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VOORWOORD.

Deze scriptie is geschreven in het kader van de masteropleiding Christendom en Islam aan de
Theologische Faculteit te Tilburg.
De keuze voor deze studie is door mij gedaan om mijn gebrek aan kennis aangaande de
islamitische godsdienst en cultuur aan te vullen. In mijn werk als docent maatschappijleer
kom ik dagelijks in contact met islamitische leerlingen. Om hen maar ook hun ouders beter te
kunnen begrijpen, maar ook om mijn persoonlijke horizon te verbreden ben ik deze studie
begonnen. Er is mij veel kennis aangereikt, maar ik kreeg nogmaals een bevestiging dat je
studie nooit voltooid is. Om je medemens beter te begrijpen en te waarderen moet je in feite
altijd blijven lezen en leren.
Mijn keuze voor de rouwrituelen van de islamitische en christelijke Molukkers ontstond
vanuit mijn interesse in andere culturen en rituelen. De verschillende godsdienstige
achtergrond van de Molukse gemeenschappen bood mij de mogelijkheid om de rituelen met
elkaar te vergelijken.
In de inleiding heb ik mijn werkwijze aangaande mijn veldonderzoek uiteengezet en daarin is
op te maken dat het moeilijk was om mensen voor mijn onderzoek te vinden. Ik heb ze
uiteindelijk gevonden en wil ze daarvoor hartelijk bedanken want het heeft ze veel tijd en
energie gekost. Ze waren bereid om mij in huis te ontvangen en te woord te staan bij een
onderzoek aangaande een zeer persoonlijk en intiem onderwerp. Zonder hun openhartigheid
had ik deze scriptie nooit kunnen schrijven. Gezien het feit dat een aantal geïnterviewden mij
herhaaldelijk op het hart drukten hun namen in mijn scriptie niet te noemen heb ik ervoor
gekozen geen enkele naam te noemen.
Ik wil de medewerkers van het Moluks Historisch Museum bedanken met name de
bibliothecaris mevr. Drs. Nanneke Wigard. Zij was niet alleen deskundig maar ook
enthousiast over mijn studieonderwerp en zeer benieuwd naar het resultaat.
Een dankwoord gaat ook uit naar het gastvrij onthaal door een aantal gelovigen in de
Molukse moskee in Waalwijk.
Mijn laatste dankwoord gaat uit naar Prof. Dr. H. L. Beck die ik wil bedanken voor zijn
deskundige begeleiding.

Udenhout, I september 2004.
Joost van der Loo.
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INLEIDING.

Door de komst naar Nederland kwamen de islamitische en christelijke Molukkers in een
diasporasituatie terecht. De islamitische Molukkers kwamen in een christelijk land te wonen
waar geen faciliteiten aanwezig waren voor de beleving van hun islamitische geloof. Dit
veroorzaakte de nodige problemen ten aanzien van de mogelijkheid hun rituelen volgens de
islamitische regels uit te kunnen voeren. De christelijke Molukkers kwamen weliswaar in een
christelijke omgeving te wonen maar ook hun rituelen moesten hier van de grond af aan
opgebouwd worden.
Inmiddels zijn we ruim vijftig jaar verder en de islamitische en christelijke Moluldcers hebben
zich hier definitief gevestigd. De rituelen, waaronder de uitvaartrituelen, hebben zich hier
verder ontwikkeid mede onder invloed van de westerse samenleving.

PROBLEEMSTELLING.
Mijn onderzoeksvraag luidt: zijn de christelijke en islamitische Molukse begrafenisrituelen
door de komst naar Nederland veranderd? Zo ja, welke oorzaak of oorzaken is ~ zijn daar dan
debet aan. Mijn doel is om de mogelijke veranderingen en de oorzaken hiervan inzichtelijk te
maken. Mijn vooronderstelling is dat deze voor een gemeenschap uitermate belangrijke
rituelen aangepast zijn aan de Nederlandse situatie.

WERKWIJZE.
Ik ben uitgegaan van de aanwezige en beschikbare literatuur met betrekking tot de
begrafenisrituelen zoals die plaatsvonden vóór en ná de komst naar Nederland. Tevens heb ik
ook de begrafenisrituelen bestudeerd zoals die op de Molukken plaatsvonden vóór de komst
van de islam en het christendom. De informatie voor alle verschillende groepen is schaars
maar vooral van de islamitische begrafenisrituelen vóór de komst naar Nederland was vrijwel
niets te vinden. Ik heb echter wel twee beschrijvingen uit een latere periode, de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw, gevonden. Deze heb ik in de bijlagen opgenomen.
Het tweede en zwaardere onderdeel van mijn onderzoek bestond uit een veldonderzoek onder
vijf islamitische en vijf christelijke Molukkers van de eerste generatie. Veel mensen van de
eerste generatie zijn ons echter reeds ontvallen en het was voor mij dan ook erg moeilijk om
deze mensen te vinden, wat me ook ten dele maar gelukt is.
Het tweede grote probleem was dat niet iedereen bereid was met mijn onderzoek mee te
werken. Afspraken die in eerste instantie gemaakt waren werden later weer afgezegd. Ik
moest dit natuurlijk respecteren maar het is wel erg jammer.
Al met al heb ik toch twee islamitische en vijf christelijke Molukkers van de eerste generatie
bereid gevonden om aan het onderzoek mee te werken. Aan deze ontmoetingen en gesprekken
heb ik goede herinneringen bewaard. Het waren gastvrije ontmoetingen en zeer open
gesprekken.
De hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 bestaan dan ook uit twee paragrafen. In de eerste paragraaf zijn
de beschrijvingen van het begrafenisritueel uit de literatuur opgenomen en in de tweede
paragraaf de door mij afgenomen interviews.
Volgens plan legde ik de geïnterviewden de vraag voor om het begrafenisritueel vóór en na de
komst naar Nederland te beschrijven. Ik liet ze vrijuit praten, maakte notities en vinkte de
besproken onderwerpen af op mijn lijst. De twee gebruikte afvinklijsten zijn in de bijlagen
opgenomen. In een enkel geval nam ik het gesprek op met een cassetterecorder. De
meerderheid van de ondervraagden had echter grote moeite met het feit dat ik het gesprek op
wilden nemen waar ik dan ook van af heb moeten zien.
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Wanneer het relaas van de begrafenisrituelen voor mij te snel ging vroeg ik aan de
geïnterviewde om kleinere stappen te nemen. Wanneer het voor mij onduidelijk werd vroeg ik
om een verduidelijking of om een herhaling van hetgeen er verteld was. Ik was er mij telkens
bewust van dat ik het verhaal niet moest sturen of beïnvloeden, hetgeen ook niet gebeurd is.
Na dit gesprek legde ik ze de vraag voor wat volgens hen de reden ofde redenen zouden
kunnen zijn van de mogelijke veranderingen. Deze laatste vraag werd door sommigen met een
aantal verklaringen beantwoord maar een aantal van hen moest mij het antwoord schuldig
blijven.
Hierna heb ik op grond van de gesprekken een aantal veranderingen geconstateerd. Deze lijst
van veranderingen heb ik vervolgens aan een tweetal Molukse imams en dominees
voorgelegd. Ik heb hen naar de oorzaak of oorzaken van deze opgetreden veranderingen
gevraagd, die zij mij ook konden geven. De veranderingen die ik in mijn onderzoek vast heb
gelegd werden door hen ook duidelijk erkend.
In mijn conclusie heb ik de veranderingen die uit mijn onderzoek naar voren kwamen en de
oorzakelijke verklaringen die de betrokkenen daarvoor gaven tot een aantal conclusies
verwerkt.
Gezien het kleine aantal ondervraagden heb ik ervoor gekozen de gesprekken heel uitvoerig
en gedetailleerd uit te werken. Dit leverde mij ook een breder inzicht op omdat de verschillen
vaak in de details zitten. Bij het uitwerken van de verschillende interviews ben ik steeds bij de
beschrijving van de overleden persoon van de hij-vorm uitgegaan terwijl het ook als zij
gelezen kan worden.
Ik ben me er echter terdege van bewust dat mijn onderzoek een kleinschalig karakter draagt
en mijn conclusies zijn dan ook heel voorzichtige conclusies te noemen.
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HOOFDSTUK 1. HISTORISCHE INLEIDING.

De Molukse bevolkingsgroep in Nederland bestaat naar religieuze achtergrond uit drie
groepen: de islamitische, de christelijke en de katholieke. In dit hoofdstuk komt allereerst de
historische achtergrond aan bod voor de komst naar Nederland en vervolgens de invloed van
de Nederlandse samenleving op de Molukse minoriteitengemeenschappen.
Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het ritueel van de
begrafenis en het omgaan met de dood in de traditionele Molukse cultuur vóór de komst van
de islam en het christendom.
Deze drie paragrafen zijn noodzakelijk voor een juist inzicht in en begrip voor de Molukse
gemeenschappen. Dit is een voorwaarde om het ritueel van de begrafenis onder zowel
islamitische en christelijke Nederlandse Molukkers te kunnen begrijpen en plaatsen.

1.1. DE ACHTERGROND VAN DE KOMS'T VAN MOI. UKKERS NAAR NEDERLAND.

De eerste contacten van Nederlanders met de Molukken werden al zo'n 400 jaar geleden
gelegd door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Het doel was de winstgevende
handel in specerijen met name de handel in kruidnagelen in handen te krijgen.
In 1798 ging de VOC failliet en nam de Nederlandse staat de VOC -bezittingen over en kreeg
zo het gezag over de Molukken in handen. (1)
De Nederlandse overheid richtte in 1832 het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger (KNIL)
op met als doel haar gezag in de Oost te handhaven. De Nederlanders hadden voor de
uitbreiding van hun activiteiten in het westelijk deel van Indonesië inheemse hulp nodig. Voor
de lagere rangen van het steeds groter wordende ambtelijke en militaire apparaat werden het
liefst christelijk geworden etnische minderheden geworven. Deze werden het meest
betrouwbaar geacht en buiten de Indo's waren dit hoofdzakelijk Menadonezen en Molukkers
met name Ambonezen. (2)
De Molukkers waren de ruggengraat van het KNIL en stonden bekend om hun dapperheid en
trouw. Het feit dat ze christenen waren en Nederlands onderwijs hadden gevolgd maakte hen
bij uitstek geschikt om namens de Nederlanders het overwegend uit islamieten bestaande
KNII, -leger te leiden. Sjoerd Post noemt dit beleid niet voor niets verdeel- en heerspolitiek.
Het Nederlandse bestuur verhief de christelijke Molukkers niet alleen boven de andere
inlandse volken, maar ook boven hun islamitische landgenoten. De bijnaam die de inlanders
de Molukse soldaten gaven was die van `Anak Mas', letterlijk vertaald uit het Maleis: Gouden
kind of lievelingetje. (3)
De Molukkers ontwikkelden een onvoorwaardelijke, fanatieke trouw ten opzichte van de
Nederlanders en het Huis van Oranje. De vereenzelviging met de kolonialen was zo sterk dat
ze zichzelf zelfs `belanda hitam' dat wil zeggen zwarte Nederlanders noemden. (4)
De voorkeursbehandeling van de christelijke Molukkers vertaalde zich dus in een identificatie
met de westerse toplaag van de koloniale samenleving, maar de schaduwzijde was een
wederzijds wantrouwen met andere bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië. (5)
Dit beeld van volgzaamheid en trouw ligt wat genuanceerder. De `Ambonezen', zoals de
bewoners van de Centrale Molukken werden genoemd hebben zich tijdens de eerste
anderhalve eeuw van de Nederlandse bezetting wel degelijk verzet, maar het was een lijdelijk
verzet. (6) Pinto en Van Ree leggen ook een relatie tussen de massale toetreding van
Molukkers tot het KNIL en de economische malaise van de 18e en 19e eeuw. De Molukkers
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moesten na de ineenstorting van de kruidnagelmarkt op een andere manier in hun
levensonderhoud voorzien. (7)

De Tweede Wereldoorlog en haar gevolgen.

Dat het KNII, eerder een politioneel dan een militair apparaat was blijkt uit het feit dat het
niet opgewassen was tegen het Japanse leger dat in 1942 Nederlands-Indië binnenviel. De
Japanse bezetting was voor de Nederlanders, maar ook voor veel Molukkers een moeilijke tijd
waarin velen in interneringskampen terechtkwamen. Voor de Japanners vormden ze, vanwege
hun trouw aan het Nederlandse gezag, een gevaar. De Japanners stelden de Indonesiërs een
beperkte vorm van zeltbestuur in het vooruitzicht en daarom steunden Soekarno en andere
nationalistische leiders Japan. Zij kregen haast toen in de loop van 1944 duidelijk werd dat
Japan de oorlog zou verliezen. Ze wilden de onafhankelijkheid uitroepen voordat de
Nederlanders als kolonialen zouden terugkeren. Soekarno en Hatta ondertekenden twee dagen
ná de Japanse overgave de onafhankelijkheidsverklaring van de onafhankelijke Republik
Indonesia (RI).
De Japanse bezettingstijd werd gevolgd door de strijd tussen de oude koloniale macht
Nederland en de RI. De net opgerichte Verenigde Naties (VN), de wereldopinie en met name
de machtige Verenigde Staten (VS) accepteerden het Nederlandse optreden niet. De dreiging
van het intrekken van de Amerikaanse Marshallhulp voor de wederopbouw van Nederland gaf
de doorslag om te gaan onderhandelen met de Indonesische leiders. De soevereiniteit werd na
een Ronde Tafel Conferentie in 1949 overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië.
(8}
Eén van deze verenigde staten was Oost-Indonesië, waarvan de Zuid-Molukken als provincie
deel uit zouden maken. Het federatieve verband werd echter al snel omgezet in een
eenheidsstaat en in april 1950 werd Oost-Indonesië als deelstaat opgeheven. De Molukkers,
die zich daarmee niet konden verenigen, riepen op 25 april 1950 de onafhankelijke Republiek
der Zuid-Molukken ofwel de Republik Maluku Selatan (RMS) uit.
De overdracht van de soevereiniteit door Nederland aan de Verenigde Staten van Indonesië
ging samen met de ontbinding van het KNIL. De bepalingen van de Ronde Tafel Conferentie
gaven de militairen de mogelijkheid om te worden opgenomen in de strijdmacht van de
Verenigde Staten van Indonesië. De opheffing van deze federatie en het
uitroepen van de RMS hadden tot gevolg dat de Molukse militairen niet (meer) over wilden
gaan naar de Indonesische strijdkrachten.
Zij verlangden gedemobiliseerd te worden op de plaats van hun keuze wat hen ook toegezegd
was. Dit was voor velen Ambon of één van de omringende eilanden. De Indonesische
autoriteit echter weigerde dit vanwege de strijd die inmiddels was ontbrand tussen het
Indonesische leger en de strijdmacht van de RMS. Nieuw-Guinea, nog in Nederlandse
handen, was ook geen optie vanwege de kwetsbare politieke verhoudingen van Nederland met
de Republiek Indonesië. Demobilisatie op Java, waar de KNIL-militairen zich bevonden,
werd geweigerd door de Molukkers, omdat dit volgens hen levensgevaarlijk was.
Nadat middels een gerechtelijke procedure het de Nederlandse overheid verboden werd de
militairen op door de Republiek Indonesië bezet gebied te demobiliseren zag de Nederlandse
regering geen andere mogelijkheid hen tijdelijk naar Nederland over te brengen. (9)
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1.2. HET VERBLIJF IN NEDERLAND EN DE HOUDING VAN DE NEDERLANDSE
O VERHEID.

De verwachting was dat het verblijf in Nederland een paar maanden zou duren en dat men
daarna weer veilig terug zou kunnen keren naar de Molukken. Het werd echter een verblijf
voor onbepaalde tijd. De belofte dat Nederland hen naar een vrij Maluku zou repatriëren leeft
nog steeds bij de Molukkers van de eerste generatie. De Nederlandse autoriteiten daarentegen
ontkennen dat deze belofte ooit is gedaan. Dieter Bartels schrijft dat het voorstelbaar is dat
Nederlandse functionarissen destijds zo'n belofte hebben gedaan. Men dacht zich hierdoor
ervan te verzekeren dat de overbrenging van de KNII,-militairen naar Nederland
probleemloos zou verlopen.
'I'oen de Molukkers echter in Nederland gearriveerd waren werden ze uit de militaire dienst
ontslagen door de uitreiking van een gestencild stukje papier. Dit was een grote blunder die de
Nederlandse overheid beging want de Molukkers voelden zich verkocht en verraden. De
trotse militairen voelden zich vernederd en klampten zich des te harder vast aan het RMS-
ideaal om zo hun leven nog wat betekenis te geven.
Na hun komst werden ze over het hele land verspreid en in geïmproviseerde kampen
ondergebracht. Oude werkkampen uit de jaren dertig, voormalige kloosters, afgedankte
legerkazernes en voormalige Duitse concentratiekampen werden hiervoor gebruikt, zoals
Schattenberg. Bartels schrijft zelfs over de ironie van het lot omdat het kamp Schattenberg bij
Westerbork in 1939 door de Nederlandse regering was gebouwd om Joodse vluchtelingen uit
Duitsland op te vangen. Het werd later door de Duitse bezetter overgenomen en als
tussenstation gebruikt om de Joden naar de vernietigingskampen af te voeren.(10)
In de periode maart - juli 1951 kwamen er in totaal 12500 Molukse militairen met hun
gezinsleden naar Nederland. De overheid wilde niet dat ze zouden integreren; ze moesten
immers weer zo snel mogelijk terug naar Indonesië. De huisvesting was zo gekozen dat ze zo
veel mogelijk bij elkaar zouden blijven. Door de naoorlogse woningnood waren er ook geen
gewone woonhuizen beschikbaar, dus koos men voor de bovengenoemde huisvesting. Deze
geïsoleerde huisvesting zou later een ongewild isolement tot gevolg hebben met allerlei
problemen tot gevolg.
De Molukse militairen legden zich ondertussen niet direct neer bij het al eerder genoemde
ontslag uit de militaire dienst en stapten opnieuw naar de rechter. Het militaire
ambtenarengerecht in Den-Haag gaf hun gelijk en verklaarde het ontslag nietig. Tegen deze
uitspraak werd door de Staat beroep aangetekend en algemeen werd verwacht dat de
Molukkers ook in hoger beroep gelijk zouden krijgen. Er werden zelfs al voorbereidingen
getroffen om de ex-militairen weer te remilitariseren. Op 4 maart 1952 verklaarde de Centrale
Raad van Beroep echter dat het ambtenarengerecht niet bevoegd was om over het ontslag van
de Molukse ex-militairen te oordelen. De Molukkers waren teleurgesteld en in het
Nederlandse rechtsstelsel niet meer in de gelegenheid om de rechtmatigheid van het ontslag
door een rechter te laten toetsen. De hogere rechter had zelf geen oordeel gegeven over de
rechtmatigheid van het ontslag en alleen maar de uitspraak ongedaan gemaakt. In de
Molukkersnota van 1978 noemde de regering het ontslag nog steeds rechtmatig. Maar zij
twijfelde wel `ofhet sociaal- psychologisch verantwoord was de door de gebeurtenissen in
Indonesië toch al gedesoriënteerde Molukse militairen onmiddellijk na aankomst in de voor
hen vreemde omgeving hun status te ontnemen'. De leegte die volgens diezelfde nota
daardoor bij de Molukkers ontstond heeft zich later gewroken. (11)

De nieuwe generatie Molukkers die in ons land opgroeide werden door hun verbitterde en
nationalistische ouders opgevoed in een militante geest.(12) Deze eenzijdige opvoeding en
beïnvloeding werd nog versterkt door het feit dat veel woonoorden geïsoleerd lagen van de
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hen omringende Nederlandse samenleving. Je zou zelfs kunnen spreken van een sociaal
isolement want doordat de woonoorden geen openbaar terrein waren mochten de
(omwonende) Nederlanders er niet komen. De contacten tussen de Molukkers en de
Nederlandse bevolking waren dan ook beperkt.
De belangen van de Molukkers werden door de Molukse kampraden behartigd die het gezag
van het verdwenen militaire regime overnamen. De groep als geheel bleef belangrijker dan
het individu.
Naast de kampraden ontstond er een eigen Molukse kerk met de moederkerk op de Molukken
verbonden maar waarvan men door de omstandigheden afgesneden was. Die moederkerk
stond echter afwijzend tegenover het RMS-ideaal zodat er in 1953 een zelfstandige Molukse
Evangelische Kerk werd opgericht. Deze kerk, met inmiddels meerdere afsplitsingen, is
belangrijk voor de groepsbinding. (13)
De eigen groep, de eigen leefomgeving is voor Molukkers dan ook erg belangrijk en buiten
hun eigen omgeving voelen zij zich slecht op hun gemak. Veel Molukkers geven dan ook
openlijk toe dat zij zich ongemakkelijk voelen als zij hun wijk moeten verlaten om
bijvoorbeeld te gaan werken of te gaan sporten. De angst voor het onbekende is niet pas
ontstaan tijdens de diasporasituatie in Nederland als reactie van een minderheid op een
radicaal verschillende sociale en fysieke omgeving. De Molukkers die destijds in vreemde
delen van Nederlands-Indië werden gelegerd hadden dezelfde gevoelens. Daarom wonen ze
net als vele andere immigranten het liefst dicht bij elkaar in eigen groepen.
Dieter Bartels nuanceert het beeld als zou de hierboven genoemde angst voor vreemden louter
en alleen ontstaan zijn door de diasporasituatie of dat nu in het voormalige Nederlands-Indië
of in Nederland was. Voor de wortels van de Molukse xenofobie kun je volgens hem
meerdere oorzaken aanwijzen. Allereerst hebben de eeuwenlange ervaringen met
buitenlanders of dat nu Portugezen, Nederlanders of Javanen waren veel bedrog, uitbuiting,
misbruik en daardoor als logisch gevolg wantrouwen bij de Molukkers gebracht. (14)
Dit wantrouwen jegens de Nederlanders is goed te begrijpen na wat de Molukkers als zwakke
minoriteit na aankomst in Nederland hebben meegemaakt. Toch wil ik het nog aan de hand
van een voorbeeld illustreren. Bij veel Molukkers van de eerste generatie bestond het beeld
dat men hier in een zwaar christelijk land terecht zou komen door de ervaringen in de
Molukken zelf. Dominees en gezagsdragers verkondigden en droegen daar met volle
overgave het geloof uit. Het beeld van een zwaar christelijk land bleek helemaal niet juist te
zijn. Integendeel er waren meerdere stromingen en het geloof verloor door de jaren heen in
Nederland sterk aan betekenis bij de Nederlanders. (15)
De wortels van dit wantrouwen jegens anderen liggen ook in de interne geschiedenis van de
Molukkers. In de tijd van het "koppen snellen" was elke vreemdeling die niet tot het eigen
dorp ofbondgenootschap behoorde een potentiële vijand. Achterdochtig zijn is in die situatie
dan ook goed te begrijpen. (16)
Dit al bestaande wantrouwen jegens elkaar heeft er vanaf het begin toe geleid dat de
Molukkers, zeker in de moeilijke diasporasituatie, het niet met elkaar eens konden worden
over een gemeenschappelijke strategie jegens de Nederlandse overheid en de Indonesische
overheid. (17)
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1.3. HET RITUEEL VAN DE BEGRAFENIS ONDER TRADITIONELE MOL UKKERS
VÓÓR DE KOMST VAN DE ISLAM EN HET CHRISTENDOM.

Van het midden tot aan het einde van de víjftiende eeuw vond de islamisering van de
Molukken plaats. Een exacte datering is niet te geven. (18)
Om de islam ,maar ook het christendom van Molukkers te kunnen begrijpen moet je
teruggaan naar de oorspronkelijke religie vóór de komst van de islam en het christendom,
omdat elementen hiervan opgenomen zijn in het christendom en de islam. De oorspronkelijke
religie is de Agama Lama. (19)
De geïsoleerde moslimgemeenschap ontwikkelde een sterk met de Molukse adat, de
traditionele sociale regels, verweven vorm van islam. Het vasten, het gebed en de
pelgrimstocht naar het graf van de profeet waren sterk op de lokale gewoonten en gebruiken
afgestemd. Men achtte het bijvoorbeeld niet noodzakelijk de bedevaartstocht naar Mekka te
vervullen omdat de profeet Mohammed de islam zelf naar deze regio had gebracht en daar
ook gestorven en begraven was. Het graf van de profeet bevond zich dus op eigen bodem !
Pas in de laatste decennia van de 19e eeuw kwamen modernistische invloeden door die in de
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw een intensivering van modernistische invloeden
met zich veroorzaakten. Ondanks deze processen bleef de samensmelting van adat met islam
een lange tijd bestaan. (20}
Binnen de godsdienst van de Agama Lama staan de oppergod, de clan, de voorouders, de
pela's (de verbintenissen tussen de dorpen), de soa's (de wijken van een dorp) en de negerij's
(de dorpen) centraal. De gemeenschap, de collectiviteit waarin men leeft bestaat uit de
levende clanleden maar ook uit de zielen van de clanleden die reeds gestorven zijn. (21)
Men gelooft dat wat in het ondermaanse zichtbaar is slechts een afspiegeling is van het
onzichtbare. In het westerse denken valt er een vergelijking te trekken met de `Ideeënwereld'
van de Griekse antieke filosoofPlato. Beide manieren van denken hebben het geloof in een
`onzichtbare ideale sociale orde', gemeen die als richtlijn dient voor het gedrag van groepen
en enkelingen. De Molukkers geloven dat de gestorven voorouders `aan de overkant', deel
uitmaken van die ideale sociale orde. Zij dragen er zorg voor, dat hun levende clanleden de
geldende `adat-istiadat' in stand houden en naleven. Dit zijn de vanouds bestaande
traditionele Molukse instituties, gebruiken, zeden en folklore die nog steeds deel uitmaken
van de Molukse cultuur. Het is de ordening van het bestaan dat gekenmerkt wordt door twee
aspecten: `dunia seberang' (de onzichtbare ideale sociale orde) en `dunia di sini' (de zichtbare
wereld). De laatste is de wereld waarin men leeft en die komt niet overeen met de
onzichtbare ideale sociale orde. Voor het niet naleven en onderhouden van de `adat-istiadat'
grijpen de overleden voorouders dan ook in en bestraffen de overtreder. Indien de clanleden
echter de regels nauwgezet toepassen worden ze beschermd tegen ziekten en natuurrampen.
Het bestaan wordt dus gekenmerkt door de al eerder genoemde aspecten: `dunia seberang' en
die van `dunia di sini'. De `dunia seberang' en de `dunia di sini ` zijn nauw verbonden met de
Agama Lama waarin de voorouders, geesten, goden, offerplaatsen en heilige voorwerpen
thuis horen en een grote rol spelen. De `dunia di sini' is verbonden met de regels van de
`adat', de sociale regels die in een bepaald dorp gelden, die door de voorouders gegeven zijn
en als richtsnoer dienen voor het leven van hun nakomelingen. (22)
De Molukker, die vanuit de overgeleverde traditie leeft, gelooft dat de dood altijd een
onnatuurlijke oorzaak heeft. Het sterven is een ingreep door bovennatuurlijke machten als
geesten ofgoden. Het kan ook een gevolg zijn van zwarte magie die door kwaadwillende
mensen tegen de gestorvene is gebruikt. De mens blijft na zijn sterven voortleven, hij is wel
dood, maar niet in de westerse betekenis van dood zijn. De lichamelíjke dood is de eerste van
drie fases waarin de `overledene' moet wennen aan zijn nieuwe bestaan. Om hen op zijn
nieuwe bestaan voor te bereiden, moeten zijn bloedverwanten er voor zorgen dat het
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definitieve overgangsritueel goed geregeld is. De `gestorvene' blijft gehecht aan zijn
vertrouwde omgeving en kan hierop reageren. Hij kan dan ook ontstemd zijn, wanneer niet op
de gepaste wijze, volgens de regels van de overlevering (adat) afscheid van hem genomen
wordt. Hij kan dan niet goed met zijn nieuwe bestaan aanvangen en blijft rondzwerven. Zijn
kwaadheid maakt hij aan de nabestaanden duidelijk door middel van ziekte en ongeluk.

Na de dood zijn er drie fasen te onderscheidden: n.l.:
: de begrafenis.
: het tijdelijke verblijf van de ziel.
:de scheiding van de ziel in de zielen `tenui' en `walui' waarna de `tenui-ziel' de reis maakt
naar het rijk der doden en de `walui-ziel' onder de levenden blijft om de sociale orde te

bewaken.

Voor deze scriptie is in feite alleen de beschrijving van de begrafenis van belang. Het ís echter
van groot belang om de Molukkers in de diasporasituatie te kunnen begrijpen. Want er zijn
onderdelen van deze pré-islamitische en prechristelijke godsdienst bewaard gebleven in de
Molukse variant van de islam en het christendom.

Fase 1: de begrafenis.
Bij de rituelen van de begrafenis wordt de gestorvene voorbereid op de reis naar de `dunia
seberang', ofwel naar de wereld van de overkant. Bijna direct na de dood van de gestorvene
moeten de bewoners diens huis verlaten. Hij moet nu alleen de reis maken naar de overkant.
Een wereld die het omgekeerde, het spiegelbeeld is van deze wereld waarin de gestorvene
altijd geleefd heeft. In het normale leven van elke dag was de man gekleed, waren
bijvoorbeeld oneven getallen belangrijk, liep de man van het bos naar het dorp en van zee
landinwaarts. Om nu het spiegelbeeldeffect te krijgen wordt de gestorvene van zijn kleren
ontdaan. Hij wordt gewassen en in een foetushouding gebracht en met bladeren of geweven
matten toegedekt. De grafdelvers, dit moeten mannen zijn brengen het lichaam naar het bos.
De plaats waar de gestorvene begraven moet worden kan door een duidelijk teken kenbaar
gemaakt worden aan de grafdelvers. Wanneer één van hen bijv. struikelt over een wortel of
een grote steen kan dat de plek zijn waar ze een graf moeten delven. Ze laten het omwikkelde
lichaam op de grond zakken en zoeken naar twee dikke boomtakken die zij aan beide
uiteinden punten. Bolle en ronde punten worden geassocieerd met het normale leven. Aan
zowel het hoofd- als aan het voeteneinde van de begraafplaats steekt men de staken in de
grond. De gestorvene wordt met zijn hoofd zuidwaarts, naar de kust gericht, begraven. Er is
een stilzwijgen tijdens het graven en het daadwerkelijke begraven. Na de begrafenis begeven
de grafdelvers zich naar de zee om zich te reinigen wat ze grondig doen. Wanneer ze nog een
korrel zand van het graf in hun kleding ofop hun lichaam zouden hebben zitten mogen ze het
dorp niet betreden. Dit kan namelijk onheil over het dorp brengen.
De grafdelvers gaan na de komst in het dorp naar het huis van de gestorvene en kloppen
driemaal op de deurstijl. De huisbewoners mogen nu te voorschijn komen om zich voor het
huis te verzamelen. De grafdelvers gaan vervolgens alleen het huis binnen om `sirihpinang' te
kauwen. De noten worden in twee helften gesneden en men rolt elke helft in pruimtabak. De
ene helft wordt aan de landzijde neergelegd en is bestemd voor de grafdelvers. De andere
helft wordt aan de zeezijde en is bestemd voor de gestorvene. De onzichtbare en heilige berg
Nunusaku ligt landinwaarts en op deze berg ligt de oorsprong van het leven. Het leven eindigt
op de berg Salahua en deze berg ligt in de richting van de zee. De geografische bepalingen
van de ligging van de beide bergen heeft een spirituele en symbolische betekenis.
Terwijl de grafdelvers in het huis van de ene naar de andere kant lopen, van de landzijde naar
de zeezijde, spugen zij op de beide helften. De resten tabak verwijderen zij door ze door de
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naden en kieren in de vloer naar buiten te persen. Een oudere vrouw verzamelt deze
tabaksresten onder het huis en stopt ze in een zak die ze in het bos begraaft. De betekenis van
deze rituele handelingen is dat het voormalige woonhuis van de dode gezuiverd wordt. Aan de
ziel van de dode wordt duidelijk gemaakt dat hij niet langer meer welkom is en dat het bos
voortaan zijn verblijfplaats is.(23)

Fase 2: het tijdelijk verblijf van de ziel.

De tweede fase van de dood breekt aan met de zuivering van het huis en het wegbrengen van
de sirihpinangresten naar het bos. In deze periode zal de ziel van de gestorvene een jaar lang
in de directe omgeving van het bos moeten verblijven. Dit jaar wordt met een definitief
overgangsritueel afgesloten.

Fase 3: de scheiding van de ziel in de zielen `tenui' en `walui'.

Het enige doel van het `definitieve overgangsritueel' is voor de gestorvene duidelijk zichtbaar
maken, dat de scheiding van de overledene met de levenden nu definitief is geworden. De
mens heeft binnen dit geloof twee zielen: de `tenui-ziel' en de `walui-ziel'. Hoewei de
meningen niet dezelfde zijn, geloven velen dat de `tenui-ziel' de reis maakt naar de berg
Salahua. Hier, op het eiland Ceram, bevindt zich het rijk der doden waar deze ziel verandert in
een goede vooroudergeest. (`iola')
De `walui- ziel' verenigt het slechtste van de mens in zich, hij kwelt en treitert de mensen,
omdat hij de zichtbare wereld zo plotseling heeft moeten verlaten.
De zielen van de voorouders ofwel van de `levende doden' behoren voortaan tot de
godenwereld en zij verblijven aan de `overkant'. De voorouders hebben een zeer hechte
relatie met hun nog levende bloedverwanten. Ze zijn niet meer fysiek aanwezig, maar hun
nabijheid en zorg wordt dagelijks daadwerkelijk gevoeld er ervaren door de bloedverwanten.
De gestorven voorouders blijven op aarde en verblijven rondom hun begraafplaats. Tijdens de
avonden zijn ze in het gemeenschapshuis van het dorp of op zolder in het huis van
bloedverwanten. Ze kunnen zich ook ophouden in de bergen achter het dorp vanwaar de clan
aflcomstig is.
Ze bewaken de sociale orde van de levenden en indien deze zich niet aan de `adat-regels'
houden kunnen ze kwaadaardig optreden. Hun aanwezigheid wordt over het algemeen zeer
gewaardeerd. Het is van groot belang om de voorouders gunstig te stemmen en dat gebeurt
door de `adat-regels' goed na te leven en door offers te brengen. (24)
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HOOFDSTUK 2. HET RITUEEL VAN DE BEGRAFENIS ONDER ISLAMITISCHE
MOLUKKERS VÓÓR DE KOMST NAAR NEDERLAND.

Uit deze periode heb ik geen beschrijvingen van islamitische begrafenissen of rouwrituelen
kunnen vinden. Wel is er een tweetal beschrijvingen uit meer recente tijd. Allereerst een
beschrijving uit de jaren tachtig van de vorige eeuw door Dieter Bartels. Verder een
beschrijving uit de jaren negentig van de vorige eeuw door Anneke Wessels. Deze informatie
is in de bijlage opgenomen.

2.1. TWEE BESCHRIJVINGF.N VAN HET ISLAMITISCH BEGRAFENLSRITUEEL.

2.1.1. Beschrijving van de geïnterviewde: Man, 71 jaar oud, Islamitisch, aflcomstig van
Ambon, bronvast, afwijzend t.a.v. de R.M.S.

Het was de gewoonte om binnen 24 uur na het overlijden de dode te begraven, dit vanwege
het klimaat, de warmte. De reden is dat een dode een dode is, je moet een dode niet gebruiken
als een soort `sightseeing'. Dood is dood en die moet in de grond terug, want je bestond eerst
ook uit aarde. Je behoorde niet meer tot deze wereld, maar tot de andere kant en je moet dus
zo snel mogelijk naar die andere bestemming toe. Dat is de religieuze kant van de snelle
begrafenis.
De familie bracht de (religieuze) gemeenschap op de hoogte van het overlijden van een
familielid. Vaak woonde er ook familie van de overledene op een ander eiland en dan roeide
iemand daar zo snel mogelijk naar toe en men wachtte dan wel wat langer met de begrafenis,
totdat iedereen er bij kon zijn. Het gebeurde echter wel binnen een etmaal, binnen 24 uur.
Iedereen kwam naar het huis van de dode, de huizen zijn groot en wanneer het regende werd
er een tent neergezet, zodat er genoeg plaats was voor iedereen. De religieuze raad kwam
meteen naar het huis van de dode om adviezen en raad te geven aan de familie voor de
begrafenis. De religieuze raad had ervaring met begrafeniszaken en ze hadden ervoor geleerd.
De familie gaf de begrafenis en alles erom heen vaak over aan een vertrouwenspersoon die
het met de religieuze raad besprak.
Er moesten witte lakens gekocht worden en die moesten geknipt worden en dat mocht
iedereen doen die daar verstand van had. De geloofsbelijdenis werd door familieleden in het
oor van de dode gefluisterd. Wanneer de dode de volgende dag pas begraven kon worden
werd er de hele nacht door mannen, maar soms ook door vrouwen gebeden.
De familie, de religieuze raad, de buren en alle andere aanwezigen bidden constant, maar het
bidden is bij voorkeur een mannenzaak. De vrouwen mogen echter wel mee doen als ze dat
willen. Men begint, zoals altijd bij het bidden, met de soera Fatiha, het openingsgebed.
Andere gebeden die men reciteert zijn o.a. de soera's Aya kursi en ikhlas. Deze zijn
gebruikelijk maar andere gebeden kunnen ook. De imam bepaalde welke soera's er gebeden
werden.
De handen van de dode moeten meteen na zijn heengaan in de gebedshouding gelegd worden,
want na de verstijving van het lichaam kon dat niet meer gedaan worden. De linkerhand werd
daarbij op de buik gelegd en de rechterhand werd daarbovenop gelegd.
Het wassen en in doeken wikkelen van de dode ging volgens de regels van de islam. Een man
werd door mannelijke en een vrouw door vrouwelijke familieleden gewassen en dat gebeurde
altijd in het huis van de overledene. De mensen die dat deden konden eerst zichzelf wassen,
ze deden dan de wudu, maar dat hoefde niet. Het had eigenlijk ook niet veel zin, want door
de aanraking van het onreine lichaam was jezelf ook meteen weer onrein. Tijdens het
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afleggen, wassen en in doeken wikkelen was er en kwam er constant bezoek voor de dode en
zijn familie. Het wassen van de dode ging gepaard met het uitspreken van rituele woorden en
is het laatste gebaar van liefde naar de dode toe. Het is het beste wanneer een man door zijn
dichtstbijzijnde familie, het liefst zijn zonen gewassen kan worden. Een vrouw kan het beste
door haar dochters gewassen worden, maar bij het ontbreken van familie moest dat door
anderen gebeuren. Omdat er geen wastafels waren, zaten de mensen die de dode gingen
wassen op hun hurken en wasten en droegen ze samen de dode. Wanneer er een vrouw ofeen
man werd gewassen was er respectievelijk geen man of vrouw aanwezig in dezelfde ruimte.
Het wassen begon boven bij het hoofd en eindigde bij de voeten en ging van rechts naar links.
Het wassen gebeurde zo zeven keer achter elkaar en soms werden er bloemblaadjes aan het
water toegevoegd, maar dat hoefde niet. Dat gebeurde vooral in de dorpen, dat was daar een
traditie.

Na het wassen werden in alle lichaamsopeningen watten gestopt en daarbij volgde men het
lichaam op dezelfde wijze als bij de rituele wassing.
De bezoekers baden ondertussen zittend smeekbeden gericht aan Allah uit respect voor de
dode en dit is iets tussen jou en de dode. Nadat iemand gewassen en in doeken gewikkeld
was, mocht hij niet meer aangeraakt worden. De mannen werden van het hoofd tot aan de
voeten in drie hele doeken gewikkeld en de vrouwen in twee hele doeken van het hoofd tot
aan de voeten. De vrouwen kregen nog een hoofddoek, een hemd en een rok aan. Zij moesten
zich namelijk bij de laatste dag zedig bedekken. Na de wikkeling werden er op vijf plaatsen
linten van dezelfde stof gebonden, waaronder aan het hoofd- en het voeteneinde. Als je klaar
was met de rituele wassing en de wikkeling van de dode deed je de wudu om daarna staande
te kunnen bidden. De imam leidde dit gebed waarbij het hoofd gebogen was in de richting van
Mekka.
Soms werden er religieuze voorwerpen meegegeven in de vorm van woorden uit de koran die
bijvoorbeeld op papier of op een stukje metaal geschreven waren door de oudste volle neef
van de dode. Dit was geen verplichting maar was aanbevolen.

De overledene werd zonder kist begraven en op een draagbaar gelegd die afgedekt werd met
bamboe tijdens het overbrengen van zijn woonhuis naar de begraafplaats. Het gebeurde
vroeger wel dat je iemand in een kist begroef, wanneer de begraafplaats moerassig was of de
kans bestond dat wilde dieren de dode op zouden graven. De dode moet in het zand liggen dat
is voorgeschreven in de koran. In het grafwas aan de zijkant een holte uitgegraven waar de
dode halfzittend, half liggend in gelegd werd. De holte moest groot genoeg zijn, zodat de
dode zich op kon richten. Deze holte werd verder met planken afgeschermd en in de holte was
ruimte gemaakt voor de engelen Munkar en Nakir. Daarbovenop werd zand gegooid.
De engelen Munkar en Nakir ondervragen je over alles wat je gedaan hebt op deze wereld.
Wat heb je met je rijkdom, met je kracht, met je gezondheid en met je kennis tijdens je leven
gedaan?
Alleen mannen, begeleid door de religieuze raad, liepen vanaf het huis van de overledene mee
naar de begraafplaats en er was geen officiële volgorde. De dode ging niet meer naar de
moskee, dit gebeurde soms nog wel in de kleine dorpjes. Een lid van de religieuze raad, die
opriep tot het gebed liep vooraan in de begrafenisstoet net achter de draagbaar.
Een aantal mannen, altijd twee leden van de religieuze raad en familieleden, soms de
echtgenoot, stonden in het grafen namen de dode van de draagbaar over. In het graf volgde
nog een oproep tot het gebed. De imam zorgde ervoor dat de dode met het gezicht in het zand
kwam te liggen want je bent van aarde waar je weer tot terugkeert. De verschillende families
hadden een stuk grond in het bos waar ze hun doden begroeven. Iedereen, alle volwassen
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mannen groeven vrijwillig het graf inee. Het graf had een diepte van anderhalve meter en iets
meer dan de lengte van de dode. Elke dode werd in een afzonderlijk graf begraven en er
werden geen mensen bij elkaar begraven.
De imam deed staande met een gebogen hoofd richting Mekka een afscheidsgebed waar hij
aandacht besteedde aan de betekenis van de dood en de dag des oordeels. Verder werd er niet
gesproken.
Elke aanwezige wierp zand in het grafen sprak tegelijkertijd een korancitaat uit ten gunste
van de overledene. Het grafwerd afgedekt met een heuvel zand en aan de beide uiteinden van
het graf werden twee nissan's geplaatst. Dit zijn paaltjes om de plaats van het graf te
markeren. Er kwam geen naam op het graf te staan.
Hierna gingen de familie en alle andere aanwezigen naar het huis van de overledene waar een
gezamenlijke maaltijd werd genuttigd. Familieleden en kennissen hadden deze maaltijd klaar
gemaakt.
De derde, zevende, negende, veertigste en soms ook de honderdste dag na het overlijden
kwamen de mannen en vrouwen bij elkaar om in de ochtend en de avond smeekbeden te
bidden voor de dode. Tijdens deze dagen kwam de ziel terug naar het lichaam op het kerkhof.
De derde, zevende en negende dag werd dat uitgebreider gedaan omdat er dan mensen
kwamen uit andere dorpen om samen mee te komen bidden. Men reciteerde dan gezamenlijk
stukken uit de koran. De vrouwen maakten het eten klaar, maar gingen ook mee bidden.

2.1.2. Beschrijving van de geïnterviewde: Man, 79 jaar oud, aflcomstig van Ambon, bronvast,
afwijzend t.a.v. de R.M.S.

Op Ambon vond de begrafenis binnen 24 uur na het overlijden plaats vanwege het warme
weer en de snelle ontbinding die zou volgen. Dit was meestal dezelfde dag maar, wanneer de
dag al ver verstreken was, kon het ook de volgende dag gebeuren. Het kon ook zijn dat de
familie van de overledene van ver moest komen bijvoorbeeld van een verder gelegen eiland of
dat er weinig hulp aanwezig was om de voorbereidingen voor de begrafenis te treffen. De
grond is daar ook harder dan hier en een graf delven kost dan meer tijd en moeite. Een
religieuze reden voor de snelle begrafenis is dat de overledene niet meer onder ons is en zijn
lichaam dient terug gegeven te worden aan de aarde, waaruit het ook aflcomstig was.
Doorgaans bracht de familie de (religieuze) gemeenschap op de hoogte van het overlijden en
iedereen kwam dan zo snel mogelijk naar het huis van de overledene. Dit enerzijds uit respect
voor de dode, maar ook om de eenheid te tonen.
Er werd constant gebeden en men begon met de openingssoera (fatiha). De imam bepaalde
welke soera's er opgezegd werden. De aanwezigen, vooral mannen, reciteren de soera's als
smeekbeden voor de dode, dat Allah zijn ofhaar zonden wil vergeven. De dode kreeg voor
deze smeekbeden een beloning van Allah dus veel smeekbeden zijn gunstig voor de dode. Dat
is ook de reden dat er zoveel mensen kwamen. De vrouwen hadden weinig inbreng bij de
begrafenis en waren hoofdzakelijk op de achtergrond bezig met het klaarmaken van het eten.
Wanneer een dode pas de volgende dag begraven kon worden, werd er de hele nacht door als
een soort avondwake door de mannen gebeden en uit de koran gelezen.
De familie regelde en bepaalde de begrafenis, want de begrafenis was een
familieaangelegenheid. Er was geen zaakgelastigde of zaakwaarnemer voor de dode. Buiten
de familieleden was de moskeeraad de enige die betrokken was bij de begrafenis.
Na het overlijden werden de handen van de dode direct in de gebedshouding gevouwen
voordat het lichaam zou verstijven en dat niet meer mogelijk was. De linkerhand op de buik
en de rechterhand daar bovenop. Dit is uit respect voor Allah.
Een dode werd altijd thuis gewassen en afgelegd, een man door de mannen en een vrouw door
de vrouwen. Dit gebeurde altijd door de vijf ineest dichtstbijzijnde familieleden en op Ambon
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waren de huizen groot en was het altijd mooi weer dus dat kon makkelijk thuis gebeuren.
Deze vijf mannen of vrouwen zaten gehurkt naast elkaar en droegen samen de dode die door
hen gezamenlijk gewassen werd. Wanneer een dode pas de volgende dag begraven kon
worden werd hij niet opnieuw gewassen.
Er werd geen geloofsbelijdenis in het oor gefluisterd, want dat was niet nodig. Een gelovige
moslim blijft een gelovige moslim, maar het was niet verboden om te doen.
Diegenen die de dode gingen wassen moesten zichzelf vooraf ritueel reinigen door de wudu te
verrichten die men ook bij de overledene deed, voordat men hem ging wassen. Hierna werd
de dode ingezeept en echt schoon, dus niet ritueel, gewassen. Het rituele wassen bestond uit
drie delen, men begon aan de rechterzijde met water waaraan bloemenblaadjes of
rozenblaadjes waren toegevoegd. De linkerzijde werd met water gewassen, waarin fijn
geslagen kamfer was opgelost. De derde wassing was die van het hele lichaam met helder
water. Nadat iemand gewassen was, mocht men hem of haar niet meer aanraken.
Na de rituele wassing werd een aantal lichaamsdelen en lichaamsholten gewatteerd en men
werkte daarbij van boven naar beneden en van links naar rechts. Achtereenvolgens van het
voorhoofd via de hals, de schouders, de oksels, de borsten, de ellebogen, de buik, de
ineengevouwen handen, het rectum, de schaamdelen en via de enkels naar de voeten. Hierna
begon de wikkeling in doeken.
De dode werd altijd in witte katoenen doeken gewikkeld en deze werden vooraf door de imam
geknipt wat hij verplicht was om te doen uit respect voor de dode. Dit waren drie doeken voor
de mannen en vijf doeken voor de vrouwen, want een vrouw heeft immers boven meer delen
die bedekt moeten worden. Bij de man werden er drie doeken om het naakte lichaam
gewikkeld. De vrouw kreeg een hoofddoek en een hemd van dezelfde stof om haar lichaam en
hierover heen kreeg ze ook drie doeken gewikkeld. Dit was allemaal ter voorbereiding voor
Allah bij de jongste of laatste dag (het laatste oordeel). Het wikkelen ging van boven naar
beneden en van rechts naar links. Het gewikkelde lichaam werd aan het hoofd- en voeteneinde
met een strik, gemaakt van dezelfde stof, dichtgemaakt. De doeken werden ook bij het
middenstuk van het lichaam met een strik vastgemaakt.
Na de opbaring mocht iedereen weer binnenkomen om een bezoek af te komen leggen en te
bidden voor diens zielenheil. Een opgebaarde dode was niet voor iedereen zichtbaar, hij lag
onder een laken en alleen voor familieleden werd het laken opengeslagen om de dode nog een
keer te kunnen zien. Er werden wierookstokjes gebrand bij het opgebaarde lichaam. Voordat
de dode zijn huis voorgoed zou verlaten vroegen de naaste bloedverwanten, zowel mannen als
vrouwen, vergiffenis voor hun daden door tegen de dode te praten.
Het was gebruikelijk om de dode even naar de moskee te brengen vóór de begrafenis. Daarna
werden er buiten na de openingssoera een aantal vaste smeekbeden uitgesproken voor de
dode. De imam en de anderen stonden daarbij met geopende handen en het hoofd gebogen
naar Mekka ter ere van Allah. De gelovigen moesten zich hier in minstens drie rijen opstellen
achter de imam. De smeekbeden waren voor de dode, maar men knielde daarbij niet want je
vereert een mens immers niet. Hoewel de vrouwen hier ook aan deel mochten nemen, was
ook dit meestal een mannenzaak. De overledene werd op een baar gelegd en afgedekt met
doeken en alle mannen die wilde helpen mochten hem dragen. Men wisselde elkaar dan ook
voortdurend af.
Bij het overbrengen van de dode naar het kerkhof waren alleen mannen aanwezig en iedereen
liep door elkaar achter de baar. Er was geen speciale plaats voor de nabestaanden of familie.
Diegenen die een gunst van de dode wilden hebben liepen dicht achter de baar. Bij het
overbrengen werden er gebeden opgezegd door de plaatsvervangend imam om de dode te
zegenen.
Op Ambon had elke familie een stukje grond in het bos of aan de rand van het dorp, waar de
doden begraven konden worden. Een familie die grond bezat in het dorp of rondom zijn huis
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kon de dode ook vóór het huis begraven, wanneer ze dat wilden. Het graf kon door iedereen
gegraven worden die dat wou doen. Diegenen die het graf ineehielpen maken zouden hiervoor
in het hiernamaals door Allah beloond worden. Het openen van het graf, de eerste schop in de
aarde, gebeurde door een oudere man. Hij reciteerde dan uit respect voor de dode een gebed,
omdat het lichaam weer terug in de aarde zou gaan waar het eerder ook uit afkomstig was.
Het grafbestond uit een diepe kuil waar onder in de zijkant een holte werd gemaakt, waar de
dode ingelegd kon worden. De holte werd met planken of stenen afgeschermd. De kuil werd
dichtgegooid en boven met een heuvel van aarde bedekt. Wanneer de grond moerassig was of
uit los zand bestond werd er onder het graf een kuil gegraven waarin de dode werd gelegd.
Dit werd ook met planken of grote stenen afgedekt waarboven op zand werd gegooid. In het
graf was ruimte genoeg voor de engelen die de dode kwamen ondervragen, want voor een
engel is niet veel ruimte nodig.
Twee mannelijke familieleden en de imam stonden in het graf om de dode van de baar over te
nemen en in het graf te leggen. De dode werd door hen half zittend, half liggend in de nis
gelegd en het gezicht van de dode lag direct in het zand omdat het lichaam weer terugkeerde
naar de aarde. Dit staat in de koran en is verplicht om te doen. Omdat de daadwerkelijke
begrafenis een familieaangelegenheid is was de eigenlijke bijzetting niet zichtbaar. Allerlei
doeken werden er over het graf gespannen om het aan het oog te onttrekken. Wat er in het
graf gebeurt of kan gebeuren, er komt bijvoorbeeld ontlasting vrij bij de dode, mag alleen de
familie zien, want dat is een geheim. De imam kan het wel zien, maar hij heeft een eed aan
God afgelegd en dient hierover te zwijgen.
Het lichaam ligt in het graf op zijn rechterzij met het gezicht in de richting van Mekka en
wanneer het gezicht in deze westelijke richting gedraaid werd door de imam werd er een
gebed uitgesproken. Dit was de oproep tot het gebed, want de dode ging over naar het
tussenstation. De oproep was in het Arabisch.
Bij de begrafenis zijn er geen vrouwen aanwezig want deze kunnen hysterisch worden en ze
hinderen de dode in de overgang naar het tussenstation. De aanwezigheid van vrouwen was
dan ook verboden. Er was geen speciale kleding voor de mannen op de begrafenis
voorgeschreven.
Het graf werd met een zandheuvel afgedekt en deze werd met water begoten wat symbolisch
was voor het afgesloten aardse leven en dat de dode nu in het wachtstation zit tot de laatste
dag. Op het grafkwamen twee houten paaltjes als markering. Iedereen dekte het graf inee af
en iedereen die dit deed krijgt later een beloning van Allah. In feite "ga je zelf een beetje
dood" omdat je de persoon gekend hebt. De plechtigheid werd afgesloten door de terugkeer
naar het huis van de dode. Mannen en vrouwen waren hier van elkaar gescheiden , de
vrouwen maakten het eten klaar en de mannen baden smeekbeden, meestal soera Jasin, voor
de dode. Omdat de gelovigen moeite voor hem deden krijgen ze hier later een beloning voor
van Allah.
De derde, zevende, negende en veertigste dag na het overlijden kwamen de mensen die bij de
begrafenis geweest waren, en diegenen die daarvoor uitgenodigd werden, bij elkaar in het huis
van de overledene. Ze kwamen hier bij elkaar om te bidden en dit moest wel met de juiste
niya ofwel intentie gebeuren. De ziel kwam op deze dagen tijdelijk terug naar zijn lichaam
maar na de veertigste dag niet meer. Bij deze bijeenkomsten werd er ook samen gegeten en
gedronken.
De eerste tot de negende dag bad men in de ochtend en avond smeekbeden en reciteerde men
de hele koran. Dit laatste kon op alle uren van de dag en werd door meerdere mensen gedaan
die elkaar daarvoor aflosten
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HOOFDSTUK 3. HET RITUEEL VAN DE BEGRAFENIS ONDER ISLAMITISCHE
MOLUKKERS NÁ DE KOMST NAAR NEDERLAND.

In de literatuur is nauwelijks informatie te vinden betreffende de begrafenisrituelen van
islamitische Molukkers in Nederland. Wel zijn er in meer algemene beschrijvingen van
islamitische begrafenissen uitspraken te lezen die ook betrekking hebben op bovenstaande
groep. Marie Bot schrijft dat vrijwel alle moslims in ons land ongeacht de mate van hun
gelovigheid voldoen aan de islamitische begrafenisvoorschriften als onderdeel van de rites de
passage. (1)

3.1. BESCHRiJVINGEN IN DE LITERATUUR

In een enkel geval zijn er echter ook concrete verwijzingen naar bovenstaande groep te
vinden. Marie Bot schrijft dat het dodengebed, het gebed voorafgaand aan de begrafenis, bij
de islamitische Molukkers in de moskee gebeurt. (2)
Verderop schrijft ze dat in Nederland een begrafenis zonder kist lang verboden geweest is. De
Indonesische moslims, die hier als eerste moslims vanaf 1932 hun doden begroeven, waren
verplicht zich hier aan te houden. De islamitische Molukkers die later in het Friese Balk
woonden deden het daar volgens hun imam toch zonder kist, terwijl dit verboden was. Later
na de verhuizing naar Ridderkerk en Waalwijk kregen ze als enige groep, aan het begin van
de jaren zeventig, bij wijze van experiment, officieel toestemming van de overheid. Sinds
1991 is het wettelijk voor iedereen toegestaan om een dode zonder kist te begraven. (3)
Verder schrijft ze dat de Molukkers die hier zonder kist begraven worden het baarkleed met
koranteksten over de roef van de lijkbaar leggen. Bij het dragen van de kist wisselen de
mannen voortdurend, want het is de gewoonte voor elk van hen om een aantal stappen met de
kist te doen. Ondertussen reciteren ze allen luid: "Laa ilaha illa llah" ofwel "Er is geen god
dan Allah". (4)
Nathal Dessing zegt in het al eerder genoemde interview (zie hoofdstuk 2) dat sinds de
herziening van de Wet op de lijkbezorging van 1991 het toegestaan is om de dode zonder kist
binnen vierentwintig uur te begraven. De enige groep die echter gebruik maakt van deze
regeling zijn de islamitische Molukkers. (5)
De enige volledige beschrijving van een islamitische Molukse begrafenis die ik heb kunnen
vinden is de begrafenis van de heer S. Tuasama, die in 1955 in het Molukse kamp
Wyldemerck in Balk overleed. Moslims worden niet in een kist begraven, maar in witte
doeken gewikkeld. Ze worden in het graf gelegd met het hoofd in de richting van Mekka. In
het kamp Schattenberg, het oude Westerbork, had men geregeld dat men de doden niet langer
in een kist hoefde te begraven. Ook had men de toestemming gekregen om zelf een graf te
graven. De beheerder van het kamp Wyldemerck liet alles aan de islamitisch leider de heer A.
Tan over. Hij mocht op de begraafplaats Nijemirdum in de gemeente Gaasterland een plaats
voor de begrafenis uitzoeken. Dit was een plaats die in de richting van Mekka wees. (6)
De familie van de dode was ondertussen ingelicht en kwam zo snel mogelijk naar

Wyldemerck. In de keuken was men ondertussen het eten al aan het klaar maken. De dode
werd thuis gewassen en opgebaard, nadat hij in witte doeken was gewikkeld. In principe
moest de begrafenis nog dezelfde dag plaatsvinden en wanneer dat niet mogelijk zou zijn de
volgende dag. Bij de dode werden er constant gebeden gereciteerd en dat zou ook de hele
nacht doorgaan in het geval dat de begrafenis pas de volgende dag zou plaatsvinden. Het graf
werd op de dag van de begrafenis door enkele mannen gegraven. Nadat het graf gereed was
gekomen werd dat door één van hen op het kamp gemeld terwijl de anderen bij het graf

19



bleven. Nadat iedereen afscheid had genomen van de dode werd het gezicht bedekt en ging
men naar de kantine om gezamenlijk te bidden. Nadat in I956 de moskee gebouwd was en
officieel geopend was, werd er in de moskee gebeden. Na de gebeden ging men van de
kantine naar de begraafplaats. De overledene werd onder het uitspreken van gebeden naar het
grafgedragen. Een paar personen die zich in het graf bevonden stonden ondertussen klaar om
de dode van hen over te nemen. (7)
Men had aan de rechterkant van het graf een nis gemaakt waar de dode werd neergelegd. Wat
er zich beneden in het graf afspeelde was niet te zien, omdat een paar mannen een doek over
het graf hielden. Beneden in het graf werd er gebeden en toen men klaar was gaven de
mannen die boven stonden plankjes aan die schuin boven de overledene werden neergezet. De
mannen kwamen één voor één uit het graf en toen alles klaar was kwam de laatste uit het graf.
Het doek werd vervolgens weggehaald en het graf voorzichtig dichtgegooid. De scheppen
werden telkens aan elkaar over gegeven zodat men elkaar afloste. Het graf werd gemarkeerd
door aan het hoofd- en voeteneind een houten paaltje te plaatsen. Met de hand werd het graf
netjes gemaakt en goot men vervolgens schalen water, waarin bloemblaadjes dreven, over de
lengte van het graf uit. Na enkele gebeden werden er enkele woorden namens de familie of
door één van de aanwezige gesproken. Nadat men in het kamp was teruggekeerd werden er
bij de familie van de dode smeekbeden gelezen. (8)

3.2. TWEE BESCHRIJVINGEN VAN HET ISLAMITISCHE BEGRAFENISRITUEEL.

3.2.1.Beschrijving van de geïnterviewde: Man, 71 jaar oud, Islamitisch, afkomstig van
Ambon, bronvast, afwijzend t.a.v. de R.M.S. (dezelfde persoon als 2.2.1.).

In Nederland vindt de begrafénis binnen 24 uur na het overlijden plaats, omdat dat een
islamitisch voorschrift is. Wanneer de familie van ver moet komen wordt er wel een paar uur
gewacht met de begrafenis, maar het moet altijd binnen 24 uur gebeuren. De reden is dat een
dode een dode is en die moet in de grond terug, want je bestond eerst ook uit aarde en dat zul
je weer worden. Je behoort niet meer tot deze wereld, maar tot de andere kant en je moet dus
zo snel mogelijk naar die andere bestemming toe. Dat is de religieuze kant van de snelle
begrafenis.
De familie brengt de religieuze raad als eerste op de hoogte van een overlijden die meteen
komt om de familie met raad en daad bij te staan. De familie maakt het verder aan de
gemeenschap bekend en ze bellen anderen op die op hun beurt ook weer verder bellen.
Binnen een mum van tijd is iedereen ervan op de hoogte. Het kan ook zijn dat de familie
rouwkaarten stuurt en dat gebeurt vooral naar Nederlandse kennissen, buren, vrienden, familie
en collega's. De familie en de geloofsgenoten komen, wanneer ze dat kunnen, naar het huis
van de gestorvene om samen smeekbeden te bidden en dit doen mannen en vrouwen samen.
De vrouwen zijn hier meer op de voorgrond en nadrukkelijker aanwezig dan destijds op
Ambon het geval was.
De familie kan alles zelf regelen maar kan het ook overlaten aan een vertrouwenspersoon of
aan de religieuze raad, dat mag ze zelf beslissen. Er moeten witte lakens gekocht en geknipt
worden en iedereen mag dat doen maar je moet natuurlijk wel over de nodige kennis
beschikken. De familie fluistert de geloofsbelijdenis bij de dode in het oor.
Na het overlijden dat tegenwoordig natuurlijk vaak in het ziekenhuis plaatsvindt komt de dode
vaak naar zijn huis terug waar hij gewassen, gewatteerd en in doeken gewikkeld wordt. Na
zijn thuiskomst worden zijn handen meteen in de gebedshouding gevouwen, voordat de
vingers stijf zijn en dat niet meer kan. De linkerhand komt op de buik te liggen en de
rechterhand komt daarboven op.
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Hierna doet de imam staande een aantal smeekbeden met geopende handen en gebogen hoofd
richting Mekka. Dit kan overal plaatsvinden, het kan binnen, het kan buiten, het kan in de
woning of in de moskee. De gelovigen stellen zich dan in drie rijen achter de imam op. Deze
smeekbeden doe je persoonlijk voor de dode van wie je afscheid komt en moet nemen.
Een dode wordt meestal thuis gewassen, meestal in de ouderlijke slaapkamer en ligt dan op
het bed. Het wassen en in doeken wikkelen van de dode gaat volgens de regels van de islam.
Een man wordt door mannen en een vrouw door vrouwelijke familieleden gewassen. De
mensen die dat doen kunnen eerst zichzelf wassen, ze doen dan de wudu, maar dat hoeft niet.
Het heeft eigenlijk ook niet veel zin, want doordat je het onreine lichaam aanraakt ben je bijna
meteen weer onrein. Tijdens het afleggen, wassen en in doeken wikkelen is er steeds bezoek
voor de dode en zijn familie. Het wassen van de dode gaat samen met het uitspreken van
rituele woorden en is het laatste gebaar van liefde naar de dode toe. Het is het beste wanneer
een man door zijn dichtstbijzijnde familie, het liefst zijn zonen gewassen kan worden. Een
vrouw kan het beste door haar dochters gewassen worden; bij het ontbreken van genoemden
moet dat door anderen gebeuren. Heeft de dode in het geheel geen familie dan gebeurt het
door de religieuze raad onder leiding van de imam.
Bij het water worden soms bloemblaadjes gedaan maar dat hoeft niet. Het wassen gaat van
boven naar beneden dus van het hoofd naar de voeten. Eerst de linkerkant en dan de
rechterkant van het lichaam en dit gebeurt zeven keer achter elkaar dus van het hoofd via de
linkerschouder langs de linkse kant van het lichaam naar beneden naar de voeten. Vervolgens
van het hoofd via de rechterschouder langs de rechtse kant van het lichaam naar beneden naar
de voeten. Nadat iemand gewassen is mag je hem niet meer aanraken. Na het wassen worden
in alle lichaamsopeningen watten gestopt en daarbij volgt men het lichaam op dezelfde wijze
als bij de rituele wassing.
Hierna begint de wikkeling in witte geknipte katoenen doeken. De mannen worden in drie
doeken gewikkeld en de vrouwen krijgen eerst een hoofddoek, een hemd en een rok aan van
dezelfde stof, waarna ze ook in drie doeken gewikkeld worden. Na de wikkeling werden er op
vijf plaatsen linten van dezelfde stofgebonden waaronder aan het hoofd- en voeteneinde. Als
je klaar bent met de rituele wassing en de wikkeling van de dode doe je de wudu om daarna
staande te kunnen bidden. De imam leidt dit gebed waarbij het hoofd gebogen is in de richting
van Mekka.
De dode gaat rechtstreeks van zijn huis naar de begraafplaats en niet naar de rouwkamer of de
moskee. Er mogen nu ook vrouwen mee naar het kerkhof. Er zijn geen speciale
kledingvoorschriften voor de familie en de andere aanwezigen.
Er worden geen religieuze voorwerpen in de vorm van woorden uit de koran met de dode
meegegeven. Dit gebeurde vroeger op Ambon wel, maar nu niet meer.
De overledene wordt op een draagbaar gelegd en met doeken afgedekt. De draagbaar gaat in
de auto en achter de auto loopt de begrafenisondernemer en verder loopt iedereen mee. Het
kan zijn dat je een overledene in een kist begraaft, wanneer de grond moerassig is, maar
anders niet.
De dode moet in het zand liggen; dat is voorgeschreven in de koran. In het graf is aan de
zijkant een holte uitgegraven waar de dode half zittend, half liggend in gelegd wordt. De holte
moet groot genoeg zijn, zodat hij zich op kan richten. De holte wordt verder met planken
afgeschermd en in de holte is ruimte vrijgehouden voor de engelen Munkar en Nakir.
Daarboven komt zand te liggen. De engelen Munkar en Nakir ondervragen je over alles wat je
gedaan hebt op deze wereld. Wat heb je met je rijkdom, met je kracht, met je gezondheid en
met je kennis tijdens je leven gedaan?
In het graf staan meestal drie mannen waarvan één van de religieuze raad om de dode van de
draagbaar over te nemen. In het graf volgt nog een oproep tot gebed in het Arabisch. De dode
moet op zijn rechterzij met zijn gezicht in de richting van Mekka in de aarde komen te liggen
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want je keert weer terug naar de aarde. Het gafwordt door vrijwilligers gegraven en dit zijn
altijd mannen. Bij de eerste schep zand die uit de grond komt doe je een religieus gebed.
De plaats van het grafwordt bepaald door de opzichter van de begraafplaats en is meestal de
volgende plaats in de rij op het kerkhof dat voor de Molukse islamieten gereserveerd is.
Alle aanwezige mannen, zowel islamieten als niet-islamieten, gooien een handje zand in het
graf waarbij de islamieten een citaat uit de koran uitspreken. Mannelijke vrijwilligers gooien
vervolgens het graf dicht waarna ze een heuveltje van zand op het graf maken. De
plechtigheid wordt afgesloten door een speech en dankwoord door de familie. Iedereen die
bij de begrafenis aanwezig is wordt uitgenodigd om bij het huis van de familie ofin de
moskee nog wat te komen eten en drinken. Soms wordt er een portretfoto van de dode ter
herinnering uitgereikt.
Op het graf komt meestal een nissan van natuursteen en een zerk met daarop de naam van de
overledene met een tekst uit de koran.
De derde, zevende en negende kan iedereen die bij de begrafenis aanwezig is naar het huis
van de overledene komen. De niet-islamitische begrafenisgasten komen vrijwel nooit. Na het
bidden van smeekbeden is er dan tijd voor eten en drinken. De smeekbeden zijn verplicht,
maar het eten is als gift aan de gasten aanbevolen. De ziel komt op deze dagen terug naar het
lichaam waar het zolang mee verbonden geweest is en dit begint bij de derde dag, omdat dan
de ontbinding van het lichaam begint. Bij de ontbinding gaat het lichaam weer naar de grond
en het water weer naar het water terug.
De eerste tot en met de negende dag ná het overlijden bidden de mannen en vrouwen in de
ochtend en de avond smeekbeden voor de dode. De derde dag iets uitgebreider dan de eerste
en tweede dag en de zevende en negende dag nog uitgebreider. Op de zevende en negende
dag komen er ook mensen uit andere woonplaatsen om samen te bidden. Men reciteert ook
gezamenlijk stukken uit de koran.
De opgetreden veranderingen zijn volgens mijnheer het gevolg van de beïnvloeding door de
westerse samenleving waarin men nu woont. Ze tasten echter de rituelen niet echt aan, de
rituelen volgen nog steeds de voorschriften uit de islam. Men leeft nu tussen niet-islamitische
buren en heeft niet-islamitische collega's. Dit heeft invloed op een aantal gewoonten
waaronder het feit dat de vrouwen nu ook, tijdens de begrafenis, meegaan naar het kerkhof.
Dit is volgens hem een verkeerde verandering. Als oorzaak noemt hij ook het feit dat men nu
ook rekening moet houden met de Nederlandse wetten en regels. Op de begraafplaats gelden
de regels die de gemeente opgesteld heeft.

3.2.2.Beschrijving van de geïnterviewde: Man, 79 jaar oud, aflcomstig van Ambon, bronvast,
afwijzend t.a.v. de R.M.S. (dezelfde persoon als 2.2.2.).

In Nederland vindt de begrafenis binnen 24 uur na het overlijden plaats, niet vanwege het
warme weer en de snelle ontbinding, maar dit is een Islamitisch voorschrift. Dit kan natuurlijk
ook de volgende dag zijn want je kunt een begrafenis soms niet meer regelen. Je hebt niet
alleen met de familie te maken die hier ook verder weg kan wonen, maar ook met de
begrafenisondernemer en de wettelijke voorschriften van de overheid. Een religieuze reden
voor de snelle begrafenis is dat de overledene niet meer onder ons is en zijn lichaam dient
terug gegeven te worden aan de aarde waaruit het ook afkomstig is.
Doorgaans brengt de familie de (religieuze) gemeenschap op de hoogte van het overlijden en
dit kan door een kort bezoek, een telefoontje of een rouwkaart en iedereen komt dan zo snel
mogelijk naar het huis van de overledene. Dit enerzijds uit respect voor de dode, maar ook om
eenheid te tonen. Je moet als moslim komen en je respect tonen.
Er wordt constant gebeden en men begint zoals gewoonlijk met de openingssoera (fatiha). De
imam bepaalt welke soera's er opgezegd werden. De aanwezigen, vooral mannen, reciteren de
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soera's als smeekbeden voor de dode, dat Allah zijn of haar zonden wil vergeven. De dode
krijgt voor deze smeekbeden een beloning van Allah dus veel smeekbeden zijn gunstig voor
de dode. Dat is ook de reden dat er zoveel mensen kwamen. De vrouwen hebben nu meer
inbreng, maar zijn toch hoofdzakelijk op de achtergrond bezig met het klaarmaken van het
eten. Wanneer een dode pas de volgende dag begraven kan worden, wordt er de hele nacht in
een nachtwake door de mannen gebeden en uit de koran gelezen.
De familie regelt en bepaalt de begrafenis, want de begrafenis is een familieaangelegenheid.
Er is geen zaakgelastigde ofzaakwaarnemer voor de dode. Buiten de familie zijn alleen de
leden van de moskeeraad betrokken bij de begrafenis.
Na het overlijden worden de handen van de dode direct in de gebedshouding gevouwen
voordat het lichaam verstijft en dit niet meer mogelijk is. De linkerhand op de buik en de
rechterhand daar bovenop. Dit is uit respect voor Allah.
Een dode wordt nu nog zelden thuis gewassen en afgelegd, want de meeste huizen zijn te
klein en men gaat daarvoor naar de moskee waar een speciale ruimte daarvoor is ingericht.
Een man wordt door de mannen en een vrouw door de vrouwen gewassen. Dit gebeurt altijd
door vijf van de meest dichtstbijzijnde familieleden. Heeft de dode geen familie dan gebeurt
de wassing en de aflegging door de moskeeraad. De dode ligt nu op een soort brancard en er
zijn moderne waterkranen en er is een waterafvoer aanwezig. Wanneer een dode pas de
volgende dag begraven kan worden wordt hij niet opnieuw gewassen.
Er wordt geen geloofsbelijdenis in het oor gefluisterd want dat is niet nodig. Een gelovige
moslim blijft een gelovige moslim, maar het is niet verboden om te doen.
Diegenen die de dode wassen moeten zichzelf vooraf ritueel reinigen door de wudu te
verrichten. Hierna wordt de dode ingezeept en echt schoon, dus niet ritueel, gewassen. Het
rituele wassen bestaat uit drie delen, men begint aan de rechterzijde met water waarin
bloemenblaadjes of rozenblaadjes zijn toegevoegd. De linkerzijde wordt met water gewassen
waarin fijngeslagen kamfer is opgelost. De derde wassing is die van het hele lichaam met
helder water. Nadat iemand gewassen was mag men hem of haar niet meer aanraken.
Na de rituele wassing worden er een aantal lichaamsdelen en lichaamsholten gewatteerd en
men werkt daarbij van boven naar beneden en van links naar rechts. Achtereenvolgens van het
voorhoofd via de hals, de schouders, de oksels, de borsten, de ellebogen, de buik, de
ineengevouwen handen, het rectum, de schaamdelen en via de enkels naar de voeten. Hierna
begon de wikkeling in doeken.
De dode wordt in witte katoenen doeken gewikkeld en deze worden vooraf door de imam
geknipt wat hij verplicht is om te doen uit respect voor de dode. Dit zijn drie doeken voor de
mannen en vijf doeken voor de vrouwen, want een vrouw heeft immers meer delen die bedekt
moeten worden. Bij de man worden er drie doeken om het naakte lichaam gewikkeld. De
vrouw krijgt een hoofddoek en een hemd van dezelfde stof om haar lichaam en hierover heen
krijgt ze ook drie doeken gewikkeld Dit is allemaal ter voorbereiding voor Allah bij de
jongste of laatste dag (het laatste oordeel). Het wikkelen gaat van boven naar beneden en van
rechts naar links. Het gewikkelde lichaam werd aan het hoofd- en voeteneinde met een strik,
gemaa.kt van dezelfde stof, dichtgemaakt. De doeken werden ook bij het middenstuk van het
lichaam met een strik vastgemaakt.
Na de opbaring kan iedereen in de moskee een bezoek afkomen leggen en bidden voor diens
zielenheil. Een opgebaarde dode is niet voor iedereen zichtbaar, hij ligt onder een laken en
alleen voor familieleden wordt het laken opengeslagen om de dode nog een keer te kunnen
zien. Er worden wierookstokjes gebrand bij het opgebaarde lichaam.
Voordat de dode de moskee voorgoed verlaat om begraven te worden vragen de naaste
bloedverwanten, zowel mannen als vrouwen, vergiffenis voor hun daden door tegen de dode
te praten. Daarna worden er na de openingssoera een aantal vaste smeekbeden uitgesproken
voor de dode. De imam en de anderen ook de vrouwen nemen hier gewoon aan deel staan
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daarbij met geopende handen en het hoofd gebogen naar Mekka ter ere van Allah. De
gelovigen moeten zich dan in minstens drie rijen opstellen achter de imam. De smeekbeden
zijn voor de dode, maar men knielt daarbij niet, want je vereert een mens immers niet. De
overledene wordt in een baar gelegd en afgedekt met doeken.
Bij het overbrengen van de dode naar het kerkhof zijn nu niet alleen meer mannen, maar ook
vrouwen aanwezig. Het transport van de moskee naar het kerkhofgebeurt tegenwoordig met
een auto tot aan de ingang van het kerkhof en de dode ligt ook daar niet in een kist maar de
baar is in de auto geschoven.
Wanneer de baar weer uit de auto is kunnen alle mannen die hem willen dragen dit doen en
men wisselt elkaar dan af. De mannen helpen graag, want ze krijgen hiervoor een beloning
van Allah. Iedereen loopt door elkaar achter de baar en er is geen speciale plaats voor de
nabestaanden of familie. Diegenen die een gunst van de dode willen hebben lopen dicht achter
de baar. Bij het overbrengen worden er gebeden opgezegd door de plaatsvervangend imam
om de dode te zegenen.
Het graf kon door iedereen gegraven worden die dat wou doen. Diegenen die het graf
meehelpen graven worden hiervoor in het hiernamaals door Allah beloond. Het graf wordt
meestal door jongeren gegraven, maar het openen van het graf, de eerste schop in de aarde,
gebeurt door een oudere man. Hij reciteert dan uit respect voor de dode een gebed, omdat het
lichaam weer terug in de aarde gaat waar het ook uit aflcomstig is.
Het graf bestaat uit een diepe kuil waar onder in de zijkant een holte wordt gemaakt waar de
dode ingelegd kan worden. De holte wordt met planken of stenen afgeschermd. De kuil wordt
dichtgegooid en boven met een heuvel van aarde bedekt. Wanneer de grond moerassig is of
uit los zand bestaat, wordt er onder het graf een kuil gegraven waarin de dode wordt gelegd.
Dit wordt ook met planken of grote stenen afgedekt waarboven op zand wordt gegooid. In het
graf is ruimte genoeg voor de engelen die de dode later komen ondervragen, want voor een
engel is niet veel ruimte nodig.
Twee mannelijke familieleden en de imam staan in het graf om de dode uit de baar over te
nemen en in het graf te leggen. De dode wordt door hen half liggend, halfzittend in de nis
gelegd en het gezicht van de dode ligt direct in het zand, omdat het lichaam weer terugkeert
naar de aarde. Dit staat in de koran en is verplicht om te doen. Omdat de daadwerkelijke
begrafenis een familieaangelegenheid is, is de eigenlijke bijzetting niet zichtbaar. Allerlei
doeken worden er over het graf gespannen om het aan het oog te onttrekken. Wat er in het
graf gebeurt of kan gebeuren, er komt bijvoorbeeld ontlasting vrij bij de dode, mag alleen de
familie zien want dat is een geheim. De imam kan het wel zien maar hij heeft een eed aan
God afgelegd en dient hierover te zwijgen.
Het lichaam ligt in het graf op zijn rechterzij met het gezicht in de richting van Mekka en
wanneer het gezicht in deze zuidoostelijke richting gedraaid wordt door de imam wordt er een
gebed uitgesproken. Dit is de oproep tot het gebed want de dode gaat over naar het
tussenstation. Deze oproep is in het Arabisch en wordt niet in het Nederlands uitgesproken
ook niet omdat niet-islamitische mensen het niet kunnen verstaan.
Bij de begrafenis zijn er tegenwoordig wel vrouwen aanwezig, maar dit mogen ze eigenlijk
niet van de islam. De aanwezigheid van vrouwen wordt getolereerd, maar het is niet goed
want vrouwen kunnen hysterisch worden en ze hinderen dan de dode in zijn overgang naar het
tussenstation.
Er is geen speciale kleding voor de nabestaanden voor de begrafenis voorgeschreven.
Het graf wordt met een zandheuvel afgedekt en deze wordt met water begoten wat symbolisch
is voor het afgesloten aardse leven en dat de dode nu in het wachtstatíon zit tot de laatste dag.
Op het graf komen twee houten paaltjes als markering. Iedereen dekt het graf inee afen
iedereen die dit doet krijgt een beloning van Allah en in feite "ga je zelf al een beetje dood",

24



omdat je de persoon gekend hebt. Ook niet-islamitische familieleden ,vrienden en bekenden
van de dode mogen het graf inee afdekken of een handje zand het graf ingooien.
De plechtigheid wordt meestel afgesloten door de terugkeer naar de moskee, omdat het huis
van de dode meestal te klein is om al het bezoek te kunnen ontvangen. Mannen en vrouwen
zijn dan gescheiden van elkaar, de vrouwen maken het eten klaar en de mannen bidden
smeekbeden, meestal soera Jasin, voor de dode. Omdat de gelovige moeite voor hem doet
krijgt hij een beloning van Allah. Ook niet-islamitische mensen als familieleden, vrienden en
bekenden van de dode zijn welkom in de moskee.
De derde, zevende, negende en veertigste dag na het overlijden komen de mensen die bij de
begrafenis geweest zijn, en diegenen die daarvoor uitgenodigd werden, bij elkaar in de
moskee om te bidden. Dit bidden moet wel gebeuren met de juiste niya ofwel intentie. De ziel
komt op deze dagen tijdelijk terug naar zijn lichaam maar na de veertigste dag niet meer.
De eerste en de negende dag ná het overlijden bidt men in de ochtend en de avond
smeekbeden. De hele koran reciteren doet men hier nu niet meer.
De veranderingen komen volgens mijnheer dan ook voornamelijk door het feit dat men hier
als kleine groep islamitische Molukkers tussen niet-islamitische mensen leeft. Ze moeten en
ze willen ook rekening met deze buren houden.
De vrouwen gaan nu ook mee naar het kerkhof, omdat de christenen dat ook doen maar het is
eigenlijk verkeerd.
Sommige rituelen, zoals het reciteren van de hele koran, kunnen ze hier niet meer doen,
omdat de groep gelovigen te klein is.
De huizen en de tuinen zijn hier ook een stuk kleiner dan op Ambon en daarom wijkt men ook
vaker uit naar de moskee. Het feit dat de gelovigen een mooie moskee met allerlei
voorzieningen hebben heeft dit ook versterkt.
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HOOFDSTUK 4. HET RITUEEL VAN DE BEGRAFENIS ONDER CHRISTELIJKE
MOLUKKERS VOOR DE KOMST NAAR NEDERLAND.

4.1. BESCHRIJVINGEN UIT DE LITERATUUR.

De christelijke begrafenisrituelen op de Molukken werden sterk bepaald door de
klimatologische omstandigheden. Sterven in de Molukken had doorgaans tot gevolg dat
iemand op dezelfde dag nog werd begraven. Er waren vroeger geen faciliteiten aanwezig om
het lijk te koelen en zo langer bovengronds op te baren. Soms wanneer de temperatuur het
toeliet kwam het voor dat men het lijk provisorisch op een lage temperatuur hield. Dit
gebeurde dan door koud water onder de draagbaar te plaatsen waarop het lijk opgebaard lag.
Het opbaren vond altijd plaats in het huis van de gestorvene. Enkele ouderen zijn van mening
dat de vrouw uitmaakte wie de overledene mocht verzorgen en wat er verder allemaal moest
gebeuren. Het kon ook zijn dat de familie of de overledene van tevoren had aangegeven wat
zijn wensen waren. Naast de familie was de predikant belangrijk en soms ook de medicijnman
(de orang dukun). De rol van de predikant was: het houden van een korte kerkdienst, het
laatste gebed, de overledene op een baar uitgeleide doen en in het openbaar de laatste zegen
geven. Bij belangrijke personen, zoals geestelijk leiders en dorpshoofden, kwam er ook een
fluitorkest aan te pas. Het ging dan om het tonen van eer aan de overledene en men liep dan
een aantal keren om een gebouw, meestal het kerkgebouw. Soms liep men rond een bepaald
grondgebied, bijvoorbeeld langs de dorpsgrenzen.
Rondom een overlijden speelde de kumpulan een belangrijke rol in de vorm van het verlenen
van hulp en bij de eredienst. Dit was een vereniging die kon bestaan uit personen afkomstig
uit één dorp, een combinatie van dorpen enl of op hetzelfde eiland woonden. Zij zorgden voor
o.a. de inzameling van geld en goederen, het maken van een kist met kistbekleding. Men
zorgde ook voor de bekendmaking van het overlijden en maakte een graf. (1)
De overledene werd met een speciaal doodskleed of lijkkleed aangekleed, zo weten enkele
geïnterviewden te melden. De vrouwen in een bepaald soort kabaja (jakje) en de mannen in
een zwart kostuum. Wanneer het lichaam te stijf was geworden om het aan te kleden, werd er
met de overledene gepraat. Er werd dan net gedaan alsof de dode nog levend was. Het
aankleden van de dode kreeg zo een ontspannen karakter waardoor het aankleden makkelijker
ging. Het aankleden van de dode werd door een gebed voorafgegaan. Het wassen en kleden
van de overledene gebeurde in de meeste gevallen door kinderen, peetkinderen en~ of andere
familieleden. Deze personen werden vooraf uitgekozen en hun uitverkiezing was afhankelijk
van de familiale en emotionele binding met de gestorvene. Soms werd er voor het wassen en
kleden een e~cterne persoon gevraagd, iemand buiten het directe gezin en de familie. Deze
werd gevraagd vanwege de speciale ervaring met allerlei handelingen die gepleegd moesten
worden. Het ging dan veelal om oudere personen die kennis hadden over en ervaring bezaten
met de traditionele gewoonten en gebruiken rondom het overlijden. (2)
De gewoonte om op de derde dag na het overlijden met familie, vrienden en kennissen bij
elkaar te komen ter nagedachtenis van de overledene wordt genoemd. Tijdens deze
bijeenkomsten werd er gegeten, werden er verhalen over de overledene verteld, werd er
gebeden en gezongen. Deze dag moet je zien als een troostavond voor de directe familie van
de overledene. Je kunt een relatie leggen met de verrijzenis van Jezus op de derde dag.
Er is ook de gewoonte om op de veertigste dag na het overlijden bij elkaar te komen en deze
gewoonte zou door knil-militairen tijdens het leven in de kazernes overgenomen zijn van
islamieten. Ook dan werd er gegeten, er werden bemoedigingen uitgesproken en er werd
gebeden. Bij dit laatste werd er vaak een oudere ofeen geestelijke gevraagd. Hoewel er
gesproken werd over een van oorsprong islamitische gewoonte bestaat het vermoeden dat je
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het ook in een bijbels pré-islamitisch kader kunt plaatsen uitgaande van het getal van veertig.
(3 )

4.2. VIJF BESCHRIJVINGEN VAN HET CHRISTELIJK BEGRAFENISRITUEEL.

4.2.1.Beschrijving van de ondervraagde: vrouw, christelijk, bijbelvast, 77 jaar oud, aflcomstig
van Saparua, aanhangster van de RMS. (dezelfde persoon als 5.2.1.).

Wanneer er iemand overleden was vond de begrafenis bijna altijd dezelfde dag plaats, in ieder
geval binnen 24 uur na het overlijden. Dit had geen religieuze achtergrond, maar dat moet
vanwege het klimaat.
Na het overlijden bracht de begrafenisondernemer de gemeente op de hoogte door bij het huis
van de dode te trommelen. De begrafenisonderneming was een soort vereniging waar je lid
van kon worden en contributie aan moest betalen. De mensen konden aan het soort
tromgeroffel horen waar iemand woonde. Het nieuws werd dan razendsnel van mond tot
mond verder verspreid.
De inhoudelijke invulling van de begrafenis gebeurde door de begrafenisondernemer en daar
werd niet met de familieleden over gesproken. De mensen van de begrafenisondernemer
maakten meteen de kist klaar en dit was een houten kist. De kist was van buiten met zwarte
stof en van binnen met witte stof bekleed. Het was ter versiering en had geen verdere
symbolische waarde ofbetekenis. De kist was bij mannen en vrouwen hetzelfde.
De overledene werd door de dichtstbijzijnde familie van hetzelfde geslacht gewassen dus
mannen door mannen en vrouwen door vrouwen. Maar voorafgaande aan de wassing ging de
familie eerst samen bidden. Bij de wassing lag de overledene op een zeil op een bed.
De dode man kreeg een zwart jasje, een witte blouse en een zwarte broek aan. Dit was kleding
die hij normaal op zondag droeg. De vrouw droeg een zwarte kabaja met een sarong (een
omslagrol).
Tijdens de opbaring in de grote zitkamer in zijn woonhuis was de kist open en iedereen kon
en mocht de overledene zien. Er werden geen kaarsen ofwierookstokjes aangestoken. Er
stond wel een bloemenkrans ter ere van de dode in de kamer. Er werd geen reukwater
gesprenkeld. Tijdens de opbaring vonden er verder geen rituele handelingen plaats en er werd
niet gebeden en geen vergiffenis gevraagd aan de dode. In de kist werd eventueel de bril van
de overledene gelegd want, het kon zijn dat hij deze later nog nodig zou hebben. Dit had niets
met godsdienst te maken, maar dat deed men omdat dat volgens de gewoonten zo hoorde.
De kerkdienst werd in huis gehouden en de dominee opende de dienst. Er werd gezongen en
de preek van de dominee ging merendeels over het persoonlijke leven van de dode. Er werd
geen collecte gehouden en nadat de dienst afgelopen was werd er niet meer gezongen. Er was
geen fluitorkest aanwezig. De kist werd gesloten door de begrafenisondernemer en op een
baar gezet die door vier medewerkers van de begrafenisondernemer op de schouders werd
gedragen. Mannen en vrouwen liepen gezamenlijk naar het kerkhof. De dominee liep voor de
kist uit, vervolgens de familie en daarna de andere aanwezigen. Men liep zo in een stoet naar
het kerkhof. Het graf was in gereedheid gebracht door de begrafenisondernemer. De kist werd
neergezet en er volgde een gebed door de dominee. De kist werd met touwen naar beneden
gelaten en de familie gooide symbolisch wat zand op de kist, voordat men het kerkhof verliet.
Nadat iedereen het kerkhofverlaten had werd de kuil door de begrafenisondernemer
dichtgegooid.
In het huis van de overledene stond eten en drinken klaar voor de familieleden, dat eerder
door de familie en buren klaar gemaakt was. Dit eten was alleen voor de familieleden.
Het graf kreeg een zandheuvel met een stenen plaat en stenen zerk met daarop de naam van de
overledene.
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De derde dag ná de begrafenis kwamen de familie en kennissen van de dode tijdens de
nachtelijke uren bij elkaar in het huis van de overledene. Dit ter nagedachtenis van de dode en
als troost voor de nabestaanden en men zong kerkelijke liederen, bad, praatte gezamenlijk en
dronk koffie. Verder kwam men niet meer bij elkaar.

4.2.2.Beschrijving van de ondervraagde: man, christelijk, 76 jaar oud, aflcomstig van Ambon,
bronvast, aanhanger van de R.M.S. (dezelfde persoon als 5.2.2.).

Het was de gewoonte op Ambon om iemand binnen 24 uur na het overlijden te begraven.
Wanneer iemand in de ochtenduren overleed werd hij in de middag tussen vier en vijf uur
begraven. Wanneer iemand op een later tijdstip overleed mocht hij ook op de volgende dag
begraven worden. Dit was vanwege het warme weer dus vanwege het klimaat en had geen
religieuze reden.
Het werd van mond tot mond bekend gemaakt dat er iemand overleden was. De familie, de
dominee en de kerkenraad, het aantal leden hiervan kon wisselen, kwamen naar het huis van
de overledene en gingen met de begrafenisondernemer praten over de begrafenis en wat de
wensen van de familie waren. Op Ambon was je lid van een soort begrafenisvereniging die
we de begrafenisondernemer noemden en je betaalde elke maand contributie.
Nadat iemand gestorven was kwam de begrafenisondernemer met twee of drie personen om
de dode te wassen, te kleden en op te baren. Een man werd altijd door mannen en een vrouw
werd altijd door vrouwen gewassen. Een dode werd op zijn bed gelegd en gewassen en men
gebruikte geen reukwater. Ondertussen ging de familie samen met de dominee en de leden
van de kerkenraad bidden, bijbellezen en kerkelijke liederen zingen voor het zielenheil van de
dode. De meest naaste familieleden gaven de nabestaanden geld als bijdrage voor de hoge
begrafeniskosten.
De handen van de dode werden door de begrafenisondernemer gevouwen en ook de kleren
werden door hem aangetrokken. Dit waren de zondagse nette kleren waar hij altijd mee naar
de kerk was gegaan en voor een man bestond dit uit een witte blouse, een zwart jasje en een
zwarte broek. Een vrouw droeg een zwarte sarong met een zwarte kabaja. De dode werd door
de begrafenisondernemer in de kist gelegd waar zij ook voor gezorgd hadden. Er bestond geen
mogelijkheid om een kist uit te zoeken. De kist was van hout en van buiten met zwarte doek
en van binnen met witte doek bekleed. Wit is de hemel en zwart is de hel, de binnenkant van
de kist stond dus symbool voor de hemel en de buitenkant voor de hel. De kist werd op een
baar gezet in de grote woonkamer en er werden geen bloemen of kaarsen neergezet. De kist
bleef de hele tijd open zodat kennissen en buren konden komen condoleren en de dode nog
even konden zien om afscheid te nemen. De mensen, familieleden, kennissen en buren, namen
individueel afscheid van de dode en praatten tegen de dode om vergiffenis te vragen voor
zonden die ze jegens hem begaan hadden. De dode mocht niet meer aangeraakt worden.
Ondertussen werd er gegeten en kof~ie gedronken. De dode kreeg niets in de kist mee want de
traditie zegt dat je bloot, zonder bezit, geboren bent en zo ook weer terug moet keren.
Wanneer de volgende dag begraven werd kwam de familie bij elkaar om in de grote
huiskamer een gezamenlijke dodenwake te houden. Om de tijd te doden en om niet in slaap te
vallen werden er raadseltjes opgezegd uit de bijbel.
De dominee ging de uitvaartdienst voor in de grote woonkamer en hij begon met een
openingsgebed en las daarna uit de bijbel een tekst voor. De preek haakte hierbij aan en de
dominee vertelde ook iets persoonlijks uit het leven van de overledene. De dienst werd
afgesloten met kerkelijk gezang en soms hield iemand van de familie nog een kort praatje. Na
de dienst sloot de begrafenisondernemer de kist. De dienst werd muzikaal ondersteund door
een fluitorkest dat in huis kwam spelen.
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De kist werd altijd door zes medewerkers van de begrafenisondernemer op de baar naar de
begraafplaats gedragen. Het graf werd door zijn medewerkers gegraven. De baar werd
neergezet en de dominee bad `het Onze Vader'. Men liet de kist met touwen naar beneden
zakken en nadat de familie afscheid genomen had gooide elk familielid een schepje zand in
het graf. Nadat de familie vertrokken was werd het graf door de begrafenisondernemer
dichtgegooid. Het graf kreeg een kleine grafheuvel van zand en soms werden daar bloemen
opgeplant. Het kon ook dat het graf inet een stenen plaat afgedekt werd. Soms kreeg het graf
ook een zerk met namen.
De familie ging naar huis en daar stond een maaltijd klaar voor iedereen die bij de begrafenis
aanwezig was geweest. Na ongeveer een uur nam men afscheid van elkaar.
Veertig dagen ná het overlijden kwamen de dominee en de kerkenraad met familie en
kennissen samen in het huis van de overledene F,r werd kort samen door de mannen en
vrouwen gebeden en gezongen, waarna het tijd was om koffie te drinken.

4.2.3.Beschrijving van de ondervraagde: man, 79 jaar oud, christelijk, bronvast, afkomstig
van Ambon, afwijzend t.a.v. de RMS. (dezelfde persoon als 5.2.3.).

Een dode moet op Ambon binnen 24 uur begraven worden, dat is traditie en dat moet
vanwege de snelle ontbinding door het warme klimaat. Het had volgens mij helemaal niets
met het geloofte maken.
Zodra er een sterfgeval is, zorgt iemand van de familie ervoor dat de mensen het te weten
komen. Vervolgens gaat het nieuws razendsnel verder van mond tot mond.
De oudste man van de familie bepaalde in overleg met de dominee de inhoudelijke invulling
van de begrafenis en het tijdstip van begraven. Door het warme weer werd de begrafenis niet
uitgesteld voor eventuele familie die bijvoorbeeld van een ander eiland moest komen.
Overleed iemand in de ochtend dan werd hij diezelfde middag nog begraven en overleed
iemand in de middag dan werd hij de volgende ochtend begraven.
De familie timmerde zelf een houten kist en deze werd aan de buitenkant bedekt met zwarte
stof en aan de binnenkant bedekt met witte stof. De kist was voor mannen en vrouwen
hetzelfde.
Voordat het lichaam van de overledene werd gewassen kwam de familie in de grote
huiskamer bij de dode bijeen om samen te bidden. De dode werd bijna altijd door de familie
gewassen, alleen als er geen familie was door mensen van de kerk. Maar iedereen had familie
dus dat gebeurde altijd door de familie. Een man werd door mannelijke en een vrouw door
vrouwelijke familieleden gewassen in de grote huiskamer. De dode lag op een bed met een
zeil eronder en tijdens het wassen mocht er niemand naar binnen komen.
De dode man kreeg een zwart kostuum aan met een witte blouse, de kleding waarmee hij
altijd naar de kerk was gegaan. Een vrouw kreeg een zwarte kabaja met een sarong.
Tijdens de opbaring in de grote huiskamer was de kist open voor familieleden en goede
bekenden. Er werden geen kaarsen ofwierookstokjes ontstoken, wel stonden er bloemen
rondom de dode. Er werden geen giften meegegeven. Tijdens de opbaring kwam de dominee
om samen met de familie te bidden en kerkliederen te zingen
De uitvaartdienst werd in de grote huiskamer van de dode gehouden. De dominee opende de
dienst met een gebed naar zijn keuze. Er werd samen gezongen en in de preek verwees de
dominee naar de bijbel en het leven van de dode. De dienst werd door de dominee met een
`Onze Vader' afgesloten. Er werd geen collecte gehouden en nadat de dienst afgelopen was
werd er niet meer gezongen. Tijdens de dienst was de kist gesloten.
De kist werd op een brancard door de jonge jongens van de familie naar het kerkhof gedragen
en de dominee liep voor de kist. Achter de kist liepen de familie, de bekenden, de buren en de
leden van de kerkenraad door elkaar.
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De familie had zelf het graf gegraven. De kist werd bij het graf neergezet en de dominee bad
samen met alle aanwezigen een gebed. De familie liet de kist vervolgens met touwen naar
beneden zakken. De familie en alle anderen strooiden volgens de traditie losse bloemetjes op
de kist of wierpen met de hand een beetje zand op de kist. Nadat iedereen vertrokken was
gooiden enkele jongens van de familie het grafdicht.
In het huis stonden in de grote huiskamer koffie en warm eten klaar voor iedereen die op de
begrafenis geweest was. De maaltijd duurde ongeveer een uur maar de familie bleef soms wat
langer. Er werd niet meer gebeden of gezongen alleen gepraat en gegeten en gedronken.
Het graf kreeg een zandheuvel met een zerk met de naam van de overledene en soms een
steen. Wanneer er geen steen kwam werden er bloemen op het graf geplant.
De derde, zevende en veertigste dag kwam de familie, de dominee, de kerkenraad en de goede
kennissen bij elkaar in de grote huiskamer van de overledene. Er werd samen gezongen,
gebeden, koffie gedronken en er werd goed gegeten en gedronken.

4.2.4.Beschrijving van de ondervraagde: man, 63 jaar oud, christelijk, bronvast, afkomstig
van Ambon, aanhanger van de RMS. (dezelfde persoon als 5.2.4.).

Een dode moet op Ambon binnen een etmaal begraven worden, dat moet vanwege de snelle
ontbinding door het warme klimaat en dat is bij alle godsdiensten hetzelfde
Wanneer er iemand gestorven was zorgde iemand van de familie ervoor dat de mensen het te
weten kwamen. Het nieuws ging van mond tot mond totdat iedereen op de hoogte was
gebracht van het sterfgeval.
Een oudere man van de familie, die nog bekwaam genoeg was, bepaalde in overleg met de
dominee de inhoudelijke invulling van de begrafenis en het tijdstip van begraven. Overleed
iemand in de ochtenduren dan werd hij nog diezelfde middag begraven en overleed iemand in
de middag dan werd hij de volgende ochtend begraven.
De familie timmerde zelf een houten kist en deze werd aan de buitenkant bedekt met zwarte
stof en aan de binnenkant bedekt met witte stof. De kist was voor mannen en vrouwen
hetzelfde. Zwart is de kleur van de rouw en wit is de kleur van de verrijzenis, de opstanding,
de kleur van de hoop.
Voordat het lichaam van de overledene werd gewassen kwam de familie in de huiskamer bij
de dode bijeen om samen te bidden. De dode werd altijd door de familie gewassen alleen als
er geen familie was door mensen van de kerk. Een man werd door mannelijke en een vrouw
door vrouwelijke familieleden gewassen in de huiskamer. De dode lag op een bed met een
zeil eronder en tijdens het wassen mocht niemand de kamer betreden.
De dode man droeg een zwart kostuum met een witte blouse, de kleding waarmee hij altijd
naar de kerk was gegaan. Een vrouw droeg een zwarte kabaja met een sarong.
Tijdens de opbaring in de huiskamer was de kist open voor familieleden en goede bekenden.
Er werden geen kaarsen ofwierookstokjes ontstoken, wel stonden er rozen rondom de dode.
In de dodenkamer werd eau de cologne of ander reukwater rondgesprenkeld. Er werden soms
schoenen en een bril meegegeven. Tijdens de opbaring kwam de dominee om samen met de
familie te bidden en kerkliederen te zingen
De uitvaartdienst werd in de huiskamer van de dode gehouden. De uitvaartdienst was ook
meteen de troostdienst. De dominee opende de dienst met een gebed naar eigen keuze. Er
werd samen gezongen en in de preek verwees de dominee naar de bijbel en het leven van de
dode. De dienst werd door de dominee met een `Onze Vader' afgesloten. Er werd geen
collecte gehouden en nadat de dienst afgelopen was werd er niet meer gezongen. Tijdens de
dienst was de kist gesloten. Soms kwam er een fluitorkest speciaal naar het huis van de dode
of liep men al spelende langs de grenzen van het dorp of om de kerk ter ere van de
gestorvene.
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De kist werd op een brancard door de jonge jongens van de familie, het liefst door eigen
kleinzonen naar het kerkhof gedragen en de dominee liep samen met leden van de kerkenraad
voor de kist. Achter de kist liepen de familie, de bekenden en de buren door elkaar.
De familie had zelf het graf gegraven. De kist werd bij het graf neergezet en de dominee bad
samen met alle aanwezigen een gebed. De familie liet de kist vervolgens met touwen naar
beneden zakken. De familie en alle anderen strooiden losse rozenblaadjes op de kist of wierp
met de hand een beetje zand op de kist. De rozenblaadjes had men in het wild of in eigen tuin
geplukt. Dit hoort bij de traditie. Nadat iedereen vertrokken was gooiden de oudere
kleinzonen van de familie het graf dicht.
In het huis stonden in de huiskamer koffie en warm eten klaar voor iedereen die op de
begrafenis geweest was. De maaltijd duurde ongeveer een uur maar de familie bleef soms wat
langer. Er werd niet meer gebeden ofgezongen alleen gepraat en gegeten en gedronken.
Het graf kreeg een zandheuvel met een zerk met de naam van de overledene en soms een
steen. Wanneer er geen steen kwam werden er rozen op het graf geplant.
De derde, zevende en veertigste dag kwamen de familie, de dominee, de kerkenraad en de
goede kennissen bij elkaar in de grote huiskamer van de overledene. Er werd samen
gezongen, gebeden, over het leven van de dode gesproken, koffie gedronken en hierna werd
er goed gegeten en gedronken.

4.2.S.Beschrijving van de ondervraagde: vrouw, 70 jaar, christelijk, bronvast, aflcomstig van
Ambon, aanhangster van de RMS. (dezelfde persoon als 5.2.5.).

Een dode moest vroeger op Ambon binnen 24 uur begraven worden, dat moest vanwege de
snelle ontbinding. Wanneer er iemand gestorven was zorgde de familie voor de
nieuwsverspreiding. Het nieuws ging vervolgens van mond tot mond totdat iedereen op de
hoogte was gebracht.
De familie, meestal een oudere man, bepaalde samen met de dominee het tijdstip van
begraven. Meestal werd iemand die in de ochtend overleden was nog diezelfde middag
begraven en overleed men na de middag dan werd men pas de volgende ochtend begraven.
De houten kist, voor mannen en vrouwen hetzelfde, werd door een aantal mannelijke
familieleden getimmerd. Aan de buitenkant werd de kist met zwarte doeken en aan de
binnenkant met witte doeken bekleed.
Nadat bekend geworden was dat er een sterfgeval was kwamen de familie, de dominee en
eventueel leden van de kerkenraad in de grote huiskamer van de dode bijeen om samen voor
hem te bidden. Dit ter aanmoediging en vertroosting van de nabestaanden.
Hierna werd de dode in de grote huiskamer gewassen en dat werd altijd door de familie
gedaan. Een man werd door mannelijke en een vrouw door vrouwelijke familieleden
gewassen. De dode lag op een zeil op zijn bed. Tijdens het wassen van de dode mocht
niemand de kamer betreden.
De dode man kreeg een zwart kostuum met een witte blouse aan, meestal zijn kerkkleding.
Een vrouw kreeg een zwarte kabaja met een sarong, haar kerkkleding.
Tijdens de opbaring in de huiskamer was de deksel van de kist gehaald en konden
familieleden en de goede bekenden hem zien liggen. Er werden geen kaarsen ontstoken, wel
stonden er bloemen, meestal rozen, rondom de kist. In de dodenkamer werd met eau de
cologne rondgegaan om een aangename geur te verspreiden. Er werden soms schoenen, een
bril of andere spullen meegegeven. De dominee kwam om met de familie te bidden en
kerkliederen te zingen.
In de grote huiskamer van de dode werd de uitvaartdienst gehouden. De dominee opende de
dienst meestal met het `Onze Vader ` . Hierna werd er samen gezongen soms bijgestaan door
een fluitorkest. In de preek stond de dominee even kort stil bij het aardse leven van de dode.
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Hij gebruikte daarvoor gepaste passages uit de bijbel. De dienst werd meestal door de
dominee met een `Onze Vader' afgesloten. Tijdens de dienst was de kist gesloten.
De kist werd op een draagbaar door de jonge mannen van de familie, meestal eigen
kleinzonen, naar het kerkhof gedragen en de dominee liep samen met leden van de kerkenraad
voor de kist. Achter de kist liep iedereen, de familieleden, de bekenden, de buren en de andere
dorpsbewoners, gewoon door elkaar. Er was geen speciale volgorde.
Het graf was al eerder door mannelijke familieleden gegraven. Nadat de kist bij het graf was
neergezet nam de dominee het woord en samen werd het `Onze Vader' gebeden. De mannen
lieten de kist vervolgens met touwen naar beneden zakken en de familie en alle anderen
strooiden rozenblaadjes op de kist of wierpen een handje zand in het graf op de kist.
De mannen van de familie gooiden het graf hierna dicht, pas nadat iedereen vertrokken was.
In het huis stond in de huiskamer voor iedereen warm eten en drinken klaar.
Het graf werd met een zandheuvel afgedekt en er kwam een zerk met de naam van de
overledene op te staan. Soms kwam er een steen en anders werden er rozen op het graf
geplant.
De derde, zevende en de veertigste dag werd de dode speciaal herdacht. De familieleden, de
dominee, leden van de kerkenraad en de goede kennissen kwamen dan bij elkaar in het huis
van de overledene. Er werd dan samen gezongen, gebeden, gegeten, koffie gedronken en er
was tijd om goede herinneringen over de dierbare overledene op te halen.
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NOTENLIJST:

1) GABUNGAN JAJASAN MALUKU. Heengaan, ver van huis. (Utrecht 1991.) 28- 29.
2) GABUNGAN JAJASAN MALUKU. Heengaan, ver van huis. 31.
3) GABUNGAN JAJASAN MALUKU. Heengaan, ver van huis. 29,31.
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HOOFDSTUK 5. HET RITUEEL VAN DE BEGRAFENIS ONDER CHRISTELIJKE
MOLUKKERS NA DE KOMST NAAR NEDERLAND.

5.1. BESCHRIJVINGEN IN DE LITERATUUR.

De opvattingen van protestantse Molukkers over de dood komen overeen met de gangbare
opvattingen van protestanten in Nederland. Ze geloven in het eeuwig leven waarbij na de
dood de opstanding volgt en men het Koninkrijk van God zal betreden.
Bij het sterven begint naast de stervensbegeleiding ook al de rouwverwerking. Men gaat naar
de stervende toe, de dood is geen taboe en men praat openlijk over de dood die komt. De dood
is immers een deel van het leven. Men wil samen zijn om samen te praten en te bidden. De
dominee, maar ook de ouderlingen en de leden van de kerkenraad komen op bezoek bij de
stervende. (1)
Wanneer er iemand sterft wordt er altijd gebeden. Dat kan door de aanwezige familieleden,
maar ook door de dominee of een kerkenraadslid. Als er echter geen geestelijken tijdens de
laatste minuten aanwezig zijn dan komen ze meestal op dezelfde dag nog naar de rouwende
familie. Het stoffelijk overschot wordt meestal door de naaste familie gewassen, meestal zijn
het de eigen kinderen die dit doen. Mannen mogen ook door vrouwen gewassen worden,
zolang zij maar naaste familie van hen zijn. Er is geen speciaal water voor de wassing van het
lijk nodig. Het wassen kan ook door verpleegkundig personeel van een ziekenhuis of door de
medewerkers van een rouwcentrum gebeuren. (2)
Tijdens het wassen en aankleden van de overledene wordt er tegen hem gesproken alsofhij
nog bewust bij hen is. Zijn nagels worden geknipt en er wordt in de kleding van de gestorvene
geknipt. (3) Dit als teken dat het om zijn persoonlijk eigendom gaat. (4) Hij krijgt één stel
kleren aan en voor de mannen is dit meestal een grijs of zwart kostuum met das, sokken en
schoenen. De vrouw krijgt meestal een lange jurk aan, maar vooral oudere vrouwen willen in
klederdracht worden begraven. Dit zijn dan de zwarte kerkkleren van de vrouw, die bestaan
uit een glimmend zwarte sarong, een zwarte kabaja en een zwarte sjerp. Hierop zijn met
minuscule kraaltjes bloemmotieven geborduurd. Er zijn oudere mensen die voor hun
begrafenis aparte kleren in de kast hebben hangen en ze vertellen dan aan hun kinderen of
andere verwanten dat ze hierin begraven willen worden. Soms willen mensen in hun pakaian
sidi begraven worden, dit zijn de kleren waarin ze hun geloofsbelijdenis hebben afgelegd. (5)
De overledene wordt in de kist gelegd en besprenkeld met geurwater. Soms worden er ook
persoonlijke bezittingen van de gestorvene in de kist gelegd. (6) Soms geeft men ook een
bijbel mee. De achterliggende gedachte is dat de overledene de spullen `aan de overkant'
nodig zal hebben. Sieraden die de overledene op zich draagt worden altijd afgedaan. (7)
Nadat het lichaam afgelegd en gekist is, volgt er een opbaringsperiode. Deze periode kan een
paar dagen duren. De opbaring kan op verschillende plaatsen: in het ontspanningslokaal van
de kerk, een rouwcentrum ofthuis. Wanneer er een rouwcentrum is worden hier
voorbereidingen getroffen voor de maaltijden en de kleine hapjes. Soms wordt er een
geldinzameling gehouden om de rouwende familie te ondersteunen. Bij het overbrengen van
het lichaam moet er altijd iemand thuisblijven om de ramen en deuren te openen. Het lichaam
moet vóór zes uur `s middags in het rouwcentrum ofhet mortuarium zijn en tussen zes en
acht uur kan men dan afscheid komen nemen en vaak is de familie daarbij aanwezig.
Om acht uur begint dan de avond van de troost en deze begint met een kerkdienst waarbij de
mensen aanwezig zullen zijn die de volgende dag, de dag van de begrafenis, niet aanwezig
kunnen zijn.
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Na de kerkdienst is er koffie en een klein hapje te eten voor de bezoekers in één van de
aangrenzende ruimten. Het is de bedoeling dat men hierna weer samenkomt in de kerk voor
een samenzang. Het samen zingen dient als troost voor de familie en iedereen die een
passend lied uitgezocht heeft kondigt dat aan. Wanneer het om bekende liederen gaat
beginnen de aanwezigen te zingen. Wanneer dit niet het geval is, zal een kerkenraadslid of
iemand anders die het lied goed kent, het aanheffen. Na deze dienst begint de nachtwake.
Tijdens de nachtwake kunnen er kleine raadseltjes uit de bijbel worden opgegeven om de tijd
door te komen en niet in slaap te vallen. Was het vroeger gebruikelijk dat de kerk de hele
nacht toegankelijk was en de familie de hele nacht bleef waken, tegenwoordig gaat het
kerkgebouw om twaalf uur dicht. Dit om de familie rust te gunnen. Het is echter geen vaste
regel, dit heeft te maken met de wensen van de familie.
Wanneer het lichaam in een rouwcentrum heeft gelegen willen de meeste families dat het
lichaam nog eenmaal thuis komt voordat het naar de kerk wordt overgebracht. Het lichaam
wordt met de voeten vooruit bij het huis naar binnen en naar buiten gedragen en ook later bij
het binnengaan en verlaten van de kerk gebeurt dat op deze wijze. De reden is dat wanneer je
loopt je ook eerst je voeten neerzet en vervolgens de rest van het lichaam. (8)
De kist wordt midden in de kamer gezet. Het gezicht van de overledene richt men naar het
oosten, de richting van de opkomende zon. Het deksel wordt van de kist gelegd, zodat de
overledene zichtbaar is voor de aanwezigen. Er wordt een passage uit de bijbel voorgelezen
wat meestal door de dominee gebeurt. Na deze troostende woorden wordt de kist weer
afgesloten. De mannelijke leden van het gezin of de familie zijn als dragers actief en soms tilt
men de kist driemaal over het hoofd van de zittende aanwezigen. De reden hiervan is dat de
traditioneel denkende Molukker gelooft dat op die manier alle kwalen, ziekten en verdriet
door de overledene naar de `overkant ' worden meegenomen.
Nadat de kist het huis uit is gedragen blijven de dragers een minuut stilstaan voor het huis van
de overledene. De overledene wordt op deze wijze in de gelegenheid gesteld om afscheid te
nemen van zijn huis, want zijn plaats is voortaan elders. (9)
De ochtend na de avond van de troost wordt de uitvaartdienst gehouden. Na de kerkdienst is
er nog een gelegenheid voor korte toespraken. Hierna begeeft men zich naar de begraafplaats
waar de dominee een passage uit de bijbel leest. Nadat de kist is weggezakt strooien de naaste
familieleden bloemblaadjes of een handje zand op de kist. De laatste tijd zie je steeds vaker
dat de familie na afloop zelf het graf dichtgooit. Men pakt beurtelings de schep om samen het
graf te dichten. (10) Dit gebeurt pas wanneer alle omstanders het graf gepasseerd zijn.
Soms komen er familieleden met de dominee na veertig dagen bij elkaar om de
achtergebleven gezinsleden te troosten. Er volgt een overdenking door de dominee en er
worden samen liederen gezongen. Dit is het definitieve afscheid van de dode, zijn ziel gaat op
reis. (11)
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5.2. VIJF BESCHRIJVINGEN VAN HET CHRISTELIJK BEGRAFENISRITUEEL.

5.2.1.Beschrijving van de geïnterviewde: vrouw, christelijk, bijbelvast, 77 jaar oud, aflcomstig
van Saparau, aanhangster van de RMS. (dezelfde persoon als 4.2.1.).

De begrafenis vindt nu plaats op de derde, vierde of vijfde dag na het overlijden. Dit hangt af

van de wensen van de familie en vanwaar de familie woont en waar ze allemaal vandaan
moeten komen.
Nadat bekend geworden is dat er een sterfgeval is komt de dominee meteen naar het huis van
de overledene, soms samen met de kerkenraad. De familie en de kennissen worden via de
telefoon op de hoogte gebracht en daarna bellen mensen het bericht door ofgaat het verder
van mond tot mond. Soms stuurt men rouwkaarten wanneer men elders kennissen heeft, maar
een advertentie plaatst men nooit. Familie, kennissen en buren komen de familie thuis
condoleren. Men zamelt geld in voor de familie om de hoge kosten te kunnen betalen en om
de eerste uitgaven meteen te kunnen betalen.
De begrafenisondernemer praat met de familie over de wensen die ze hebben ten aanzien van
de uitvaart. De dode gaat naar het rouwcentrum en het wassen van de dode gebeurt hier in de
aula door zijn eventuele volwassen kinderen. De sekse van de dode en zijn kinderen maakt
dan niet uit. Heeft de overledene geen volwassen kinderen dan gebeurt het door de
medewerkers van de begrafenisondernemer. Een man wordt in dat geval door mannen en een
vrouw door vrouwen gewassen. Een man krijgt een donker kostuum met witte blouse aan en
een vrouw draagt een donkere eventueel gebloemde jurk. Ze kan ook in een zwarte kabaja
met een zwarte eventueel gebloemde sarong in de kist gelegd worden. Het is ook de gewoonte
om de bril of de valse tanden los in de kist mee te geven. Soms legt men een bijbel in de kist
maar deze haalt men er later weer uit, want Gods woord mag je niet begraven. Men sprenkelt
reukwater in de kist om de dode lekker te laten ruiken.
De familie mag zelf de kist uitzoeken en het is een houten kist met een bruine houtkleur aan
de buitenkant en van binnen een witte bekleding. Op vastgestelde tijden kunnen familieleden
en kennissen naar de opgebaarde komen kijken die in een open kist ligt. De familie kan alle
avonden naar de aula komen om de geliefde te bezoeken. Soms wordt een dode op verzoek
van de familie in zijn huis opgebaard en kunnen de mensen de dode hier bezoeken en de
familie condoleren.
De avond vóór de begrafenis vindt in de regel de troostavond plaats, maar soms is er op
verzoek van de familie geen troostdienst. De troostdienst kan in de kerk, maar ook in de aula
van het rouwcentrum plaatsvinden, maar nooit in het huis van de overledene. De familie en
kennissen die nog niet de gelegenheid gehad hebben om de familie te condoleren kunnen dat
voor het begin van de troostdienst nog doen. De dode wordt in een auto om vier uur door de
begrafenisondernemer naar de kerk of naar de aula gebracht. Hier staan de dominee en de
kerkenraad, de familie en de kerkenraad klaar om de dode te ontvangen.
De troostdienst is een gewone dienst met dankgebeden, kerkliederen en een preek. De
dominee opent de dienst met een speciaal gebed gevolgd door het gezamenlijk zingen van
kerkliederen, bijbellezen en bidden. In de preek verwijst de dominee heel kort naar de gelezen
bijbeltekst en het leven van de dierbare. Hierna is er nog tijd om samen te zingen en te bidden.
Tijdens de dienst is er geen muziek. De troostdienst duurt van acht tot negen uur en
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gedurende de dienst is de kist gewoon open en de aanwezigen blijven in de kerk tot twaalfuur
dat is de sluitingstijd van de kerk. Na de troostdienst bidden en zingen de aanwezigen samen
met de familie, de dominee en de kerkenraad.
Om twaalf uur brengt de begrafenisondernemer de dode meestal terug naar de aula, maar
soms ook op verzoek van de familie naar zijn huis. Hier gaat iedereen slapen en er is geen
dodenwake, ook niet in de aula mocht de dode daar naar terugkeren.
De begrafenis begint de volgende dag om elf uur en de dode wordt met de auto door de
begrafenisondernemer naar de kerk gebracht. De dominee, de kerkenraad, de familie en alle
andere aanwezigen wachten in de kerk op de dierbare. De dode kan door zijn kinderen, maar
ook door medewerkers van de begrafenisonderneming naar binnen worden gebracht. Wanneer
de dode naar binnen gebracht wordt, is het stil in de kerk. Tijdens de kerkdienst is de kist
gesloten en kun je de dode soms zien door een ruitje van glas. De dominee opent de
kerkdienst waarna men gezamenlijk kerkliederen zingt en bidt. Tijdens de dienst is er geen
muziek. In de preek verwijst de dominee naar de gelezen bijbelpassage en kort naar het leven
van de dierbare. Hierna volgt een dankgebed, zingt men samen kerkliederen en sluit men af
met een gebed. Goede kennissen of een lid van de kerkenraad kunnen nog een korte speech of
troostwoord voor de familie houden, waarna de kerkdienst is afgelopen. Iemand van de
familie houdt nog kort een dankwoord om de aanwezigen voor hun komst te bedanken.
Afhankelijk van de tijd is er nog soms een korte gelegenheid voor de laatkomers om de dode
te zien en de familie te condoleren. Hierna sluit de begrafenisondernemer de kist.
Onder kerkgezang wordt de kist door de medewerkers van de begrafenisondernemer de kerk
uitgedragen en legt men de kist in de auto. Wanneer de overledene veel kinderen heeft dragen
de kinderen de kist.
De begrafenisondernemer rijdt de auto met de dode naar het kerkhof. Het graf wordt door de
begrafenisondernemer gegraven. De kist wordt door de medewerkers of de kinderen uit de
auto naar het grafgedragen en daar neergezet. De dominee bidt `het Onze Vader `. De kist
zakt met touwen in het graf en dit doen de medewerkers van de begrafenisondernemer of de
eigen kinderen. De familie strooit als eerste losse bloemetjes op de kist gevolgd door de
andere aanwezigen. De familieleden en de andere aanwezigen kunnen ook een schepje zand
op de kist gooien waarna iedereen naar het huis van de overledene gaat. De medewerkers van
de begrafenisondernemer gooien het graf verder dicht. Het graf krijgt een zerk met daarop de
naam van de dode, maar geen steen, want dit mag van de gemeente niet vanwege de ruimte
die dat inneemt. Op het graf staan bloemen geplant in de grond.
In de tuin van het huis is inmiddels door een tentenverhuurbedrijf een tent geplaatst. Er is
warm eten door de familie, kennissen of buren voor de gasten klaargemaakt. Iedereen die bij
de begrafenis is geweest is welkom bij de maaltijd. De laatste tijd schakelt men ook vaker een
cateringbedrijf in om deze maaltijd geheel te verzorgen of laat men het aan de
begrafenisondernemer over.
De veertigste dag ná het overlijden komen de dominee en de kerkenraad samen met goede
kennissen en buren bij de familie op bezoek. Na het gezamenlijke bidden en zingen
is er een gezamenlijke uitgebreide maaltijd. De reden van de veertigste dag weet mevrouw
niet, ze denkt dat de ziel ten hemel gaat.
Mevrouw denkt dat de invloed van de westerse maatschappij de oorzaak is van een aantal
veranderingen die zijn opgetreden. Doordat iedereen meer geld heeft kan men veel meer
overlaten
aan vreemden die men voor geleverde diensten kan betalen. Het gevolg is dat men minder bij
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een begrafenis betrokken is en men elkaar minder ziet bij de voorbereidingen van bepaalde
onderdelen van de begrafenis bijvoorbeeld het klaarmaken van de gezamenlijke maaltijd. Het
klimaat is hier ook anders, zodat het veel meer binnen afspeelt en de huizen zijn kleiner, zodat
men naar andere ruimten uitwijkt.

5.2.2.Beschrijving van de geïnterviewde: man, christelijk, 76 jaar oud, aflcomstig van Ambon,
bronvast, aanhanger van de RMS. (dezelfde persoon als 4.2.2.).

In Nederland begraaft men de dode meestal na drie dagen. Wanneer er iemand overleden is
wordt dit meteen aan de dominee en de kerkenraad bekend gemaakt. Zij spoeden zich zo snel
mogelijk naar het huis van de overledene om de familie te condoleren en samen over de
uitvaartwensen te praten. De familie maakt telefonisch aan de buitenwereld bekend dat een
dierbare is overleden en dit wordt via een systeem verder doorgebeld. Er worden soms
tweetalig opgestelde rouwkaarten verstuurd maar een overlijdensadvertentie plaatst men niet.
Met de begrafenisondernemer stelt men de datum van de begrafenis vast. Wanneer er nog een
kerkdienst is zal de dominee ook tijdens de kerkdienst het overlijdensbericht bekend maken.
De dode gaat niet naar zijn huis, maar naar het rouwcentrum waar een koeling aanwezig is.
De familie wast de dode in de aula en een man kan door een vrouw en een vrouw door een
man gewassen worden. Een man krijgt een kostuum aan en dat hoeft niet zwart te zijn. Een
vrouw wordt gewoonlijk in een jurk begraven en ook hier doet de kleur er niet toe. Het kan
ook zijn dat men de dode in zijn lievelingskleren begraaft. De dode kan ook door de
begrafenisondernemer gewassen en aangekleed worden en dit gebeurt natuurlijk na onderling
overleg. De familie mag zelf de kist uitzoeken en de kist is meestal van binnen met witte stof
bekleed en is van buiten van hout. De overledene krijgt eventueel zijn bril of kunstgebit los
mee in de kist. Men gebruikt geen reukwater.
De tijd dat de dode in de aula van het rouwcentrum opgebaard is kan iedereen hem daar op
vastgestelde tijden bezoeken. De kist is dicht maar heeft een deksel met glas en iedereen kan
de dode zien. De familie kan de dode ook buiten de vastgestelde uren met name in de avonden
bezoeken.
De laatste avond vóór de begrafenis vindt de troostdienst in de kerk plaats. De familie leest uit
de bijbel voor het vertrek naar de kerk voor de troostdienst. De dode wordt door de
begrafenisondernemer met de auto van het rouwcentrum naar de kerk gebracht en de
kerkenraad staat in de kerk klaar om de dode in de kerk te ontvangen. De overledene wordt
tussen vier en halfvijf naar de kerk overgebracht en om acht uur begint de troostdienst. Tot die
tijd kan iedereen naar de dode gaan kijken en de familie condoleren. Wanneer de kerkdienst
eenmaal begonnen is mag je niet meer condoleren.
De troostdienst duurt een uur en wordt door de dominee geopend met een speciaal gebed.
Hierna volgen de gezamenlijke kerkzang, bijbellezen en bidden waarna de dominee in zijn
preek terugverwijst naar de gelezen bijbeltekst en een korte levensschets geeft van de dode.
Na het dankgebed zingen de aanwezigen samen enkele liederen, gevolgd door een kort
gebed. De dienst is afgesloten met de mededeling van de secretaris van de kerkenraad dat de
begrafenis de volgende ochtend om elfuur plaats zal vinden.
De familie blijft tot middernacht in de kerk en er is weer de mogelijkheid om te komen kijken,
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afscheid te nemen van de dode en de familie te condoleren. Ook mensen die niet bij de
troostdienst aanwezig waren kunnen van deze gelegenheid gebruik maken. Voordat de kerk
om middernacht gesloten wordt zingt de familie met de aanwezigen, de dominee en de
kerkenraad een laatste lied. De dode blijft in de kerk staan en enkele jongeren die dat willen
doen vormen een dodenwake. Zij brengen de nacht bij de dode door, maar bidden niet. Ze
doden de tijd met raadseltjes uit de bijbel wat ze eventueel ook helpt om niet in slaap te vallen
tijdens de lange wake.
De volgende ochtend begint om elfde uitvaartdienst met de samenkomst in de kerk waar de
dode nog steeds staat. De kerkdienst begint met de opening door de dominee gevolgd door
gezamenlijke kerkzang, bijbellezen en bidden, waarna de dominee in zijn preek terugverwijst
naar de gelezen bijbeltekst en weer een korte levensschets geeft van de dode. Na het
dankgebed zingen de aanwezigen samen enkele liederen, gevolgd door een kort gebed. Hierna
is er de gelegenheid voor een aantal mensen om te speechen waarna de kerkdienst is
afgesloten. Tijdens de kerkdienst speelt een fluitorkest of is er muzikale ondersteuning door
een organist.
De familie draagt de kist in de auto en ook de bloemstukken gaan in de auto. De
begrafenisondernemer rijdt de auto naar het kerkhof waarna de volgauto's volgen. De familie
draagt de kist vanuit de auto naar het graf. Het graf is door de begrafenisondernemer
gegraven. Na het `Onze Vader' zakt de kist met touwen in het graf en dit doen de jongens
van de familie uit respect en waardering voor de dode, maar het levert hun ook respect en
waardering op. Het gooien van losse bloemetjes is het teken dat men afscheid moet gaan
nemen van de dode. De al eerder genoemde jongens gooien het graf inet scheppen zand dicht.
Het graf krijgt meestal een platte steen met een zerk met daarop de naam van de overledene.
De uitvaartbezoekers geven een gesloten envelop met daarop hun naam en een financiële
bijdrage voor de bekostiging van de hoge uitvaartkosten.
Hierna gaat iedereen naar het verenigingsgebouw waar een warme maaltijd klaar staat.
Veertig dagen ná het overlijden komt de dominee met een paar kerkenraadsleden bij de
familie op bezoek. Na het gezamenlijke bidden en de kerkelijke zang is er tijd voor een
gezamenlijke maaltijd. De veertig dagen verwijzen na de veertig dagen van beproeving die
Jezus in de woestijn doorbracht.
De veranderingen zijn gekomen, omdat het klimaat hier heel anders is en we in kleine huizen
wonen waar je niet zoveel mensen kunt ontvangen. We leven ook in een samenleving waar
alles veel duurder is geworden en buren en kennissen niet zoveel meer voor elkaar doen,
omdat men het druk heeft met zijn werk of verder weg woont. De gesloten envelop is een
teken van solidariteit en men is zo toch betrokken bij de nabestaanden.

5.2.3.Beschrijving van de geïnterviewde: man, 79 jaar oud, christelijk, bronvast, aflcomstig
van Ambon, afwijzend t.a.v. de RMS.(dezelfde persoon als 4.2.3.).

De begrafenis vindt nu meestal na drie of vier dagen plaats, meestal na drie dagen. Dit hangt
allereerst afvan de wensen van de familie. Veel Molukse families hebben tegenwoordig
familie in het buitenland en doordat het vliegen niet zo erg duur meer is komen deze ook
vaker naar Nederland. Er moet dan ook de tijd zijn om voor deze mensen slaapplaatsen te
zoeken. Dat kost veel tijd en dan kiest men voor een begrafenis na vier dagen.
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Als eerste brengt men de dominee op de hoogte van het sterfgeval en hij gaat dan met een lid
van de kerkenraad naar het huis van de overledene. Meestal is dit een lid van de kerkenraad
die de familie het beste kent. De familie brengt hierna naaste familieleden via de telefoon op
de hoogte en deze bellen weer andere familieleden en kennissen op.
De familie stuurt de laatste tijd ook wel rouwkaarten maar een advertentie plaatst men bijna
nooit. Het plaatsen van een advertentie en het sturen van rouwkaarten gebeurt meestal
wanneer er kinderen van de gestorvene met een Nederlander getrouwd zijn. Nadat het
overlijden bekend is geworden komt met name de familie condoleren en dat zijn behalve de
nichten en de neven ook de achternichten en achterneven. Soms ligt de familierelatie zelfs nog
verder weg. Het begrip familie moet je ruim zien.
Hierna gaat de dode naar de aula en de dode wordt door de begrafenisondernemer gewassen.
Het maakt tegenwoordig niet meer uit of een overleden man door een vrouw of door een man
gewassen en afgelegd wordt. Een overleden vrouw kan ook door een man of een vrouw
gewassen en afgelegd worden.
Een man krijgt zijn zwarte, donkere kerkkleding aan met meestal een lichte blouse en een
vrouw krijgt een donkere jurk aan. Een vrouw heeft vrijwel nooit meer een kabaja aan. De
begrafenisondernemer zorgt nadat hij de wensen van de familie gehoord heeft voor de kist.
Dit is meestal een eenvoudige houten kist met van binnen witte bekleding. Een begrafenis is
erg duur en men kiest dan ook meestal een goedkope kist en vaak laat men het ook helemaal
aan de begrafenisondernemer over.
De periode dat de dode opgebaard ligt in de aula is de kist meestal open. De deksel is er dan
afgehaald en staat tegen de muur. Meestal komt de familie kijken en dat zijn dan de
echtgenoot, echtgenote, de kinderen, de kleinkinderen en eventuele broers en zusters. De
samengekomen familieleden bidden voor de dode enkele gebeden.
De avond voorafgaande aan de begrafenis is de avond van de troostdienst. Dit is een gewone
dienst door de dominee met de preek, de gezamenlijk gebeden en liederen. Deze dienst is
vooral bedoeld om de familie te steunen en te troosten.
In de middag voorafgaande aan de troostdienst brengt de begrafenisondernemer de dode
vanuit de aula naar de kerk. De dominee, de familie en de leden van de kerkenraad zijn daar
ruim op tijd aanwezig om de dode in de kerk te ontvangen. In de lange tijd voorafgaande aan
de troostdienst heeft iedereen de gelegenheid de familie te condoleren. De kist is de hele tijd
open en iedereen kan nog even naar de dode gaan kijken.
De troostdienst begint gewoonlijk om acht uur en duurt ongeveer een uur. De familie met
name de kinderen blijven de hele avond tot de kerk dicht gaat voor de dode zingen en bidden.
Tijdens de nachtelijke uren houdt de familie een dodenwake. Dit zijn meestal de kinderen
want de weduwe ofweduwnaar gaat meestal naar huis want anders is het veel te vermoeiend.
De begrafenis begint meestal om elf uur en tijdens de dienst is de kist meestal open.
De dienst wordt door de dominee geopend en samen bidt men enkele gebeden en zingt men
enkele liederen. De dominee haalt de overledene in de preek naar voren en vertelt over zijn
leven. Hij verwijst naar passende passages uit de bijbel en maakt er een persoonlijke dienst
van. Dit gebeurt steeds meer want met name de kinderen willen dat. Na het zingen van het
dankgebed houdt één van de kinderen meestal een speech. De begrafenisondernemer sluit
meestal de kist maar het komt ook steeds vaker voor dat de eigen kinderen dat samen doen.
De (klein)kinderen dragen de kist vervolgens naar de lijkwagen en schuiven de kist in de auto.
Op het kerkhof dragen ze de kist naar het graf.
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De dominee bidt hier voor de laatste keer `het Onze Vader'. De (klein)kinderen laten de kist
vervolgens met touwen in het graf neerzakken. De familie gooit meestal bloemblaadjes op de
kist en de anderen met name de Nederlanders gooien los zand in het graf.
Na de begrafenis gaat het bezoek meestal naar de aula maar soms ook naar het huis van de
overledene.
De begrafenisondernemer maakt het graf dicht met zand. Het grafkrijgt een stenen zerk met
daarop de naam van de gestorvene. Wanneer er geen steen op het graf komt planten de
kinderen bloemen op het graf.
De derde, zevende en soms ook de veertigste dag ná het overlijden komt de dominee met een
aantal leden van de kerkenraad en een aantal kennissen en bekenden bij de familie van de
overledene op bezoek. Na het bidden en het zingen wordt er vooral goed gegeten en
gedronken.
De veranderingen komen volgens hem vooral door de veranderde wensen van de kinderen.
Dit wordt nog versterkt als er Nederlanders in de familie gekomen zijn en dan neemt men nog
sneller Nederlandse gewoonten en gebruiken over. Het geloofneemt vooral bij de
Nederlanders af en dat heeft zijn invloed op de Molukkers. Het andere klimaat is ook van
invloed op de veranderingen die plaatsgevonden hebben.

5.2.4.Beschrijving van de geïnterviewde: man, 63 jaar oud, christelijk, bronvast, aflcomstig
van Ambon, aanhanger van de RMS. (dezelfde persoon als 4.2.4.).

De begrafenis vindt nu meestal na drie ofvier dagen plaats. Dit hangt afvan de wensen van
de familie en waar de familieleden vandaan moeten komen. Zodra de dominee door de
familie op de hoogte is gebracht komt hij met iemand van de kerkenraad naar het huis van de
overledene. De familie brengt andere familieleden en kennissen via de telefoon op de hoogte
van het sterfgeval en iedereen belt het aan elkaar door. Men stuurt soms ook wel rouwkaarten,
maar een advertentie plaatst men vrijwel nooit. De familie komt aan huis condoleren, maar de
buren en de kennissen niet. Er wordt geld ingezameld voor de kosten die de familie van de
overledene heeft.
De dode gaat naar het rouwcentrum en de dode wordt door medewerkers van de
begrafenisondernemer gewassen. Het zal dus wel zijn dat een dode man ook door vrouwen en
een dode vrouw door mannen gewassen wordt. Het ligt er aan wat voor personeel de
begrafenisondernemer in dienst heeft.
Een man krijgt zijn zwarte, donkere kerkkleding aan met een witte blouse en een vrouw krijgt
een donkere jurk aan. Er worden soms schoenen, een bril, een kunstgebit ofeen
gehoorapparaat meegegeven in de kist. Men legt soms ook een bíjbel in de kist, maar deze
wordt er later weer uitgehaald, want een bijbel mag je niet begraven. De
begrafenisondernemer zorgt voor de kist en dit is een houten kist, van buiten houtkleur en van
binnen met een witte bekleding.
Tijdens de opbaring in het rouwcentrum is de kist open en kan alleen de familie komen kijken
en de dode kan op verzoek ook thuis opgebaard worden. De mensen kunnen dan, wanneer de
familie dat wil, komen condoleren en de dode een bezoek brengen. Er kan dan samen met de
familie voor de dode gebeden worden. Soms gaat de dode vóór de begrafenis nog even vanuit
het rouwcentrum naar zijn voormalige woonhuis.
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Wanneer men de dode in de kist verplaatst dan wordt hij altijd met de voeten voor uit een
andere kamer of gebouw binnen- of buitengebracht. Het gezicht van de overledene hoeft niet
naar het oosten gericht te worden.
De avond vóór de begrafenis is de avond van de troostdienst en dit is een gewone dienst met
gebeden, kerkliederen en een preek in de kerk. Hier speelt geen fluitorkest, maar de organist.
Tussen twee en drie uur brengt de begrafenisondernemer de dode met de auto naar de kerk.
De dominee, de familie, leden van de kerkenraad en goede kennissen zijn al vóór de aankomst
van de dode in de kerk aanwezig. Vóór de dienst die om acht uur begint kunnen de mensen
de familie condoleren en de kist is de hele avond geopend.
De troostdienst begint om acht uur en eindigt om negen uur. De familie blijft de hele avond
tot elf uur, want dan moet de kerk afgesloten worden. Tot die tijd bidt en zingt de familie
samen voor de dode. 's Nachts is er een dodenwake door de familie en is het stil. Soms heeft
men kleine raadseltjes uit de bijbel voor elkaar om te voorkomen dat men in slaap valt.
De volgende morgen begint de begrafenis om elf uur. Tijdens de kerkdienst is de kist open.
De dominee opent de dienst en men bidt vervolgens samen enkele gebeden en zingt enkele
kerkliederen. In de preek verwijst de dominee naar bijbelteksten en naar het leven van de
dode. Na het dankgebed zingt men samen enkele kerkliederen en bidt men een laatste gebed.
De familie houdt een korte speech en een dankgebed. De familie sluit de kist en de dienst is
daarmee afgelopen.
De kinderen dragen de kist in stilte naar de auto van de begrafenisondernemer en leggen de
kist in de auto. Wanneer de begrafenisstoet bij het kerkhof aangekomen is tillen de kinderen
de kist uit de auto en dragen hem het kerkhof binnen, waar ze de kist bij het graf neerzetten.
De dominee bidt `het Onze Vader' en de kinderen laten de kist met touwen in het graf zakken.
Dit is het laatste wat de kinderen voor hun overleden vader of moeder kunnen doen en dat is
ook een eer om te doen. De familie strooit met de aanwezigen losse bloemblaadjes op de kist,
maar je mag ook een handje zand in het graf strooien. Hierna gaat iedereen die dat wil en dat
zijn meestal de Molukse mensen naar het huis van de overledene. De Nederlandse kennissen
of collega's doen dat meestal niet. De Nederlanders mogen natuurlijk ook komen. De
medewerkers van de begrafenisondernemer maken het graf dicht met zand.
De derde en de zevende dag ná het overlijden komt de dominee met enkele leden van de
kerkenraad samen met de goede kennissen bij de familie op bezoek. Na het samen bidden en
het samen zingen is er voor iedereen goed eten en drinken. Waarom men samenkomt weet de
geïnterviewde niet, waarschijnlijk uit respect voor de dode en zijn familie.
Het graf krijgt een zerk met daarop de naam van de gestorvene en soms een steen. Als de
familie geld heeft komt er meestal een steen. Wanneer er geen steen op het grafkomt worden
er in de grond bloemen geplant.
De veranderingen komen volgens mijnheer vooral door de welvaart in Nederland, het is dan
mogelijk om mensen van buiten in te schakelen terwijl op Ambon alles door familie, buren en
bekenden belangeloos werd gedaan. Daarom geven mensen geld aan de familie om zo een
bijdrage te leveren voor de hoge kosten die men in Nederland bij een begrafenis hee8. Ook is
het nu door het klimaat en de technische koelmogelijkheden mogelijk om een dode later te
begraven. Daardoor is de troostdienst erbij gekomen, vroeger was de uitvaartdienst meteen
ook de troostdienst. Doordat we nu in een ander land wonen zijn er ook gewoonten van
Nederland overgenomen zoals het plaatsen van een rouwadvertentie en het uitdelen van een
foto van de overledene. Het geloof of de godsdienst is volgens hem niet veranderd maar onze
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dominee heeft de gewoonte om op de veertigste dag na het overlijden bij elkaar te komen
afgeschaft. Dit was namelijk een islamitisch gebruik op Ambon wat de christenen
overgenomen hadden of na het overgaan naar het christelijk geloof nog gewoon bleven doen.

5.2.S.Beschrijving van de geïnterviewde: vrouw, 70 jaar oud, christelijk, bronvast, afkomstig
van Ambon, aanhangster van de RMS.(dezelfde persoon als 4.2.5.).

De begrafenis vindt nu meestal binnen drie dagen plaats. Soms is het vier dagen als er meer
geregeld moet worden en de familie verder weg woont. De dominee komt meteen met een
aantal leden van de kerkenraad naar de familie wanneer hij van het sterfgeval hoort. De
kerkenraad brengt de religieuze gemeenschap verder op de hoogte van het sterfgeval en
iedereen belt het aan elkaar door. De familie belt de eigen familie op. Men stuurt soms
rouwkaarten, maar een rouwadvertentie in de krant plaatst men vrijwel nooit. De familieleden
die komen condoleren geven een gesloten envelop met geld voor de kosten die de
nabestaanden van de overledene heeft.
De dode gaat met een auto van de begrafenisondernemer naar de aula en wordt daar door
diens medewerkers gewassen en opgebaard. De dode kan ook thuis door familieleden
liggende op zijn eigen bed gewassen worden.
Een man krijgt zijn zwarte kerkkleding aan met een witte blouse en een vrouw krijgt een
donkere jurk aan. Er worden soms schoenen, een bril, een kunstgebit, een gehoorapparaat of
andere spullen meegegeven in de kist. Soms legt men tijdelijk een bijbel in de kist, maar deze
wordt er voor de begrafenis weer uitgehaald. De begrafenisondernemer zorgt voor de kist.
Deze is van hout en heeft binnenin een witte zachte bekleding.
Tijdens de opbaring in de aula of de kerk is de kist open en kan alleen de familie komen
kijken. Soms kiest men ervoor om de dode na het wassen tijdelijk naar zijn huis te brengen en
hem daar op te baren. De familie, buren en bekenden kunnen de nabestaanden dan thuis gaan
condoleren en daar samen voor de dode bidden.
De avond voorafgaand aan de begrafenis is de avond van de troostdienst met gebeden en
liederen, waarbij een organist voor de muzikale ondersteuning zorgt. De dominee preekt en
spreekt een troostend woord voor de nabestaanden en de familie.
Ruim op tijd, tussen twee en drie uur, brengt de begrafenisondernemer de dode naar de kerk.
De bezoekers hebben dan ruim de tijd om de familie voor het begin van de kerkdienst te
condoleren. Tijdens de troostdienst zijn ook de leden van de kerkenraad aanwezig. De kist is
de hele avond geopend en iedereen kan persoonlijk afscheid nemen.
De troostdienst begint om acht uur en duurt ongeveer een uur. De familie bidt en zingt de hele
avond totdat de kerk afgesloten wordt. Tijdens de nachtelijke uren houdt de familie een
dodenwake waar men met raadseltjes uit de bijbel de slaap hoopt te verdrijven.
De uitvaartdienst begint de volgende ochtend om elf uur en de kist is dan open om de dode er
extra bij te betrekken.
De dominee opent de kerkdienst en in de preek verwijst de dominee via bijbelteksten naar het
leven van de overledene. Tijdens de dienst wordt er veel samen gebeden en gezongen. De
dominee sluit af inet een `Onze Vader'. Leden van de familie houden eventueel een speech
waarna de familie de kist sluit.
De kinderen, zowel zonen als dochters, dragen de kist naar de lijkauto. Bij het kerkhof
dragen ze de kist naar het graf. Men bidt gezamenlijk `het Onze Vader'. De kinderen laten de
kist vervolgens met touwen in het graf zakken.
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Alle bezoekers strooien losse bloemblaadjes op de kist of werpen een hand zand in het graf op
de kist.
De familie, de goede bekenden en de buren gaan hierna naar de aula waar de familie voor
iedereen eten en drinken klaar heeft staan.
De begrafenisondernemer gooit het graf dicht. Het graf krijgt meestal een zerk met daarop de
naam van de gestorvene. Op het graf komt óf een platte steen óf er worden bloemen geplant.
De dominee komt met een aantal leden van de kerkenraad samen met de goede kennissen bij
de familie op de derde en de zevende dag na het overlijden op bezoek. Er wordt eerst samen
gebeden en gezongen, waarna er voor iedereen genoeg eten en drinken is.
Volgens mevrouw komen de veranderingen door het andere klimaat in Nederland en door de
invloed van de Nederlandse samenleving. De veertigste dag komen we niet meer bij elkaar,
want dat is eigenlijk een islamitisch gebruik en geen christelijk gebruik.
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HOOFDSTUK 6. VERANDERINGEN BINNEN DE MOLUKSE ISLAMITISCHE EN
CHRISTELIJKE BEGRAFENISRITUELEN.

6.1. VERANDERINGEN BINNEN DE MOLUKSE ISLAMITISCHE
BEGRAFENISRITUELEN.

De geïnterviewde islamitische Molukkers benadrukten mij dat er, op één onderdeel na (zie
punt vier), van de islamitische Molukse begrafenisrituelen niets veranderd is. Ik heb echter
naast bovengenoemde verandering nog negen andere veranderingen uit de interviews vast
kunnen stellen.

Op de eerste plaats is het persoonlijk overbrengen van een overlijdensgeval onder de
geloofsgenoten voor een gedeelte vervangen door het versturen van rouwkaarten.

De tweede verandering is dat de overledene op de Molukken altijd thuis gewassen werd en nu
kiest men in een aantal gevallen voor de moskee.

De derde verandering is dat Mekka vanuit Nederlands gezichtspunt in een andere richting ligt.
Het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het bidden gebeurt net als op de Molukken in de
richting van Mekka maar dat is nu in oostelijke richting.

De vierde verandering is dat nu niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen mee gaan naar
het kerkhof om daar de begrafenis mee te maken. Deze verandering werd door de
geïnterviewden zelf als enige verandering waargenomen.

De vijfde verandering is dat het graf vroeger in een eigen stuk bos ofop een eigen stuk grond
aan de rand van het dorp ofvoor het eigen huis werd gegraven. Nu heeft de gemeente een stuk
grond op het kerkhofvoor de islamitische Molukkers gereserveerd en krijgt men een graf
willekeurig naast een andere persoon die toevallig net iets eerder is overleden.

De zesde verandering is dat de mensen die de begrafenis bijgewoond hebben vroeger altijd na
de begrafenis naar het huis van de nabestaanden gingen en nu verkiest men in een aantal
gevallen om naar de moskee te gaan.

De zevende verandering is dat de houten nissans op het graf vervangen zijn door stenen
nissans waarop nu ook een naam vermeld staat.

De achtste verandering is dat er tegenwoordig na de begrafenis een korte speech volgt en dit
gebeurde op de Molukken vroeger nooit.

De negende verandering is dat op de derde, de zevende, de negende, de veertigste en bij één
van de geïnterviewden ook op de honderdste dag na het overlijden de begrafenisbezoekers en
diegenen die hiervoor uitgenodigd werden op de Molukken in het huis van de overledene bij
elkaar kwamen om te bidden. Men komt nu op deze dagen bij elkaar in het huis van de
overledene of in de moskee. Bij één geïnterviewde is de veertigste en bij de anderen zijn de
veertigste en de honderdste dag komen te vervallen.

De tiende verandering is dat de gelovigen die op de Molukken tijdens de eerste negen dagen
na het overlijden de hele koran reciteerden men dat los gelaten heeft en nu losse passages uit
de koran reciteert.
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6.2. DE OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN VAN DE MOLUKSE
ISLAMITISCHE BEGRAFENISRITUELEN.

In de literatuur heb ik nergens beschrijvingen van de veranderingen van het islamitisch
begrafenisritueel kunnen vinden. Evenmin iets over mogelijke verklaringen voor die
veranderingen of over achtergronden die tot deze veranderingen geleid hebben.
De twee door mij geïnterviewde imams beaamden de door mij geconstateerde veranderingen,
maar zagen in deze veranderingen geen gevaren voor het islamitische begrafenisritueel.
Het feit dat nu ook vrouwen naar het kerkhof gaan tijdens de begrafenis werd door mijn
geïnterviewden van de eerste generatie duidelijk gezien als iets wat eigenlijk binnen het
islamitisch geloofniet kon. De imams stelden dat door een andere interpretatie van uitspraken
van de profeet men dit nu wel goed kan keuren. De profeet heeft immers gezegd: "bezoek de
graven" en deze uitspraak betrof ook de vrouwen die dus rustig naar een begrafenis kunnen
gaan. De profeet heeft het de vrouwen echter afgeraden om naar het kerkhof te gaan, wanneer
je tijdens de begrafenis je emoties niet kunt beheersen.

De eerste oorzaak van een aantal veranderingen is het feit dat men nu meer zaken overlaat aan
de wil van de familie. In die families hebben vrouwen tegenwoordig meer inbreng dus zij
laten dan ook meer van zich horen. In een aantal gevallen kiest de familie ervoor om de
dierbare thuis te wassen en dan kan het zijn, volgens één van de imams, dat een oudere broer
door zussen gewassen wordt. Deze verandering heb ik in mijn veldonderzoek echter niet vast
kunnen stellen. Het is ook vaak de keuze van de familie dat de vrouwen meegaan naar de
begrafenis op het kerkhof. Deze eerste oorzaak is verantwoordelijk voor de eerste verandering
namelijk de keuze om rouwkaarten te sturen. De tweede maar ook de vierde, de zesde, de
zevende, de achtste, de negende en de tiende veranderingen kunnen allemaal het gevolg zijn
van keuzes die een familie maakt.

Een tweede oorzaak is dat men nu in een omgeving woont met veel mensen die niet
islamitisch zijn. Veel islamitische Molukkers hebben dan ook niet-islamitische buren,
vrienden, kennissen, collega's en soms zelfs niet-islamitische familieleden. Doordat men hen
tegemoet wil komen oefenen zij invloed uit op de islamitische begrafenisrituelen. Binnen de
islam is daar ook ruimte voor en moet je ook op respectvolle wijze met je niet-islamitische
buren omgaan. De speech op het kerkhofwordt dan ook vaak gebruikt om bepaalde
islamitische rituelen en gebruiken aan de Nederlandse gasten uit te leggen en hen de
gelegenheid te geven om door een korte speech uiting te geven van hun gevoelens van
medeleven en verdriet.
Een stap verder is dat er doordat men in Nederland woont men ook Nederlandse gewoonten
overneemt. Het sturen van rouwkaarten is dan ook een aanpassing aan de Nederlandse
gewoonte om dat bij een overlijden te doen. In Nederland is het ook niet de gewoonte om een
gestorven familielid thuis te wassen en afte leggen, dat gebeurt elders. Het is in Nederland
ook gebruikelijk dat de beide seksen het kerkhof tijdens een begrafenis bezoeken en dat de
aanwezigen na de begrafenis in een openbare ruimte bij elkaar komen. Verder zijn de
Nederlandse graven bijna allemaal van een naam voorzien en ook dat neemt men over. De
eerste, tweede, vierde, zesde, zevende en achtste verandering horen dan ook bij de tweede
oorzaak.
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Een derde oorzaak is dat men nu onder andere omstandigheden woont. De huizen en de tuinen
in Nederland zijn veelal kleiner dan op Ambon dus wijkt men uit naar de moskee. Men woont
ook in een land met een andere wetgeving. Je mag een overledene alleen begraven op een
door de overheid aangewezen kerkhof. De tweede, vijfde en zesde veranderingen hebben de
bovengenoemde oorzaak.

Een vierde oorzaak is dat men nu ten westen van Mekka woont en de gebedsrichting dus naar
het oosten gericht is terwijl dat op Ambon juist omgekeerd was. De derde verandering valt
dus onder de vierde oorzaak.

Een vijfde en laatste oorzaak is dat de geloofsgemeenschap hier kleiner is en men te weinig
mensen heeft om de hele koran tijdens de eerste negen dagen na een sterfgeval te reciteren en
men maakt dan een keuze uit een aantal passages. Daarom zijn ook de veertigste en
honderdste dag, als dagen van samenkomst en gebed, komen te vervallen. Men mist gewoon
mankracht om dit te doen. De negende en tiende veranderingen zijn daar dan ook aan toe te
schrijven. -

6.3. VERANDERINGEN BINNEN DE MOLUKSE CHRISTELIJKE
BEGRAFENISRITUELEN.

Wanneer je de omschrijving van de christelijke begrafenis in hoofdstuk 4 vergelijkt met de
gegevens uit mijn veldonderzoek blijkt dat er een aantal zaken die daar te lezen zijn helemaal
niet bevestigd worden door mijn geïnterviewden. Er staat bijvoorbeeld te lezen dat de
vrouwen destijds uitmaakten wie de overledene verzorgde en bepaalden wat er allemaal moest
gebeuren. Mijn veldonderzoek levert mij echter een heel ander beeld op. Het zijn de oudste of
oudere mannelijke familieleden, de begrafenisondernemer, de dominee en de kerkenraad die
met of zonder de familie allerlei zaken rondom de begrafenis bepaalden. In de literatuur komt
de medicijnman als invloedrijk persoon naar voeren wat ik echter in mijn veldonderzoek
nergens tegengekomen ben. Er staat vermeld dat de overledene een speciaal doodskleed of
lijkkleed aan kreeg, terwijl de geïnterviewden allen spreken over de eigen zondagse
kerkkleding waarin de overledene begraven werd. Ook de externe ervaren personen die men
destijds in kon huren ben ik in mijn onderzoek nergens tegengekomen.
In de literatuur staan de derde en veertigste dag na overlijden als belangrijke data van
samenkomst voor de familie, de bekenden, de dominee en de kerkenraad vermeld. In mijn
interviews wordt verder nog de zevende dag genoemd als een dag van samenkomst, terwijl de
veertigste dag bij een aantal juist weer verdwenen is.
Als laatste voorbeeld de kumpulan, een vereniging die destijds op de Molukken hulp
verleende aan de nabestaanden, wordt in de literatuur ook genoemd maar de vijf
geïnterviewden noemen deze vereniging echter helemaal niet. De geïnterviewden noemen
deze vereniging ook niet bij het beschrijven van de uitvaart in de huidige tijd.
Dit brengt mij tot mijn constatering, wat ook door mijn veldonderzoek onderstreept wordt, dat
het christelijke Molukse begrafenisritueel destijds op de Molukken, maar ook nu in
Nederland niet eenduidig te omschrijven is. In totaal heb ik mijn veldonderzoek negen
veranderingen geconstateerd.

De eerste verandering binnen het christelijk begrafenisritueel is het tijdstip van de begrafenis.
Er is nu meer tijd tussen het moment van overlijden en de begrafenis. Dit heeft tot gevolg
gehad dat de periode van rouwen en condoleance voor de familie en andere betrokkenen
verlengd is.
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Een tweede verandering is dat de vroegere uitvaartdienst gesplitst is in een troostdienst en de
uitvaartdienst.

Een derde verandering is dat er nu bijna altijd een dodenwake wordt gehouden. Vroeger
gebeurde dat alleen wanneer men een nacht moest overbruggen en dat was niet altijd het
geval. De rol en de betrokkenheid van de familie zijn hierdoor verzwaard.

Een vierde verandering is dat vroeger mannen altijd door mannen en vrouwen altijd door
vrouwen werden gewassen en aangekleed. Nu kan dat ook door familieleden of door
medewerkers van de begrafenisonderneming van de andere sekse.

Een vijfde verandering is dat de opbaring en de uitvaartdienst vroeger altijd in het huis van de
nabestaanden van de overledene plaatsvond en nu kan men naar de aula of de kerk uitwijken.
De mogelijkheid om iemand thuis op te baren is echter ook nu nog aanwezig dus men heeft nu
meer keuzemogelijkheden. Dit geeft de nabestaanden aan de ene kant de mogelijkheid om de
begrafenis een eigen accent te geven. Aan de andere kant echter is men nu verplicht om
allerlei moeilijke beslissingen betreffende de invulling van de begrafenis te nemen.

Een zesde verandering is dat de begrafenis vroeger hoofdzakelijk een mannenzaak was, waar
vooral de oudere mannen de beslissingen namen, waardoor tradities gehandhaafd bleven want
zij brachten een jarenlange ervaring mee. Nu is de inbreng van de hele familie en ook van de
vrouwen een normale gang van zaken, waardoor er mogelijk tradities verloren gaan.

Een zevende verandering is dat op de Molukken de familie, maar ook goede bekenden en
buren en in een aantal gevallen de begrafenisvereniging de directe nabestaanden veel werk uit
handen namen. Hierdoor werden de kosten gedrukt, want men deed dit ter ere van de
overledene. Een begrafenis en alles erom heen is nu veel duurder, omdat men nu veel overlaat
aan commerciële begrafenisondernemingen. Men maakt bijvoorbeeld meer gebruik van de
telefoon, huurauto's en cateringbedrijven waardoor de kosten aanzienlijk stijgen.
Familieleden geven nu dan ook vaak een financiële bijdrage in de vorm van een gesloten
envelop iets wat op de Molukken niet nodig was en dus ook minder voorkwam.

Een achtste verandering is, dat bij twee van de ondervraagden, men in Nederland niet meer op
de veertigste dag na het overlijden bij elkaar komt.

Een negende verandering is dat de rol van de dominee als samenbindend element belangrijker
is geworden.

6.4.DE OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN VAN DE MOLUKSE
CHRISTELIJKE BEGRAFENISRTTUELEN.

In de literatuur heb ik nergens beschrijvingen van de veranderingen van het christelijke
begrafenisritueel kunnen vinden. Eveneens iets over mogelijke verklaringen voor die
veranderingen of over achtergronden die tot deze veranderingen geleid hebben.
De twee door mij geïnterviewde dominees beaamden de door mij geconstateerde
veranderingen en zij wisten ze ook wel te verklaren. Zij spraken elkaar daarin niet tegen. Deze
verklaringen komen overeen met de verklaringen van de geïnterviewden leden van de eerste
generatie met dit verschil dat zij slechts enkele oorzaken wisten te melden.
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Een eerste oorzaak die genoemd werd is het feit dat men nu in een land woont met een heel
ander klimaat. Dit heeft samen met de beschikbare moderne technische koelmogelijkheden
ervoor gezorgd dat de tijd tussen het overlijden en de begrafenis verlengd werd. Hierdoor
veranderde de omstandigheden waaronder de begrafenis en de begrafenisrituelen
plaatsvinden. Doordat de tijd tussen het overlijden en de begrafenis verlengd is werd de
vroegere uitvaartdienst gesplitst in een troostdienst en de werkelijke uitvaartdienst. De
dodenwake was vroeger niet altijd nodig omdat de dode vaak dezelfde dag nog werd
begraven, nu gebeurt het in de meeste gevallen wel omdat de periode tussen overlijden en
begraven langer duurt.
Doordat het weer niet altijd even gunstig is wijkt men vaak uit naar de aula of de kerk voor
het opbaren van de dode. Op de Molukken was de grote tuin een belangrijk verlengstuk van
de woning en door het mooie weer was er veel meer mogelijk. Deze eerste oorzaak is dan ook
verantwoordelijk voor de eerste, tweede en derde en vijfde verandering.

Een tweede oorzaak is het verdwijnen van de taboes rondom de andere sekse en seksualiteit
wat ertoe geleid heeft dat mannen nu ook door vrouwen en vrouwen nu ook door mannen
gewassen kunnen worden. Het wassen van een gestorven familielid is de laatste jaren ook
steeds meer een intieme familieaangelegenheid geworden. Dit is de oorzaak van de vierde
verandering.

Een derde oorzaak is de invloed van de westerse samenleving op de christelijke Molukse
gemeenschap. Dit leidde ertoe dat men gewoonten van omwonende Nederlanders overnam.
Dit heeft tot de emancipatie van de christelijke Molukse vrouwen geleid met als belangrijk
gevolg dat zij nu ook deel willen nemen aan de (begrafenis)rituelen.
Het is nu normaal dat je je eigen keuzes maakt. Het is mogelijk om een gestorven familielid
thuis te wassen en op te baren maar het kan ook in de aula of in de kerk. Je kunt er voor
kiezen om veel in eigen hand te houden maar je kunt ook veel overlaten aan de
begrafenisonderneming. Dat het wassen van een gestorven familielid steeds meer een intieme
familieaangelegenheid is geworden is een gevolg van bewuste keuzes die mensen maken. In
Nederland is het in het algemeen echter niet de gewoonte om een gestorven familielid thuis te
wassen en af te leggen, dat gebeurt meestal elders door professionele mensen. Het is ook de
gewoonte om na een begrafenis naar een gehuurde zaal te gaan waar eten en drinken
klaarstaan. In Nederland zijn het nabuurschap en de burenplichten voor een groot gedeelte
verdwenen. Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op de onderlinge contacten binnen de
christelijke Molukse gemeenschap. De bijdrage aan de begrafenis levert men nu in de vorm
van een gesloten envelop. Dit kan men doen omdat de mensen nu ook in een
welvaartsmaatschappij leven waarin geld een sleutelfunctie heeft. Dit is de oorzaak van de
vierde, vijfde, zesde en zevende verandering.

Een vierde oorzaak is dat de kerk de samenkomst op de veertigste dag na de begrafenis als
onderdeel van het officiële geloof heeft laten vervallen. Het zou een islamitisch gebruik zijn.
De veertigste dag kan nog wel als privé-samenkomst voor de familie. Dit is de oorzaak van de
achtste verandering.

Een vijfde oorzaak is dat de christelijke Molukse gemeenschap niet altijd meer dichtbij elkaar
in een dorp of een grote wijk woont Ze wonen nu vaak verspreid over steden en wijken en
soms zelfs in het buitenland. De rol van de dominee als samenbindend element tussen hen is
hierdoor verstekt en belangrijker geworden. Dit is de oorzaak van de negende verandering.
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HOOFDSTUK 7. CONCLUSIE.

Dat de hoeveelheid literatuur en het aantal geïnterviewde personen van de verschillende
religies in aantal niet gelijk waren heb ik als een handicap ervaren. Toch durf ik over zowel de
islamitische als de christelijke begrafenisrituelen en hun veranderingen een aantal
voorzichtige conclusies te trekken.
Mijn onderzoeksvraag: of de christelijke en islamitische Molukse begrafenisrituelen door de
komst naar Nederland veranderd zijn, kan ik bevestigen. Mijn vooronderstelling dat deze
rituelen van de islamitische en christelijke Molukkers aangepast zijn aan de Nederlandse
situatie is dan ook juist gebleken.
Het doel om de mogelijke veranderingen en de oorzaken daarvan inzichtelijk te maken is door
mijn veldonderzoek en de analyse geslaagd.

7.1.DE MOLUKSE ISLAMTTISCHE BEGRAFENISRITUELEN.

Hoewel er een groot aantal veranderingen bij de Molukse islamitische begrafenisrituelen te
noteren zijn waren de geïnterviewden stellig van mening dat de verplichte godsdienstige
regels niet aangetast zijn. Deze veranderingen zijn volgens hen aanpassingen die ontstaan zijn
doordat men tussen niet-islamitische mensen woont, de beschikking heeft over een eigen
ruime moskee en men in een kleine islamitische groep van gelovigen woont. Het zijn echter
geen veranderingen die ontstaan zijn omdat de oíiiciële regels omtrent de begrafenisrituelen
veranderd zijn.
Het feit dat vrouwen nu ook tijdens de begrafenis meegaan naar het kerkhof is dan ook de
spreekwoordelijke uitzondering op de regel. De twee geïnterviewde representanten van de
eerste generatie veroordeelden het dan ook, omdat ze niet op de hoogte waren van een
veranderend inzicht op dit punt.
De beide imams keurden het vrouwenbezoek goed vanuit een andere interpretatie van een
uitspraak van de profeet. De profeet heeft immers gezegd: "bezoek de graven" en deze
uitspraak betrof in feite ook de vrouwen die nu dus rustig naar een begrafenis kunnen gaan.
De profeet heeft het de vrouwen echter afgeraden om naar het kerkhof te gaan, wanneer je
tijdens de begrafenis je emoties niet kunt beheersen.
In wezen doet men nu een groter beroep op de eigen verantwoordelijk van de vrouwen. Ben je
in staat je emoties te beheersen en ben je daar echt zeker van dan kun je een begrafenis
bezoeken. Is dat niet zo dan blijft het aflceurenswaardig om een begrafenis te bezoeken.
Deze eigen verantwoordelijkheid past ook helemaal bij de uitspraken van de beide imams dat
men nu meer overlaat aan de wil van de eigen families en daarin spelen vrouwen nu een
grotere rol.

Mijn eerste conclusie luidt dan ook dat de eigen verantwoordelijkheid van de islamitische
Molukkers en de inbreng van de familie en de vrouw ten aanzien van de invulling van de
begrafenisrituelen ten tijde van de diasporasituatie groter zijn geworden. Met dien verstande
dat met uitzondering van het vrouwenbezoek tijdens de begrafenis de officiële islamitische
begrafenisrituelen niet veranderd zijn.

Mijn tweede conclusie luidt dat de islamitische Molukkers omwille van hun niet-islamitische
omgeving een aantal aspecten van hun begrafenisrituelen, voor zover mogelijk, hebben
aangepast en ze tonen daarmee respect voor de Nederlandse cultuur waarin ze wonen.
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7.2. DE MOLUKSE CHRISTELIJKE BEGRAFENISRITUELEN.

Hoewel ik bij het onderzoek naar de christelijke begrafenisrituelen over meer materiaal, zowel
literatuur als te interviewen personen, de beschikking heb, is het moeilijker om conclusies te
trekken. De reden hiervan is dat de personen elkaar tegenspreken, omdat er op de Molukken
een grote variatíe aan christelijke begrafenisrituelen bestond. Dit is dus tevens een verklaring
voor de grote variatie aan christelijke begrafenisrituelen die er tegenwoordig ook in
Nederland bestaat.
Uitgaande van mijn veldonderzoek en de beschrijvingen die de geïnterviewden mij gaven kan
ik toch een aantal conclusies trekken.

De eerste conclusie is dat het christelijke begrafenisritueel vooral veranderd is door het feit
dat men in Nederland onder andere klimatologische omstandigheden leeft en er door de
techniek ruimere koelmogelijkheden aanwezig zijn.

Mijn tweede conclusie is dat hierdoor de rouwperiode verruimd wordt omdat er meer tijd is
tussen het moment van overlijden en de daadwerkelijke begrafenis. Hierdoor veranderden de
bestaande rituelen enerzijds en ontstonden er nieuwe rituelen anderzijds. De uitvaartdienst
werd gesplitst in een troostdienst én een uitvaartdienst en ontstond er dus een aparte
troostdienst. Hierdoor is er nu altijd sprake van een avondwake en lof nachtwake, terwijl dat
vroeger niet altijd nodig was.

Mijn derde conclusie is dat terwijl het voor zowel de islamitische als de christelijke
Molukkers vroeger door het warme klimaat gebruikelijk was de dode binnen een etmaal te
begraven, de verhuizing naar een kouder land voor de christelijke wel maar voor de
islamitische Molukkers geen veranderingen heeft gebracht. Het tijdstip van de begrafenis is
dan ook voor de christenen geen onderdeel van het christelijk geloof terwijl het voor de
islamieten wel het geval is.

Mijn vierde conclusie luidt dat net als bij de islamitische Molukkers ook bij de christenen de
eigen verantwoordelijkheid en inbreng van de families en de vrouwen groter en zwaarder is
geworden.

Mijn vijfde conclusie komt uit het voorgaande voort. De diversiteit die bij de christelijke
Molukkers aangaande de begrafenisrituelen op de Molukken ten opzichte van de islamitische
Molukkers al groter was, is in Nederland ook groter gebleven.

Mijn zesde conclusie is dat doordat enerzijds de rol van de familie en de vrouwen bij de
vaststelling van de inhoudelijke kant van de begrafenis en de rituelen groter wordt en er
anderzijds vele verschillende rituelen zijn de rol van de dominee als hoeder van de traditie
sterker is geworden.

Mijn zevende conclusie heeft betrekking op het wel of niet ondersteunen van het RMS-ídeaal.
Bij de christenen bestaat er een grote diversiteit aan begrafenisrituelen en ik heb ook een
verschil aangaande de loyaliteit ten aanzien van de RMS waargenomen. Je zou daaruit
concluderen dat dé christelijke Molukse cultuur in feite een verzameling christelijke Molukse
subculturen is.
De islamitische Molukkers bevinden zich echter niet alleen wat betreft de RMS op dezelfde
golflengte er is tegelijkertijd ook meer eenduidigheid aangaande de begrafenisrituelen. Je zou
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daaruit kunnen concluderen dat er hier wel eerder gesproken zou kunnen worden van dé
islamitische Molukse cultuur.

Mijn achtste conclusie legt een relatie tussen het enerzijds afwijzen van de RMS en het
anderzijds noemen van een specifieke oorzaak voor de veranderingen binnen de christelijke
Molukse begrafenisrituelen. De geïnterviewde onder 4.2.3. en 5.2.3. noemt als enige de
invloed van Nederlandse Molukse familieleden op de begrafenisrituelen, die daardoor
mogelijk veranderd zijn. Hij is ook de enige die het RMS-ideaal afwijst.

Mijn negende conclusie betreft het in Nederland laten vervallen van de veertigste dag als een
dag van samenkomst na de begrafenis. Twee aanhangers van de RMS hebben deze dag laten
vallen met het argument dat het een islamitisch gebruik zou zijn. Twee andere aanhangers van
de RMS hebben deze dag echter in ere gehouden. De enige persoon die de RMS echter afwijst
heeft de veertigste dag ook in ere gehouden. Mijn conclusie is dat er geen relatie aan te wijzen
is tussen het wel of niet aanhangen van de RMS en het wel of niet afwijzen van de veertigste
dag als een islamitisch gebruik.
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BIJLAGEN.

BIJLAGE I.

1.DE BESCHRIJVINGEN VAN DIETER BARTELS EN ANNEKE WESSELS.

De eerste wat globale beschrijving is die van Dieter Bartels zoals hij die in de jaren tachtig
van de vorige eeuw aantrof. Hij stelt dat de islamitische begrafenisgewoonten in de
verschillende moslimdorpen in het algemeen gelijk zijn. Zij volgen ook grotendeels de
islamitische traditie. (I)
Het lichaam van een gestorvene wordt door religieuze functionarissen volgens de instructies
van de adatoudsten gewassen. Het lichaam wordt vervolgens in een kleed van ongebleekt
katoen gewikkeld. Hierna wordt er gebeden.
Het lichaam gaat gewoonlijk niet in een kist tenzij het graf zich in een drassig terrein bevindt.
Het lichaam wordt op zijn zij, met het hoofd naar het noorden, de voeten naar het zuiden en
het gezicht gericht naar Mekka in het westen, in het grafgelegd. Het kan ook zijn dat men het
lichaam rechtop in het grafzet met het gezicht naar het westen gericht. De begrafenis wordt
met een kort gebed afgesloten, maaz vaak fluistert men de geloofsbelijdenis nog in het oor van
de overledene. De overledene verschijnt zo beter voorbereid aan de hemelpoort . Als hem aan
de hemelpoort gevraagd wordt om te bewijzen dat hij een waze moslim is kan hij vervolgens
de geloofsbelijdenis opzeggen. De doodgravers dragen witte kleren wat symbolisch is voor de
dood. Zij hebben zich magisch voorbereid door heilige graven te bezoeken. (2)

De beschrijving van Anneke Wessels. (jazen negentig twintigste eeuw).

Wanneer er iemand overleden is, verspreidt het bericht zich snel door het dorp. Iedereen die
het nieuws hoort, dient zijn of haar werkzaamheden neer te leggen om naar het sterfhuis te
gaan. Dit is een plicht waaraan elke moslim gehoor moet geven en is van belang voor het
zielenheil van de dode. Het is belangijk dat er zoveel mogelijk mannen en vrouwen komen
want de engelen des oordeels zullen de aanwezigheid van ieder van hen beschouwen als een
getuigenis van de goedheid van de gestorvene. Het is bovendien belangrijk dat er veel mensen
komen vanwege het werk dat meteen na een overlijden moet worden uitgevoerd. (3)
Een dode wordt altijd zo snel mogelijk begraven en vaak gebeurt dit binnen een dag. Wanneer
de dag al te lang verstreken is om de nodige voorbereidingen te treffen wacht men tot de
volgende dag. Het kan ook zijn dat een begrafenis uitgesteld moet worden in afwachting van
de komst van de zaakgelastigde van de gestorvene. In principe is dit een volwassen
mannelijke verwant die aan de dode verwant is via de patriazchale lijn. (4)
Allereerst moet het lichaam van de dode gewassen worden .Het dode lichaam ligt over de
knieën van twee ofdrie mensen die gehurkt naast elkaar zitten met hun ruggen tegen de muur
geleund. Eén of twee anderen kleden het lichaam uit en wassen het met water en zeep. Deze
personen zijn geselecteerd als erfgenamen of `ahli waris' en zij zijn de meest nabije
bloedverwanten van dezelfde sekse als de overledene. Ze mogen echter niet tot de kinderen,
ouders, broers of zussen van de dode behoren. Het kunnen dus (achter)neven, (achter)nichten,
(oud)ooms, (oud)tantes of (achter)kleinkinderen van de dode zijn. Uitgesloten van deze taak
zijn ook de leden van hetzelfde huishouden als de dode en vaak zijn deze al uitgesloten
vanwege een directe familierelatie. De dorpsfunctionarissen en hun echtgenoten mogen deze
handelingen ook niet verrichten. (5) Kan het lichaam de volgende dag pas begraven worden
dan moet het opnieuw gewassen worden. In de avond komen er mensen samen in het sterfliuis
en in onderlinge afwisseling wordt er door mannen uit de koran gelezen. (6)
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In de voorkamer wordt ondertussen een bed opgemaakt voor de dode met een hemel van
doeken, mooie lakens en kussens. Op het bed liggen op een stapeltje de mooiste sarongs van
de dode alsmede één of ineer korans en een wit schoteltje met wierookpoeder. Voor mannen
worden er zeven en voor vrouwen negen witte katoenen lappen stof opgerold klaargelegd,
bijeengebonden met een reepje stof. De vrouwen moeten deze stoffen ook als hoofddoek
gebruiken. De doeken moeten ongebruikt en smetteloos wit zijn, omdat de ziel van de
gestorvene anders geen rust zal vinden. De nabestaanden zien de dode anders voortdurend in
vuile, gescheurde kleren ofbezig de vuile doeken te wassen. Het gewassen en verzorgde
lichaam wordt naar het bed overgebracht en daar in de witte doeken gewikkeld. Ter hoogte
van het gezicht wordt de stof kruislings ingeknipt en de lijkwade kan hier geopend en gesloten
worden. (7)
De vrouwen koken in de keuken van het sterfhuis en ondertussen graven ongehuwde jongens
op de begraafplaats van het dorp een graf van meer dan een meter diep. Naast het huis
timmeren andere mannen een draagbaar en een raamwerk van vier houten wanden voor het
graf. Er wordt op een bed, dat bedekt is met een wit laken, een halfronde kooi van gebogen
bamboe geplaatst. Moskeefunctionarissen en leden van de doipsraad mogen niet bij deze
werkzaamheden assisteren, want dat zou onheil over de dorpsbewoners brengen.
Hierna is het tijd om afscheid te nemen en de naaste verwanten van de dode gaan één voor
één naar de dode en vragen om vergiffenis voor a11es wat zij mogelijk misdaan hebben. Het is
erg belangrijk dat het leven in deze wereld goed wordt afgerond voor de overledene zelf, maar
ook voor de nabestaanden. Voor een goede afsluiting is het ook belangrijk dat de overledene
bijvoorbeeld geen schulden nalaat. Voor de nabestaanden is het belangrijk dat de overledene
na zijn dood geen wrok jegens hen koestert, omdat zaken niet goed zijn afgerond.
Na het afscheid volgt een kort gebed en wordt het lichaam door een aantal mannen met de
voeten vooruit naar buiten gedragen. Voor de deur staat de baar opgesteld waarop de dode
wordt gelegd en zijn lichaam wordt met gekleurde doeken afgedekt. De leden van de
dorpsraad mogen dit ook niet zien en indien zij aanwezig zijn moeten zij met hun rug naar de
voordeur blijven zitten. Er zouden meer sterfgevallen volgen indien zij een dode mee naar
buiten zouden begeleiden. (8)
De vrouwen blijven binnenshuis en zijn niet bij de begrafenis aanwezig, hoewel hen dat niet
verboden is. Dit gebruik is niet overal hetzelfde. De reden die de vrouwen aanvoeren voor het
feit dat zij niet bij de begrafenis aanwezig zijn, is het feit dat ze het in wezen niet aankunnen.
Door hun verdriet zouden zij de overgang van de dode in de weg staan.
Een aantal mannen draagt de lijkbaar naar de moskee, waar hij voor in de centrale ruimte
wordt neergezet. Na een korte dienst begeeft de stoet zich naar het kerkhof. Vier oude mannen
laten zich in het graf zakken en zij leggen het hun aangereikte lichaam in de goede positie in
het graf. Dus op de bodem van het graf, aan de westzijde richting noorden, op de rechterzij
met het gezicht in de richting van Mekka. De linten waarmee de witte doeken vastgebonden
zijn worden losgemaakt. Eén van de mannen spreekt een gebed uit. Het graf wordt tenslotte
afgedekt met planken en droge palmbladeren waarna ongetrouwde jongens aarde over het graf
scheppen totdat een heuvel het graf bedekt. (9)
Aan het hoofd en het voeteneinde van de graflieuvel plaatst men grafliouten naar Arabisch
model. Een van de ouderen giet driemaal water uit een keteltje over het graf uit, van het hoofd
tot aan het voeteneinde. Voordat men de begraafplaats verlaat wordt er een voor deze
gelegenheid voorgeschreven gebed uitgesproken waarin de geloofsbelijdenis wordt
voorgezegd. De dode moet immers aan kunnen tonen dat hij een ware gelovige is wanneer de
engelen dit gaan onderzoeken. Na de begrafenis gaan de mannen in bad om te voorkomen dat
ze slecht dromen in hun slaap. In het sterthuis worden zij hierna met thee en koekjes
opgewacht. (10)
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BIJLAGE 2.

2) AFVINKLIJST INTERVIEW ISLAMITISCHE MOLUKKERS.

1) bekendmaking sterfgeval: aan de familie, aan de (religieuze) gemeenschap, aan de
imam, eventuele anderen.

2) bepaling van het begrafenistijdstip.

3) aanwezigheid bij de dode en de nabestaanden direct na het bekend worden van het
sterfgeval.

4) de rol van de aanwezigen: de nabestaanden, de familie, de imam, eventuele anderen.

5) condoleances.

6) bepaling inhoudelijke invulling van de begrafenis.

7) de rol van de nabestaanden, familie, de imam, eventuele anderen.

8) het wassen en afleggen van de dode. - rollen ~ taken van betrokkenen.
- fasen ~ stappen.
- (rituele) handelingen.
- werkwijze.

9) het verblijf van de dode tijdens het wassen en afleggen.

10) de katoenen doeken.

11) grafgiften I de lijkbaar ~ bloemen.

12) (rituele) handelingen in de tijd tussen de opbaring en de begrafenis.

13) (eventuele) avondwake: de rol van de nabestaanden, de familie, de imam, eventuele
anderen.

14) de gebeden in de moskee en de rol van de imam.

15) de verplaatsing van de dode. - soort vervoer.
- betrokkenen.
- (rituele) handelingen.

16) (rituele) handelingen tijdens de uitvaartplechtigheid.

17) de rol van de nabestaanden, de familie, de imam, eventueel anderen tijdens de uit-
vaartplechtigheid.

18) (rituele) handelingen tijdens de teraardebestelling.
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19) de rol van de nabestaanden, de familie, de imam, eventuele anderen tijdens de ter-
aardebestelling.

20) het graf. - de keuze van de plaats.
- het graven van het graf (betrokkenen).
- de afwerking van het graf.

21) de afsluiting van de begrafenisplechtigheid.

22) de rol van de nabestaanden, de familie, de imam, eventueel anderen tijdens de
afsluiting van de begrafenisplechtigheid.

23) (rituele) handelingen, plechtigheden, tijdens bijeenkomsten na de begrafenis.
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BIJLAGE 3.

3) AFVINKLIJST INTERVIEW CHRISTELIJKE MOLUKKERS.

1) bekendmaking sterfgeval aan de familie, aan de (religieuze) gemeenschap.

2) bepaling van het begrafenistijdstip.

3) aanwezigheid bij de dode en de nabestaanden direct na het bekend worden van het
sterfgeval.

4) de rol van de aanwezigen, de nabestaanden, de familie, de dominee, kerkenraadsleden,
de medicijnman, de kumpulan (begrafenisvereniging), eventuele anderen.

5) condoleances.

6) bepaling inhoudelijke invulling van de begrafenis.

7) de rol van de nabestaanden, familie, de dominee, de medicijnman, de kumpulan
(begrafenisvereniging), eventuele anderen.

8) het wassen en afleggen van de dode. - rol I taken van betrokkenen.
- fasen I stappen.
- rituele handelingen.
- werkwijze.

9) het verblijf van de dode tijdens het wassen en afleggen.

10) begraafkleding. (doodskleed)

11) grafgiften I soort kist I bloemen.

12) (rituele) handelingen in de tijd tussen de opbaring en de begrafenis.

13) verplaatsing van de dode. - soort vervoer.
- betrokkenen.
- rituele handelingen.

14) (rituele) handelingen bij het binnengaan van de kerk I het ontspanningslokaal l
rouwcentruml mortuariuml het woonhuis van de dode.

15) geld- en goedereninzameling.

16)de rol van de nabestaanden, familie, (religieuze)gemeenschap, de dominee, eventuele
anderen.

17) muziek, gezang, gebeden.
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18) de troostdienst - de rol van de nabestaanden, familie, (religieuze) gemeenschap, de
dominee, eventuele anderen.

19) de inhoudelijke invulling van de troostdienst.

20) de koffie I maaltijd na de troostdienst.

21)de avondwake. - de rol van de nabestaanden, familie, (religieuze) gemeenschap, de
dominee, eventuele anderen.

22)de verplaatsing van de dode. - soort vervoer.
- betrokkenen.
- (rituele) handelingen.

23) (rituele) handelingen bij het binnengaan van het woonhuis.

24) (rituele) handelingen in het woonhuis.

25) (rituele) handelingen bij het verlaten van het woonhuis.

26) de verplaatsing van de dode. - soort vervoer.
- betrokkenen.
- (rituele) handelingen.

27) (rituele) handelingen tijdens het binnengaan van de kerk.

28) (rituele) handelingen tijdens de uitvaartplechtigheid.

29) de rol van de nabestaanden, familie, de (religieuze)gemeenschap, de dominee,
eventuele anderen tijdens de uitvaartplechtigheid.

30) (rituele) handelingen tijdens het verlaten van de kerk.

31) de verplaatsing van de dode. - soort vervoer.
- betrokkenen.
- (rituele) handelingen.

32) (rituele) handelingen tijdens de teraardebestelling.

33) de rol van de nabestaanden, familie, de (religieuze) gemeenschap, de dominee,
eventuele anderen tijdens de teraardebestelling.

34) het graf. de keuze van de plaats.
het graven van het graf (betrokkenen).
de afwerking van het graf.

35) de afsluiting van de begrafenisplechtigheid.

36) de rol van de nabestaanden, familie, de (religieuze)gemeenschap, de dominee,
eventuele anderen tijdens de afsluiting van de begrafenisplechtigheid.
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37) bijeenkomsten (troostavonden) na de begrafenis. - betrokkenen.
- (rituele) handelingen.

38) de rol van de nabestaanden, familie, de (religieuze) gemeenschap, de dominee,
eventuele anderen tijdens de troostavonden.
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