
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De congregatie naar Indonesië  

Reeds in 1920 besluit de Congregatie te gaan werken in de Missie van de Kerk 

buiten het moederland. In 1920 vertrekken de eerste broeders naar het toen-

malige Nederlands-Indië.  

            

Daarop hoorde ik de stem van 

de Heer:  

‘Wie zal Ik zenden,  

wie zal in onze naam gaan?’ 

Ik antwoordde:  

‘Hier ben ik, zend mij.’ 

(Jesaja 6,8) 



 

 

           Tussen de stichting van de 

missie op Java in 1920 en 

het uitbreken van de 2e 

wereldoorlog in het gebied 

van de Stille Oceaan in 

december 1941, kende het 

werk van de broeders een 

rustige ontwikkeling: 

regelmatig nieuwe broeders 

uit Nederland voor het 

groeiend aantal basis-

scholen en Uloscholen.  

De eerste inheemse broe-

ders kwamen in de con-

gregatie. Het aantal huizen 

groeide tot 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntilan-Jalan 

Kartini, ong. 1923

Muntilan-Sleko, 1923 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ging zo door tot in maart 1942 de Japanners Java bezetten. De broeders, net 

als alle Europeanen, werden geïnterneerd in verschillende kampen op Java.            

Kamp Banjoe Biroe, 1943 Kamp in Bandung, 1946 

Gemeenschap vormen betekent: elkaar nabij zijn in vreugde en verdriet. 

(constituties FIC) 



 

 

 

Negen van de 75 broeders stierven aan de gevolgen van het kampleven. 

Hun namen houden wij in ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasius Willems 

Eustatius Eyck 

Gerontius Mandigers 

Ildefonsus vd Vorst 

Lambertus Heynen 
Nazarius Maas 

Photinus Diderich

Simeon Planken

Theophilus Collignon



 

 

 

 

 

 

 

 

Na de capitulatie van Japan duurde het nog enige tijd voordat de broeders kon-

den terugkeren naar hun intussen behoorlijk uitgewoonde en bestolen huizen.  

De broeders hadden een rustige tijd nodig om te herstellen en zouden dus zo 

gauw mogelijk naar Nederland moeten reizen. Dit duurde helaas nog een hele tijd 

o.a. door de verwarde politieke situatie in Indonesië zelf dat vocht voor eigen 

onafhankelijkheid. Met het uitroepen van de onafhankelijke Republiek Indonesië 

begon een nieuwe tijd. 

Ambarawa 1948: verwoeste 

kapel; groot gat in het dak 
Ambarawa 1948: toestand hal 

bij terugkomst van de broeders 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alles wat herinnerde aan de vroegere Nederlandse koloniale tijd werd uitgeban-

nen. Op school sprak men voortaan het Bahasa Indonesia. Niet iedere broeder kon 

die omschakeling opbrengen en keerde voorgoed naar Nederland terug. 

Het Nederlandse element verdween langzamerhand om plaats te maken voor het 

inheemse. In de broederhuizen veranderde daardoor de algemene mentaliteit, 

met als verheugende consequentie: de congregatie op Java groeide, er kwamen 

veel nieuwe Indonesische broeders. 


