een van de
belangrijkste voorwaarden te zijn geweest voor de sterke groei van de
Islam in het begin van de 20e eeuw. De Preanger staat van oudsher
bekend als een over het algemeen genomen rijk en orthodox islamitisch
gebied.3 Deze twee factoren zullen van grote invloed blijken te zijn op
latere politieke gebeurtenissen.

De Koran vereist van alle moslims dat zij tijdens hun leven een
pelgrimstocht maken naar Mekka, waarna zij zich 'hadji' mogen noe-
men. Met een versterkt geloof keerden deze hadji's terug naar Iandbouw
en handel. Sommigen wijdden zich na hun terugkeer aan verdere studie
en aan religieus leiderschap, waardoor zij zich als kiai in de dorpen
konden vestigen en een pesantren konden oprichten. Eind 19e en begin
20e eeuw steeg het aantal pesantrens snel. In 1912 werden in de Pre-
anger 1900 pesantrens geregistreerd, met een totaal van 48.650 leer-
lingen (m.v.o. resident Oudemans). Uit een opgave van vertrokken en
teruggekeerde hadji's voor heel Java van 1876-'88 blijkt uit een totaal
van 40.000, West-Java met 18.113 verreweg in de meerderheid te zijn,
van welk aantal er 8.833 uit de Preanger regentschappen kwamen
(Svensson 1983:116). Ook uit meerrecentecijfers, namelijkuit 1950 en
1951, blijkt dat voor West-Java nog steeds op het grootste aantal pel-
grims wordt gerekend. Het Indonesische ministerie voor godsdienst-
zaken bepaalt elk jaar het maximum aantal pelgrims, dat de tocht naar
Mekka mag maken, per provincie. Uit een totaal van 10.000 was het
quotum voor de provincie:

West-Java in 1950: 2200; in 1951: 2750
Midden-Java „ „ : 1900; „ „ : 1650
Oost-Java „ „ :2100;,, „ : 2300 (Vredenbregt 1962:111).
Uit het bovenstaande blijkt, dat een deel van de hadji's als lokale

religieuze leiders niet alleen economisch onafhankelijk zijn gebleven,
maar ook hun geestelijk overwicht over de bevolking hebben kunnen
handhaven. Nu niet meer door rechtstreekse bemoeienis met de irrigatie
en de Iandbouw en als belastinginners, zoals tijdens het Preangerstelsel,
maar voornamelijk vanwege hun grondbezit, hun sociale en religieuze
status en hun wijdverspreid/?estf«/re«-netwerk.
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In tegenstelling tot Geertz' verwachting, dat de kiai zijn prestige en
macht in de toekomst meer zal gaan ontlenen aan zijn makelaarsfunctie
tussen het lokale systeem en de buitenwereld (Geertz 1960:225, 229),
komt Horikoshi in 1976 tot de conclusie dat de positie van de ulama diep
ingebed is in de structuur van de lokale gemeenschap. Zij stelt dat de
institutie van het ulamaat, gemonopoliseerd door enkele families, de
aard van de in stand gebleven positie van de ulama\ in rurale islami-
tische gemeenten in een nieuw daglicht plaatst (Horikoshi 1976:374).

Samenvattend kunnen we stellen, dat uit de sociale structuur van de
Preanger blijkt dat er een sterke verwevenheid bestaat van materiele en
geestelijke belangen, zowel voor de bevolking als voor haar traditionele
religieuze leiders. Deze sociale structuur lijkt ondanks klassetegenstel-
lingen, toch het karakter van een symbiose te dragen.

Het islamitisch scholensysteem is een der pijlers, waarop de sociale
status van de lokale religieuze leiders rust. Daarom volgt hieronder een
bespreking van het overheidsbeleid in islamitische onderwijszaken.

De gespletenheid van het islamitisch ondenvijs
In de vorige paragraaf werd gesproken van de coalitie tussen religieuze
leiders en regentengeslachten door onderlinge huwelijken. Deze alli-
antie met rijke families en lokale adel blijkt nog steeds te bestaan.
Vooral in Noord Preanger, met gevestigde pesantrens, zijn de kiais vaak
rijke landbezitters door accumulatie van geschonken of geerfd land. Het
kapitaal dat daarmee wordt verworven dient in de eerste plaats om de
eigen moskee, pesantren of madrasah te onderhouden, want volgens de
islamitische leer mag hiervoor geen geld gevraagd worden van de ge-
meenschap. Daarnaast wordt er ook vaak geld geinvesteerd in zakelijke
transacties. Tegenwoordig is het vaak een kwestie van noodzaak, maar
ook van traditie, om economisch onafhankelijk te zijn. Bovendien wor-
den economische activiteiten religieus gesanctioneerd en aangemoe-
digd. Ichtiar, streven, houdt in, dat het een plicht is voor een islamiet om
zijn geest in te spannen, zijn kapitaal te mobiliseren en hard te werken
voor een betere positie. De kiai hoort in zijn economisch gedrag een
voorbeeld te zijn voor zijn boerenvolgelingen (Horikoshi 1976:220).

Het is precies deze economische onafhankelijkheid, die de rurale
geestelijkheid met haar lokale onderwijsinstellingen door de tijd heen
een vrijwel onaantastbaar sterke positie heeft gegeven. Politieke regi-
mes, koloniaal of postkoloniaal, hebben daarom tot op heden nauwelijks
greep kunnen krijgen op de rurale Islam. Om deze reden kan druk van
buitenaf, van overheidswege of anderszins, makkelijk leiden tot grotere
solidariteit en wederzijdse hulp onder de kiais onderling en tot ver-
hoogde steun van de bevolking aan hen als voorvechters tegen onder-
drukkende autoriteit. Dit zal in de volgende paragraaf aan de orde
komen.

Het huidige regime lijkt zich van deze situatie terdege bewust te zijn.
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In feite waren, tot aan het Nieuwe Orde regime, alle instellingen van
islamitisch onderricht, vanaf de eenvoudige pengadjian Koran (gebeds-
bijeenkomsten) tot de grootste pesantrens, economisch volledig onaf-
hankelijk (Steenbrink 1974:101). Om meer greep te krijgen op het
islamitisch onderricht, en daarmee meer staatscontrole op de Islam,
tracht men nu de kloof tussen traditioneel en modern onderwijs te
overbruggen. Het regime stimuleert islamitische geleerden tot verdere
ontwikkeling in Westerse studie-centra, omdat het zelf grote bewonde-
ring koestert voor het Westen en voor de technologische benadering,
maar ook omdat het ernaar streeft, islamitische intellectuelen een meer
'objectief standpunt in te doen nemen ten opzichte van de godsdienst,
opdat zij meer begrip zouden kunnen opbrengen voor de noodzaak om
zich aan te passen aan een geseculariseerde moderne wereld (McVey
1983:208).

Op het gebied van het onderwijs tracht het regime nu een conver-
gentiebeleid door te voeren, dat echter vertraagd wordt door gebrek aan
middelen en aan godsdienstleraren. Op 1 September 1956 stelde de
onderwijsafdeling van het ministerie van godsdienstzaken een nota
Islamic Education in Indonesia op, waarin de volgende beleidslijnen
worden voorgesteld:
— godsdienstles geven op de algemene openbare en particuliere

scholen;
— algemeen onderricht invoeren en bevorderen op scholen met een

overwegend godsdienstig karakter (de madrasah);
— scholen voor godsdienstleraren en leden van de godsdienstige recht-

spraak oprichten. (Zie Steenbrink 1974:30.)
De algemene openbare en particuliere scholen, zoals deze oor-

spronkelijk door het Nederlandse koloniale bewind werden ingevoerd,
worden als het 'se&o/a/z-systeem' aangeduid. Daarnaast was er reeds
sinds de 20er jaren het madrasah-systeem (Steenbrink 1974:80). Van
bovengenoemde nota wordt nu serieus werk gemaakt. Zij vormt de
grondslag van het huidige godsdienstbeleid, gericht op opheffing van de
verschillen tussen de twee systemen. Bij het eerste systeem zou zoveel
mogelijk godsdienstonderwijs moeten worden ingevoerd en bij het
tweede meer algemene vakken. Met dit convergentie-beleid tracht men
beide uit elkaar gegroeide systemen in respectievelijk de seculaire en de
religieuze richting weer tot een geheel te doen samensmelten.

Opvallend is, dat het pesantren-systeem in deze nota in het geheel niet
genoemd wordt. Het ministerie gaf alleen een aansporingom te moder-
niseren in de richting van het madrasah-onderwVjs. Blijkt hieruit de
onmacht van het ministerie, dat geen greep heeft op de pesantrens, die in
de regel particulier bezit zijn van kiais? Of spreekt er alleen een min-
achtende onderschatting van de rurale Islam uit, die vaak wordt aange-
duid met 'kolot', oftewel 'ouderwets' in de denigrerende zin van 'achter-
lijk'.
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Sinds enige jaren bestaat er een sterke tendens om het pesantren-
onderwijs te moderniseren, zij het op eigen wijze. Een belangrijke figuur
hierbij is Abdurrahman Wahid, die nu in het bestuur van de N.U.
(Nahdatul Ulama) zit. De vraag blijft hoe dit 'op eigen wijze' geinterpre-
teerd moet worden - richt men zich daarbij op het Westen, of meer op
het Midden-Oosten?

In dit verband is er nog een ander opvallend verschijnsel: de N.U.
schijnt zich, mede dankzij de inspanningen van Abdurrahman Wahid,
sinds de 70er jaren te hebben bevrijd van de identificatie met sociaal
conservatisme en ruraal Java. Deze organisatie groeit snel, omdat zowel
rurale als urbane ontevredenen zich erbij aansluiten. Volgens Ruth
McVey ligt de aantrekkingskracht van islamitische instituties voor jonge
moslimse intellectuelen precies daarin, dat zij anders zijn dan hetgeen zij
beschouwen als de corruptie en het intellectueel verraad van de huidige
Indonesische heersers, de sociale kosten van kapitalistische ontwikke-
lingen en het materialisme van het Westen (McVey 1983:211).

Hoe het ook zij, indien het huidig convergentiebeleid van de overheid
in de richting van meer seculair en minder godsdienstonderwijs ook op
lokaal niveau wordt doorgevoerd, zou dit wel eens een averechts effect
kunnen krijgen. Zoals gezegd, het onderwijs is een van de pijlers waarop
de sociale status van lokale religieuze leiders rust. Mama's zijn functio-
narissen van moskee, madrasah, pesantren en middelbare scholen. Om-
dat iedere moslim, of het nu een dorpeling, die zich als lid van de umma
beschouwt, een santri-stu&ent of een ulama is, vijfmaal per dag in gebed
gaat en omdat religieuze onderwijsprogramma's in de madrasah worden
gegeven, vormen de moskee en de madrasah de kern van de islamitische
instituties in rurale gemeenten. De madrasah is de plaats waar de vol-
wassenen en kinderen van het dorp religieuze doctrines bestuderen en
persoonlijk onderricht ontvangen van de ulama. Voor de wekelijkse
gebedsbijeenkomsten bereiden vrouwen maaltijden in de huizen van de
ulama's voor de gasten en sprekers van die dag, terwijl jongens de
luidsprekers aanbrengen, matten op de madrasah-v\oer leggen en de
tuin schoonmaken (Horikoshi 1976:236). De madrasah blijkt meerdere
sociale functies te vervullen.

Om enig inzicht te geven in de omvang van het religieuze onderwijs
volgen hier enkele cijfers voor het district Garut. In 1973 waren daar 32
P.G.A. (Pendidikan Guru Agama, middelbare onderwijsinstellingen
voor godsdienstleraren), 5 P.G.A.A. (Pendidikan Guru Agama Atas,
hogere onderwijsinstellingen voor godsdienstleraren) en een I.A.I.N.
(Institut Agama Islam Negeri, nationaal instituut voor de Islam). In de
particuliere en informele sector waren er: 262 madrasah voor hoger
onderwijs, 273 beginklassen, 203 formele pesantrens en geregelde ge-
bedsbijeenkomsten op 256 plaatsen in het hele district (Horikoshi
1976:15).

Religieuze banden en praktijk zijn voor de districtsbewoners zaken
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van groot sociaal belang. Leraren van madraWi-scholen zijn gerespec-
teerde leden van de samenleving en de ulama en kiai genieten een
onbetwistbare autoriteit. Het charisma van de lokale religieuze leiders
berust op het geloof van de volgelingen, dat zij over transcendente
kwaliteiten beschikken. In de Preanger wordt de kern van de socio-
religieuze structuur gevormd door de autoriteit en het leiderschap zoals
verpersoonlijkt in de relatie tussen de kiai en zijn leerlingen en/of
volgelingen.

Het grote aantal religieuze onderwijsinstellingen in het Garutse wordt
door Horikoshi als volgt verklaard: 'The recent Islamic revivalism is in a
way a response to the change in political climate' (Horikoshi 1976:15).

De Islam als mobiliserende kracht
Voorafgaand aan de bespreking van de twee verzetsbewegingen, kolo-
niaal en postkoloniaal, geven we een korte uiteenzetting over de Sarekat
Islam als inleiding tot de Afd. B-zaak, ook wel de Garut-zaak of de
Tjimareme-affaire genoemd.

De Sarekat Islam, 19ll-'2O
De Sarekat Islam (S.I.) heeft zich in feite ook na 1920 voortgezet, maar
krijgt dan een heel ander karakter. Deze laatste periode laten we buiten
beschouwing. Het gaat ons hier om de beginperiode, die mede geleid
heeft tot de Afd. B-zaak.

De Sarekat Islam is tot het eind van het koloniale tijdperk de enige
nationalistische massa-beweging in Indonesie geweest. De beweging
dankte haar geweldige populariteit aan de Islam, waardoor Indonesiers
uit verschillende lagen van de samenleving zich ermee konden identifi-
ceren. Ook toen vormde de Islam het enige alternatief voor de steeds
groter wordende druk van het koloniale bewind op sociaal en econo-
misch gebied. De ethische politiek had tot doel het 'laissez-faire' van het
liberalisme, dat tot grote verarming van de bevolking had geleid, te
vervangen door staatsinterventie in economische zaken en een ambi-
tieus programma van welvaart-wetgeving door, te voeren. Dit beleid
stuitte echter op tegenstand van de zijde van westerse particuliere
ondernemers en op starre oppositie van de conservatieve Europese
bestuurders, die hierin een bedreiging van hun machtsposities zagen. Op
politiek terrein werden aanvankelijk de teugels gevierd; het is dan ook in
deze periode, dat de Indonesische politieke partijen, toen nog vereni-
gingen genoemd, ontstaan.

De Sarekat Islam, oorspronkelijk in Buitenzorg onder de naam Sare-
kat Dagang Islam (islamitische handelsvereniging) opgericht door
Raden Mas Tirto Adhisoerjo, beleefde in 1913 onder het voorzitter-
schap van Raden Umar Sayed Tjokroaminoto een zeer snelle groei, niet
zozeer in de steden als wel op het platteland, en telde al spoedig meer
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dan twee miljoen leden (Van Niel 1960:105, 106). De magneet was de
Islam.

De organisatie bestond uit een hoofdbestuur in Surabaja en daar-
naast, verspreid over heel Java en de andere eilanden, de S.I.-afdelingen
en -kringen. In 1914 telde de S.I.-afdeling in Garut alleen al 10.000
leden (Yong Mun Cheong 1973:16). Deze lokale afdelingen en kringen
dienden bij hun eigen inheemse pers op grote schaal klachten in over hun
lokale bestuurders. Dit wekte de woede van deze ambtenaren, en er
ontstond een tegenstroming, die een anti-S.I. beweging werd. Dit leidde
in 1918 tot de rellen in Madjalaja in de Preanger, die later door resident
De Stuers bestempeld werden als het voorspel van de Garut-zaak (Ense-
ring 1982:49).

Het doel van de Sarekat Islam was volgens de statuten:
- bevordering van een commerciele geest onder de inheemse bevol-

king;
— bijstand aan leden die buiten hun schuld in de problemen waren

geraakt;
— bevordering van de geestelijke ontwikkeling en materiele belangen

van Indonesiers en hierdoor verheffing van het algemene peil;
- oppositie tegen misvattingen over de Islam en het bevorderen van een

godsdienstig leven onder Indonesiers volgens de wetten en gewoon-
ten van die religie.
Maar tijdens het derde congres in 1918 waren de eisen al zodanig

geradicaliseerd, dat zelfbestuur en kiesrecht op de agenda stonden.
Onder invloed van de I.S.D.V. (Indische Sociaal-Democratische Ver-
eeniging), een radicale beweging van linkse signatuur, die zelfs tot in het
hoofdbestuur van de S.I. was binnengedrongen, was de godsdienst meer
en meer op de achtergrond geraakt. Dit heeft belangrijke consequenties
voor de Preanger gehad.

De S.I. was een felle politieke partij geworden. De middelen waarmee
zij haar doeleinden wenste te bereiken waren uitsluitend politieke, en zij
hanteerde daarbij Westers politieke, sociale en seculaire begrippen,
zodat zij zich vervreemdde van dat deel van haar grote aanhang, dat zich
specifiek om de Islam.had aangesloten.

In 1921 werden op grond van het partij-principe de communisten
gedwongen de S.I. te verlaten. Binnen de S.I. wilde men opnieuw de
Islam benadrukken om de terugloop van het ledental tegen te gaan.
Maar het was te.laat. De Afd. B-zaak in 1919 werd de aanleiding om de
Sarekat Islam in discrediet te brengen.

De Afd. B-zaak
Deze zaak begon met een incident in het dorp Tjimareme, in het district
Garut, waarbij een zekere hadji Hasan weigerde gevolg te geven aan het
bevel van de wedana om de verplichte 42 pikol padi aan het gouveme-
ment te leveren. Dit was in de eerste plaats vanwege de onhebbelijke

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:38PM
via free access



De Rol van Lokale Religieuze Leiders in de Preanger 279

toon van deze inheemse ambtenaar, maar ook omdat Hasan niet alleen
voor zijn uitgebreide familie maar tevens voor de mensen, die zijn
sawahs en tuinen bewerkten, in totaal tachtig personen, moest zorgen
(Ensering 1982:27).

Hadji Hasan is een oude, welgestelde boer, die in zijn dorp aanzien
geniet en in de reuk van heiligheid staat om het religieus onderricht dat
hij geeft. Op 7 juli 1919 komt het tot een gewapend treffen tussen de met
krissen en dolken bewapende hadji Hasan en zijn familie, die zich in het
huis hebben verschanst, enerzijds en de regent, resident De Stuers en 40
man infanterie anderzijds. Er worden uiteindelijk drie salvo's gelost,
waarbij vier mensen, waaronder hadji Hasan, gedood worden.

Dit vormt de aanleiding tot een grootscheeps onderzoek, waarbij de
Afd. B van de Sarekat Islam aan het licht komt. Leden van deze organi-
satie hadden hadji Hasan willen steunen in zijn verzet tegen het gouver-
nement. De Afd. B, zo genoemd door de koloniale bestuurders, werd in
1917 onder de aanduiding 'tweede S.I.' opgericht door hadji Ismail, een
sere/i-olie-fabrikant in Malangbong, die voorzitter was van de S.I. in
Manondjaja, ressorterend onder de S.I.-afdeling Tasikmalaja. Met een
twaalftal vrienden, hoofdzakelijk rijke hadji's en kiais, richtte hij de
nieuwe vereniging op, aanvankelijk met het doel om de godsdienst te
bevorderen — vermoedelijk als reactie op het seculaire beleid van het
hoofdbestuur van de S.I. Maar al spoedig kreeg deze de vorm van een
tarekat, mystieke broederschap, met een militant karakter. Binnen de
lokale S.I. - en buiten haar weten - was in diep geheim een bolwerk
gevormd op initiatief van en geleid door welgestelde hadji's en kiais.

In feite is de Afd. B niet meer dan een incident. Kern, de opvolger van
Hazeu als adviseur voor Inlandse en Arabische Zaken, schreef op 20
november 1920, dat de geheime Afd. B niets bijzonders was. Er hadden
altijdzulkesamenzweringen bestaan (mr. 43x/1921, vb. 2-5-1923, D6).

De Afd. B is echter om verschillende redenen heel belangrijk ge-
worden en daarom ook buitengewoon goed gedocumenteerd in de rijks-
archieven. In de eerste plaats omdat tijdens het gerechtelijk onderzoek
bleek, dat een lid van het hoofdbestuur, en persoonlijk secretaris van
Tjokroaminoto, Raden Mas Sosrokardono, die tevens oprichter en
voorzitter was van de bond van pandhuisbeambten en nauwe contacten
had met de radicale I.S.D.V., de Afd. B geadviseerd en gesteund had.
Dit vormde de aanleiding tot een hetze tegen de S.I.-beweging op
nationaal niveau. Er ontstond een stroom van kritiek op het ethische
beleid van gouverneur-generaal Van Limburg Stirum en de door hem
geprotegeerde S.I. Resident De Stuers beschouwde de Afd. B als een
samenzwering van kiais, een soort 'maffia' met eigen leiders, die ingezet
werd tegen alle niet-S.I.-leden in het algemeen en zo nodig zelfs tegen de
overheid. Het hoofddoel zou zijn: omverwerping van het wettig gezag
(mr. 510x/19,vb. 11-10-1919, nr. 27).

De Afd. B is door resident De Stuers, die zich gesteund wist door de
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regenten en Europese particuliere ondernemers, afgeschilderd als een
staatsgevaarlijke samenzwering. De koloniale Europese en inheemse
bestuurders voelden zich bedreigd in hun machtsposities door de ethi-
sche politiek, maar vooral door de snelle groei van een massale S.I. De
Afd. B-affaire werd aanleiding tot felle kritiek in de pers op de hele
Sarekat Islam. Dit was het begin van verbrokkeling en scheuring binnen
de eerste en enige vooroorlogse politieke massabeweging in Indonesie.
Verder is de Afd. B van belang, omdat hier aan het licht kwam dat het
rurale protest tegen wantoestanden en belastingen niet georganiseerd
was door arme of landloze boeren, maar door rijke kiais, de rurale
onafhankelijke particuliere ondernemers.

Ch. Welter, toenmalig secretaris van de algemene secretarie, wees
hier reeds in 1919 op. Na verklaard te hebben, dat er een derde stand
was beginnen te ontstaan, 'wiens plaats tusschen den adel en het volk
nog niet is aangewezen', vervolgde hij zijn verslag over het wezen van de
S.I. met onder meer de woorden: 'De volksmassa vormt in de S.I. alleen
de franje, maar in kern en wezen is die vereeniging naar mijne overtuiging
een middenstandsorganisatie, geboren uit de noodwendigheid om voor
dien stand de plaats te veroveren, die de geldende bestuursinrichting
hem niet geeft' (Kwantes 1975:246).

Het was deze groep van middelgrote boeren en handelaren die zich
onder leiding van lokale religieuze leiders had willen verzetten tegen het
koloniale bewind. In overeenstemming met het beleid van het hoofd-
bestuur van de S.I. was de Afd. B op lokaal niveau gericht tegen de
inheemse ambtenaren, de uitvoerders van het koloniale beleid. Deze
ambtenaren waren verantwoordelijk voor het innen van belastingen, de
verplichte rijstleveranties, de nog steeds onbetaalde diensten als het
onderhouden van wegen, bruggen, gebouwen, irrigatiewerken, enz.
Maar in tegenstelling tot het beleid van het hoofdbestuur, dat haar
doeleinden uitsluitend met seculaire, politieke middelen wenste te be-
reiken, waren de middelen, die de leiders van de Afd. B wensten aan te
wenden zeer radicaal. De tarekats waarin de Afd. B georganiseerd was
garandeerden in de eerste plaats strikte geheimhouding, bijvoorbeeld bij
afspraken over komend verzet met toepassing van gewelddadige mid-
delen. Daarnaast verschaften de tarekats de kiais het oude beproefde
middel om hun intimiderende greep op de bevolking terug te krijgen.

Een derde reden waarom de Afd. B belangrijk is, is dat hier voor het
eerst bleek, dat lokale religieuze leiders voor hun verzet tegen de over-
heid steun zochten en kregen van stedelijke activisten.

Enkele jaren na de Afd. B-zaak stak het islamitisch verzet in de
Preanger opnieuw de kop op. Na de verzwakking van de S.I. werd het de
P.K.I., Partai Kommunis Indonesia, die rurale steun op Java organi-
seerde door middel van een aantal S.I.-afdelingen, die na de scheuring
binnen het hoofdbestuur van de Sarekat Islam de linkse vleugel waren
gevolgd en nu Sarekat Rakjat werden genoemd. Formeel maakten deze
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afdelingen een geintegreerd deel uit van de communistische beweging
(Van Niel 1960:212), maar informeel ontstonden er op lokaal niveau
opnieuw clusters van lokale leiders met hun volgelingen.

Omstreeks 1923 werden de belastingschalen voor een groot deel van
de Preanger gewijzigd. Dit hield in, dat in de meeste gevallen de grond-
belasting met 100% steeg. Dit wekte een storm van protest tot op
nationaal niveau. Uiteraard leidde dit opnieuw tot verhoogde activi-
teiten van de Sarekat Rakjat-afdelingen in de Preanger. Net als in de
Afd. B waren deze acties niet gericht tegen landheren of Europese
plantages, maar tegen lokale bestuurders, de dorpshoofden die de be-
lasting inden, en tegen de religieuze ambtenaren. In 1924 werd op
initiatief van de patih (inheemse bestuurder) van Sumedang een tegen-
beweging georganiseerd, de Sarekat Hidjau (groene vereniging), met de
bedoeling een bolwerk tegen het 'communisme' te vormen. Deze be-
weging werd uiteraard gesteund door de lokale bestuurders, die vaak
contacten hadden met de conservatieve Politiek Economische Bond
(Sutherland 1979:95). Na enkele gewelddadige botsingen tussen groe-
pen van beide Sarekats in de eerste helft van 1925 stortte de Sarekat
Rakjat plotseling ineen, doordat de leden massaal hun lidmaatschaps-
kaarten inleverden, vermoedelijk omdat de lokale leiders door activi-
teiten van de Sarekat Hidjau uit de organisaties waren verdreven. Over
de opkomst, de snelle groei en het verval van de met de P.K.I, gelieerde
Sarekat Rakjat-afdelingen in de Preanger tussen 1923-1925 is recent
een uitstekend artikel verschenen van Th. Svensson (1983) en een
bespreking hiervan door Wertheim (1985).

De kern van het betoog van Svensson is, dat het verzet niet is ont-
staan onder landlozen, maar onder landbezitters. Hij kent de Sarekat
Rakjat-protestbeweging kenmerken toe die exclusief zouden zijn voor
de Preanger, namelijk het bestaan van individueel grondbezit. Wert-
heim weerlegt dit door te wijzen op een protestbeweging in de streek
van Blora, op de grens tussen Midden- en Oost-Java, in het begin van
deze eeuw. Deze Samin-beweging was ook een verzet tegen belas-
tingen, een verzet van landbezitters, waarschijnlijk middenboeren met
stedelijke contacten. In de 20er jaren had de Samin-beweging in som-
mige streken zelfs direct contact met de Sarekat Rakjat-verenigingen
(McVey 1965:176, 177).

Wat betreft de Preanger lijkt het erop, dat de lokale leiders van de
Sarekat Rakjat, zoals de kiais in de Afd. B, hoofdzakelijk hun belangen
als grondbezitters behartigden. Hierbij hadden zij de intenties en richt-
lijnen van de nationale communistische leiding naar eigen inzicht gein-
terpreteerd en getransformeerd.

Het bovenstaande toont aan, dat zowel in de Afd. B als in de Sarekat
Rakjat-beweging het conflict er een was niet tussen landlozen en land-
heren, ook niet tussen communisten en niet-communisten, maar tussen
lokale elitegroepen, met name de lokale leiders, i.e. welgestelde kiais en
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rijkere middenboeren, en de ambtelijke bestuurders en ambtelijke reli-
gieuze hoofden als vertegenwoordigers van de koloniale macht.

Wanneer het conflict tussen deze elitegroepen uitsluitend gebaseerd
zou zijn geweest op materiele belangen, zou het misschien als een vorm
van 'conservatief verzet' bestempeld kunnen worden, maardeze verkla-
ring lijkt te ongenuanceerd. Een meer diepgaand onderzoek is nodig om
na te gaan in hoeverre de kiah als lokale religieuze leiders zowel in de
Afd. B als in de Sarekat Rakjat niet mede in verzet zijn gekomen tegen
wat zij als afbreuk aan de Islam en religieuze waarden waren gaan zien.
Zoals eerder gesteld, vormt de Islam de kern van de socio-religieuze
structuur in dit gebied. De ambtelijke bestuurders en de ambtelijke
religieuze hoofden hadden zich in dienst gesteld van ongelovigen, van
een seculaire, koloniale overheid, die kiais en middenboeren geen
ruimte gaf om zich als een islamitische middenstandsklasse te ont-
plooien.

In zijn verslag van 2 mei 1922 aan gouverneur-generaal Fock heeft de
waarnemend adviseur voor inlandse zaken, E. Gobee, het ook over 'de
moderne arbeidersklasse in opkomst' en geeft hij als zijn visie: 'ouder-
wetse Inlandsche bestuursambtenaren, dragers van een voorbije wereld-
visie, trachten hen in het oude gareel, waar voor hen geen plaats is, terug
te dringen, maar ook de nieuwe samenleving heeft hen nog geen plaats
aangewezen . . .' (Kwantes 1975:426). Voor de Preanger lijkt het juister
om de term 'moderne arbeidersklasse' te vervangen door 'opkomende
islamitische handelselite'.

Omstreeks dertig jaar later ontstond in deze zelfde streek opnieuw
islamitisch verzet, maar nu met moderne strijdmiddelen.

De Darul Islam beweging, 1948-1962
C.A.O. van Nieuwenhuyze en George McT. Kahin gaven voor het
ontstaan van de Darul Islam respectievelijk ideologische en economi-
sche verklaringen reeds toen de beweging nog aan de gang was. In zijn
dissertatie van 1981 beschouwde C. van Dijk de Darul Islam niet als een
exclusief religieuze beweging. Hij wijt het ontstaan ervan aan een wissel-
werking tussen verscheidene factoren, met nadruk op het staatsvor-
mingsproces (Horikoshi 1975:59; Van Dijk 1981:391, 396). Horikoshi
daarentegen ziet de Darul Islam (islamitische staat) beweging als een
poging om islamitische idealen te verwezenlijken in een tijd van grote
politieke chaos en een revolutionaire oorlog voor het verkrijgen van
onafhankelijkheid. Het is een beweging die aanvankelijk krachtige
volkssteun kreeg, maar langzamerhand die steun verloor, toen zij bijna
onmerkbaar de grens overschreed, waarna religieuze leiders hun steun
terugtrokken uit solidariteit met de Indonesische eenheidsstaat, die op
17augustus 1950 was geproclameerd (Horikoshi 1975:59).

Officieel wordt Kartosuwirjo, zelf een Javaan, als de leider van de
Darul Islam beweging beschouwd. Maar aanvankelijk lag het leider-
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schap in handen van kiai Jusuf Tauziri, en werd pas later langzamerhand
overgenomen door de moslimse politicus, S. M. Kartosuwirjo (Van
Nieuwenhuyze 1958:167; Van Dijk 1981:13). Tauziri blijkt de werke-
lijke geestelijke leider te zijn geweest gedurende de eerste fase en hij
heeft deze beweging zowel financieel als militair gesteund. Zijn familie
was sinds de tijd van de Sarekat Dagang Islam (1911) actief geweest in
de islamitische politiek. In verband met de Afd. B-zaak in 1919 hadden
zijn vader en broer, evenals de meeste u/ama's, drie en een half jaar in de
gevangenis gezeten. Zijn oom, die hoofd was van de Afd. B in Garut
tussen 1918 en 1919, zag kans om naar Singapore te vluchten, waar hij
zich schuil hield tot de souvereiniteitsoverdracht. Kiai Jusuf zat tussen
1931-1938 in de centrale raad van de Partai Sarekat Islam Indonesia
(P.S.I.I.)- In deze periode ontmoette hij Kartosuwirjo als mede-partijlid
en werd een van diens mentors (Horikoshi 1975:61).

De beginperiode van Kartosuwirjo's politieke carriere viel samen met
het lange en bittere verval van de eens zo machtige Sarekat Islam. Hij
studeerde medicijnen in Surabaja, waar hij in 1923 lid werd van de Jong
Java jongerenvereniging, die hij in 1925 verliet om toe te treden tot de
Jong Islamieten Bond. Vanwege zijn radicaal links activisme werd hij
van de medische hogeschool verwijderd en kwam in huis bij Umar Sayed
Tjokroaminoto, die hij tussen 1927-1929 als prive-secretaris bijstond.
In 1929 werd hij.ziek en ging hij voor herstel naar het dorp van zijn
vrouw in Bodjong, Malangbong, in de Preanger. In datzelfde jaar werd
hij P.S.I.I.-commissaris voor West-Java en in 1931,op26-jarige leeftijd,
secretaris-generaal van deze partij, welke positie hij behield tot 1936.
Hij bleek zo'n vurig voorstander te zijn van onvoorwaardelijk doctrinair
radicalisme, dat hij op verzoek van het congres in 1936 een brochure
schreef over het moslimse begrip hijrah, terugtrekking. Het ging hierbij
om het te bepalen partijbeleid ten opzichte van de koloniale regering,
maar voor de jonge Kartosuwirjo was het een fundamentele kwestie: hij
bedoelde met hijrah de fysieke terugtrekking van Mohammed en zijn
volgelingen uit Mekka naar Medina in het jaar 622. Met andere woor-
den: geen 'accommodatie' aan het koloniale bewind, maar een zich
volledig terugtrekken, om later des te sterker te kunnen aanvallen.

Kartosuwirjo richtte vervolgens met enkele volgelingen, waaronder
kiai Jusuf, een afdeling op onder de naam Komite Pembela Kebenaran
(K.P.K., comite ter verdediging van de waarheid). In januari 1940 werd
hij op het partijcongres in Surabaja uit de partij verbannen en in maart
van dat jaar werd de K.P.K. een nieuwe politieke partij, soms ook wel de
P.S.I.I. 2genoemd.

Op 24 maart 1940 richtte hij in Malangbong, de geboorteplaats van
Wiwek Ardiwisastra, zijn Sundase vrouw, zijn Suffah Institut op, een
commune voorzien van een moderne pesantren. Zoals eerder vermeld,
wasdit in 1919debakermat vande Afd. B onder leiding van hadji Ismail
van Malangbong (Horikoshi 1975:63).
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De Japanse bezetting van maart 1942 tot augustus 1945 droeg in twee
opzichten bij tot de fundering van de Darul Islam. Ten eerste versterkte
het de islamitische staatsidee onder de islamitische leiders en ten tweede
gaf het een groot aantal Indonesiers de gelegenheid een militaire train-
ing te volgen.

Gedurende de Japanse bezettingstijd versterkte kiai Jusuf zijn poli-
tieke en religieuze invloed in z.o.-Preanger. De Japanners bouwden een
zwavelfabriek in Wanaraja, waar de kiai woonde, 15 km ten westen van
Garut, en een weg van deze stad naar een dorp op de berg Tegalabodas,
waar zich Japanse ingenieurs vestigden. Hierdoor werden de comtner-
ciele activiteiten van Wanaraja bevorderd; de kiai breidde zijn invloed
uit en baande de weg voor zijn latere militaire Hizbullah-eenheid, die in
1945 ongeveer een bataljon omvatte, met mannen uit de hele Preanger
(Horikoshi 1975:65). Iedere vrijdagmorgen marcheerden Japanse in-
structeurs van Garut naar het plein voor de madrasah van kiai Jusuf en
gaven militaire training tot de tijd van het middaggebed. Op de donder-
dagen bleken de gebedsbijeenkomsten goede gelegenheden te zijn voor
Japanse en Indonesische propagandisten om campagnes te voeren.

Kartosuwirjo gebruikte de Japanse periode voor samenwerking met
prominente nationalistische leiders, kennelijk op een hoger plan dan dat
van zijn vroegere radicale opvattingen. De Japanners probeerden de
strenge moslims te activeren tot steun aan de oorlogvoering; daartoe
werden twee islamitische stromingen, de Muhammadiyah en Nahdatul
Ulama (N.U.), bijeengebracht in een organisatie: de Masjumi (islami-
tische adviesraad), die daarmee een ernstige concurrent werd van de
seculaire nationalistische stromingen. Kartosuwirjo werd Masjumi-
commissaris voor heel West-Java en trad toe tot de Hokokai, kort nadat
deze in maart 1944 door de Japanners was ingesteld. Hokokai was een
door de Japanners georganiseerde massabeweging met het doel om de
hele bevolking van Indonesie te mobiliseren en in te zetten voor de
Japanse oorlogsinspanning.4 Tijdens deze Hokokai-periode werkte hij
samen met andere islamitische en nationalistische leiders, zoals Sukarno,
Hatta, Mansur en Abikusno, in hun hoofdkwartier in Jakarta (Horikoshi
1975:66). Tegen het eind van de oorlog was Kartosuwirjo een Hokokai
guerilla-trainingsinspecteur in Banten, het uiterste westen van West-
Java, terwijl hij tegelijkertijd aan het hoofd stond van een lokale mili-
taire Hizbullah-eenheid in Malangbong, de zetel van zijn Suffah Insti-
tuut. De Hizbullah waren moslimse strijdgroepen, die met toestemming
van de Japanse bezetter waren gevormd. Het is van belang op te merken,
dat het voortdurend reizen van Kartosuwirjo door heel West-Java in
belangrijke mate bijdroeg tot het organiseren van een netwerk van
rurale kiais, die later de Darul Islam-beweging zouden steunen. Vele
afgestudeerden uit zijn Hizbullah-eenheid werden zijn volgelingen en
vormden later de harde militaire kern van de D.I.-organisatie.

Op 21 juli 1947 brak de eerste politionele actie uit, met een over-
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weldigend succes voor de Hollanders. In november 1947 hield Karto-
suwirjo een conferentie op de berg Cupu, op de grens tussen Garut en
Tasikmalaja. Gesteund door de Masjumi, besloot de conferentie tot de
oprichting van een Dewan Pertahanan Ummat Islam (verdedigingsraad
van de moslimse gemeenschap) in Garut om de lokale Hizbullah en
Sabili'Ilah legereenheden te coordineren en tot het instellen van een
Madjelis Ummat Islam Indonesia (raad van de moslimse gemeente in
Indonesie) in Tasikmalaja om de beweging te leiden.

De Nederlandse successen leidden tot de Renville overeenkomst op
19 januari 1948, en op 6 februari stelden de Nederlanders de Pasundan-
regering in voor West-Java, in overeenstemming met de toen heersende
gedachte, om van Indonesie een federatie van staten te vormen. Bij de
Renville overeenkomst werd ook besloten tot terugtrekking van de
Siliwangi-divisie uit West-Java, waardoor de moslimse legereenheden,
die achterbleven, vrij spel kregen.

In feite is de Darul Islam-beweging in 1948 ontstaan, niet alleen — in
afwijking van de Renville overeenkomst — voor de militaire verdediging
van West-Java, maar ook als een uitdaging, in naam van de Islam, van
het opnieuw opgelegde koloniale bewind, in West-Java gesymboliseerd
in de Pasundan-staat.

Kartosuwirjo's proclamatie van de islamitische staat op 7 augustus
1949 leek een weloverwogen reactie op de Van Royen-Roem overeen-
komst van 7 mei, waarbij de republikeinse regering in Jogjakarta for-
meel werd erkend, en de op 1 augustus daarop volgende staakt-het-
vuren overeenkomst tussen de Nederlanders en de Republiek. In ieder
geval leverde deze proclamatie Kartosuwirjo nog meer steun op van de
lokale islamitische groepen. Toen de werkelijke souvereiniteitsover-
dracht plaatsvond op 27 december 1949 had de Darul Islam het grootste
deel van het bergachtige terrein in het zuiden van West-Java, vanaf
Banten tot en met de Preanger, onder zijn invloed.

In 1948 was de D.I.-beweging in de ogen van veel Indonesiers legi-
tiem, omdat zij in die tijd nog gericht was tegen de door het koloniale
regime ingestelde staat Pasundan in West-Java en niet tegen de Repu-
bliek. De tweede politionele actie van de Nederlanders, op 19 december
1948, wekte zo'n onrust, dat de rurale kiai en ulama, die zich tot dan toe
afzijdig hadden gehouden, zich nu bij de D.I.-beweging aansloten, of
haar operaties ondersteunden, omdat de D.I. nu de werkelijke kern
vormde van het volksverzet (Horikoshi 1975:71). Toen de Republiek in
1950, na de souvereiniteitsoverdracht, het door Nederland ingestelde
federale systeem afschafte, juist toen de D.I. snel groeide, werd de
beweging een kankergezwel in de pasgeboren Republiek. Een aantal
kiais, waaronder kiai Jusuf, hebben uit solidariteit met de Republiek
Indonesia hun steun aan de D.I. toen ingetrokken. Tussen oktober 1950
en februari 1951 zond Kartosuwirjo twee geheime brieven aan Sukarno
met een dringend verzoek om de islamitische staat uit te roepen (Hori-
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koshi 1975:76). Omdat de Republiek echter een seculaire staat bleef,
restte de D.I. niets anders dan haargebied te onttrekken aan de republi-
keinse controle, zoals Kahar Muzakkar dat deed in Zuid Sulawesi en
Daud Beureu'eh in Atjeh.

Bijna iedereen die in 1973 door Horikoshi werd geinterviewd was het
erover eens, dat de doeleinden van Darul Islam rechtvaardig waren,
maar dat de middelen indruisten tegen de religieuze leer. Kartosuwirjo
faalde in een belangrijk opzicht, waardoor hij de meeste dorpsgemeen-
schappen tegen zich in het harnas joeg. Hij stond zijn leger toe - of had
de situatie niet meer in de hand - dat het overging tot ware slachtingen
op grote schaal: vele dorpen zijn meermalen geplunderd en verbrand,
duizenden zijn vermoord, en nog veel meer mensen zijn gevlucht naar de
steden. De geinterviewden gaven echter ook toe, dat zonder het cha-
risma en het agressieve karakter van Kartosuwirjo en zonder zijn capaci-
teiten om loyale steun te verwerven, de D.I. zich nooit zo lang staande
had kunnen houden.

Wat waren de oorzaken van het ontstaan van de Darul Islam in 1948?
Lag de oorzaak in het toevallige feit van het samenvallen van de af-
wezigheid van het republikeinse leger in de Preanger op dat moment en
de aanwezigheid van de gewapende islamitische Hizbullah en Sabili'llah
eenheden in datzelfde gebied, zoals Van Dijk suggereert (Van Dijk
1981:18-20)? Of lag deze meer in dit toevallig samenvallen in de Pre-
anger, waar reeds sinds eind vorige eeuw op grote schaal landconcen-
tratie plaats had gevonden, een proces dat door de invoering van een
nieuwe inkomstenbelasting in 1951 en 1952 werd versneld (Van Dijk
1981:372)? Historisch richtten de onvrede en kritiek van kiais met
landbezit en van middenboeren zich niet zozeer tegen de landconcen-
tratie als wel tegen de belastingen namens de overheid opgelegd door
het inheemse ambtenarenapparaat, de meer seculaire prijajfs, die
slechts in naam de Islam beleden, doch zich in werkelijkheid steeds meer
hadden aangepast aan een luxueuze Westerse levensstijl. Behalve de
door landconcentratie reeds onteigende boeren, zal een deel van de
minder rijke kiais en middenboeren vermoedelijk ook hun land kwijt
geraakt zijn omdat zij de nieuwe inkomstenbelasting niet meer konden
opbrengen. Het zijn zeer waarschijnlijk deze groepen die in verzet zijn
gekomen en zich, althans gedeeltelijk, bij de D.I. hebben aangesloten.

Men kan zich afvragen of, als diepere oorzaken van de D.I.-beweging,
de agrarische structuur en de Islam niet meer de nadruk verdienen dan
de reorganisatie van het republikeinse leger en het staatsvormingsproces
van de jonge Indonesische staat.

Wat betreft de agrarische structuur geeft Van Dijk een eerste aanzet
in de Introductie van zijn dissertatie, waar hij stelt dat zijn uitgangspunt
Wolfs opmerking is, dat de veranderende status van land van attribuut
van de verwantschapsgroep tot een particulier (verhandelbaar) goed een
onderliggende factor voor boerenrebellie is (Van Dijk 1981:8): Doch
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pas in zijn laatste hoofdstuk komt hij meer uitgebreid op dit individuali-
seringsproces terug. In verband met de relatie tussen de concentratie van
landbezit en de opkomst van de Darul Islam vermeldt hij de theorie van
Kahin, die concludeert dat de wijdverspreide onvrede - ontstaan door-
dat vele boeren door schulden hun land aan inheemse landheren/geld-
schieters waren kwijtgeraakt - door de Darul Islam leiders is benut en
hen voor een groot deel van 'politiek kapitaal' heeft voorzien. Van Dijk
noemt nog even de opkomst in die tijd van een groep nieuwe landlozen
in de Preanger, doch hij gaat hier niet verder op in (Van Dijk 1981:371-
3; Kahin 1970:327,328).

Toch bestond de aanhang van de D.I. beslist niet uitsluitend uit
landarbeiders. In zijn artikel 'The forgotten ones' beschrijft Wertheim
een persoonlijke ervaring in 1957 met de D.I., waarbij in het dorp
Cibodas de huizen van arme landarbeiders werden geplunderd en ver-
nield, maar het huis van de rijke hadji werd gespaard! (Wertheim 1984:
50, 51.) Ook Hirokoshi wijst erop dat, in tegenstelling tot de opvatting
van de lokale bevolking, die de volgelingen van Kartosuwirjo beschrijft
als domme mensen, communisten en Javanen, de D.I. heel anders was
samengesteld. Vele van de zogenaamde D.I.-ministers waren personen
uit de tijd van de K.P.K. en het Suffah Instituut, dat in 1940 werd
gesteund door oude, vroeger rijke landheren (Horikoshi 1975:74).

Op grond van het bovenstaande lijkt de veronderstelling gerecht-
vaardigd, dat de D.I. het verzet veertien jaar heeft kunnen volhouden
omdat zij gesteund werd, niet alleen door een deel van de lokale reli-
gieuze leiders, maar ook door oude en nieuwe landheren, dat wil zeggen,
rijkere middenboeren. Hierin zien we een parallel met de Afd. B-zaak in
1919 en de Sarekat Rakjat daarna, tussen 1923 en 1925. Het zijn steeds
de rijkere middenboeren en welgestelde kiais, die zich in hun lokale
machtsposities bedreigd voelen door ingrijpende politieke ontwikke-
lingen op nationaal niveau, waardoor zij niet meer weten waar zij aan toe
zijn en daarom het heft in eigen hand nemen of loyale steun verlenen aan
een verzetsbeweging als de D.I.

In het verlengde hiervan lijkt het niet onmogelijk, dat tijdens de
verkiezingen in 1955 de Sundase grondbezitters en religieuze leiders
met hun institutioneel landbezit, ondanks hun orthodoxe instelling, op
de modernistische Masjumi hebben gestemd, juist omdat zij de Javaanse
politieke dominantie niet vertrouwden en deze in geen geval wensten te
versterken. De Masjumi bleek namelijk in 1955 haar bolwerk in West-
Java te hebben. De orthodoxe Nahdatul Ulama bleek tijdens de verkie-
zingen in 1955 en 1971 het sterkst te zijn in Midden- en Oost-Java.

Het bovenstaande toont aan dat de Japanse bezettingstijd, waarin
Indonesiers verplicht werden tot militaire training, en de postkoloniale
ontwikkelingen daarna er mede toe hebben bijgedragen dat de Islam als
mobiliserende kracht grote veranderingen heeft ondergaan in de rich-
ting van het realiseren van een concreet doel met wapens en vaak zeer
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harde middelen. De D.I., die aanvankelijk, net als de Sarekat Islam, als
een (islamitische) emancipatiebeweging was begonnen, bleek tegen het
eind te ontaarden in een zuiver terroristische beweging. Maar uit het
verloop van deze verzetsbeweging moge blijken, dat de rurale Islam
lang niet meer zo 'kolot' is als velen nu misschien nog wel zouden
wensen.

De opkomst van het fundamentalisme
Heeft de Islam fundamentele wijzigingen ondergaan en vinden deze
nog steeds zo langzaam plaats dat, 'hoewel ze voor onze ogen plaats
vinden, zij verborgen blijven voor hen, die hier geen zorgvuldige studie
van maken'? Op lokaal niveau, met name in de Preanger, hebben we
trachten aan te tonen hoezeer de Islam als mobiliserende kracht
van karakter is veranderd in vergelijking met de situatie in de koloniale
tijd.

Maar ook op nationaal niveau vinden grote veranderingen plaats.
Van oudsher zijn de pesantrens en hun lokale religieuze leiders het
centrum van de umma, de traditionele islamitische wereld. Op politiek
terrein worden zij in principe vertegenwoordigd door de N.U., die in
1926 werd opgericht. Tijdens de verkiezingen in 1971 bleek deze partij,
die snel groeit en thans zowel rurale als urbane ontevredenen in haar
gelederen telt, ineens, volkomen onvenvacht, de enige uitgesproken
concurrent te zijn van de door de regering krachtig gesteunde opper-
machtige Golkar-organisatie. Zij is duidelijk het alternatief geworden
voor de dictatoriale houding van het huidige regime met zijn opdringend
streven naar secularisering, modernisering en verzakelijking.

Ondanks het falen van de pesantrens om via hun traditioneel onder-
wijs studenten beroeps- of carrieremogelijkheden te bieden, blijken
jonge islamitische intellectuelen tegenwoordig grote belangstelling te
hebben voor de rol van de pesantren in het hedendaagse Indonesie.
Misschien omdat in het pesantren-onderxicYw. de nadruk wordt gelegd op
de mens als geheel, en juist niet de succesvolle mens, maar de morele
mens(McVey 1983:211).

Het lijkt daarom een grote, zo niet fatale, vergissing om traditionele
islamitische instellingen als pesantrens en hun lokale religieuze leiders,
die voor een groot deel van de bevolking, al of niet belijdend islamiet,
hogere waarden van de Islam vertegenwoordigen, niet au serieux te
nemen en ze buiten spel te zetten. Hierin vinden we een parallel met het
koloniale beleid. Mohammed Natsir, in 1950-'51 minister-president en
leider van de in 1961 verboden Masjumi, de grootste moslimpartij uit de
Sukarno periode, nu 76 jaar oud, zei hier nog niet zo lang geleden het
volgende over: 'De politiek van Suharto tegenover de Islam is precies
het beleid van de Nederlands-Indische regering: de leer van Snouck
Hurgronje [adviseur van de gouverneur-generaal bij de onderwerping
van moslim-rebellen] uitvoeren: laat de moslims bidden, vasten en op
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hadj gaan, maar houdt ze buiten de politiek'.5 Toch wacht Suharto zich
er wel voor om de hele Islam tegen zich in het harnas te jagen. Op
politiek terrein wordt de Islam steeds verder teruggedrongen, maar
tegelijkertijd wordt er in naam van Suharto elke maand US $ 300.000,—
ingehouden op de ambtenarensalarissen om er in Suharto's naam mos-
keeen van te bouwen in de desa's en kampongs - genoeg voor zes
moskeeen per maand.5 Ironisch genoeg wordt zo tegelijkertijd de rurale
Islam snel versterkt, hetgeen de vraag opwerpt of hiermee niet de
wapens worden versterkt, die op een gegeven ogenblik tegen het gezag
gericht kunnen worden.

In financieel-economisch opzicht gaat het Indonesie, sinds de daling
van de olieprijzen op de wereldmarkt, niet meer voor de wind. Het kan
zijn gigantische buitenlandse schulden en rente niet meer terugbetalen.
De werkeloosheid en de corruptie nemen schrikbarend toe, waardoor
het aantal ontevredenen snel groeit. In tijden van economische en soci-
ale crisis wordt naar alternatieven gezocht en omdat het overgrote deel
van de Indonesische bevolking Islamiet is, ligt het voor de hand dat men
het in deze richting zal zoeken. Zo zien we momenteel een opleving van
de Islam, die enerzijds gerealiseerd wordt in de groei van de N.U., terwijl
anderzijds jonge islamitische intellectuelen zoeken naar leefbare vor-
men van het islamitische geioof; vandaar hun belangstelling voor de
pesantrens. Zij zoeken het nu in de fundamentele waarden van het
geioof. Het zou niet de eerste keer zijn dat stedelingen, gedreven door
gevoelens van diepe sociale en geestelijke onvrede, zich wenden tot de
rurale Islam. Zowel in de Afd. B als in de Darul Islam zagen we, dat
stedelijke activisten in moskeeen en pesantrens hun idealen, vaak in
radicale termen, voor een groot publiek uiteenzetten.

De rol van de lokale religieuze leiders
Bij de Darul Islam zagen we hoe militant de rurale Islam zich heeft
ontwikkeld. Het gevaar lijkt niet denkbeeldig, dat indien stedelijke
activisten aansluiting vinden bij de rurale religieuze leiders, die zich nu
misschien in hun gevestigde, economisch onafhankelijke posities op-
nieuw bedreigd zijn gaan voelen, hetzij door de economische malaise,
hetzij door een van boven opgelegd modern seculair onderwijssysteem,
hetzij door de vereiste erkenning van de Pancasila als enige ideologie,
een mobilisering van de rurale bevolking plaats zal vinden. Een mobili-
sering die ook dan vermoedelijk gesteund zal worden door de rijkere
middenboeren. Een bedreiging van de umma roept onherroepelijk re-
acties op, readies die op een gegeven ogenblik niet meer af te kopen
zullen zijn met zes moskeeen per maand!

De belangrijkste overeenkomst tussen het Islam-beleid van het kolo-
niale en van het postkoloniale bewind is, dat zij de umma van bovenaf
politiek, sociaal en ideologisch buiten spel tracht te zetten en dat de
middelen waarmee en de wijze waarop dat gebeurt tot grote spanningen
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moet leiden. Aan de basis van de samenleving heeft de rurale Islam in de
laatste decennia haar militante krachten bewezen. De grote vraag blijft,
hoe de lokale religieuze leiders zullen reageren op deze steeds grotere
druk van bovenaf.

NOTEN

1 'Moslimleiders zetten aan tot rellen Jakarta', NRC 15-9-1984.
2 Zo blijkt de regent van Garut, Raden Adipati Aria Wiratanoedatan VIII, die zijn post

van 1871 tot 1915 bekleedde, gehuwd te zijn geweest met de dochter van de bekende
panghulu van Garut, Raden Hadji Moehamad Moesa (m.v.o. resident De Stuers).

3 Het bestempelen van de Preanger als een orthodox islamitisch gebied kan vragen
oproepen. Bij de verkiezingen in 1955 is immers gebleken, dat West-Java juist een
bolwerk was van de modernistische Masjumi. Hier tegeover stelt Kahin (1970:326):
'The Darul Islam movement arose in an area of central and east-central West-Java
(chiefly in the Preanger areas of Tasikmalaja, Garut and Tjiamis and around
Majalengka and Kuningan), where the influence of Modernist Islamic thought had
never become strong and where that of more old-fashioned Mohammedan leaders,
strongly opposed to Western learning and ideas, had long been extremely powerful'.
Horikoshi (1976:186) stelt: 'Among the Sunnite Indonesian rural Muslems the
orthodox ulama have defended the Islamic orthodoxy and the institution of the ulamate
against the force of mystical aliran (cult movements) and modernist reformism".

4 Voor de Hokokai-periode in de Japanse bezettingstijd wordt verwezen naar de disser-
tatie van Rodney de Bruin (1982), p. 119-163.

5 Van Kemenade, 'Wetsvoorstellen in het parlement, die Islam als politieke factor willen
terugdringen. Controverse in Indonesia over Pancasila", NRC 22-9-1984.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BKI: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Mr.: mailrapport
M.v.o.: memorie van overgave
Vb.: verbaal.
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