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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
In maart-april 2010 werd een deel van het archief van prof.dr. P.N. Holtrop, met 
daarin opgenomen een deel van het zendingsarchief van ds. H. van den Brink, over-
gedragen aan het Historisch Documentatiecentrum. De stukken zijn beschreven 
zoals ze werden aangetroffen. 
 
Pieter Nanne Holtrop 
Pieter Holtrop1 werd in 1943 geboren. In 1968 begon hij aan zijn doctoraat in de 
theologie (Oecumenica en Kerkgeschiedenis) en promoveerde hij in 1975 aan de 
Vrije Universiteit op het proefschrift Tussen piëtisme en réveil: het “Deutsche 
Christentumgesellschaft” in Nederland, 1784-1833. In 1969 en 1971 studeerde hij 
ook aan de Universiteit van Basel in Zwitserland.  
Hij was achtereenvolgens verbonden aan het Theological Seminary of Eastern Indo-
nesia Ujung Pandang (Indonesië), de South East Asian Graduate School of Theolo-
gy, Het Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie 
en Oecumenica van de Universiteit Utrecht (IIMO) en de Theologische Universiteit 
(Oudestraat) in Kampen, waar hij tussen 1987 en 2005 werkzaam was als hoogleraar 
zendingswetenschappen. Holtrop was van 2005 tot heden (2010) tevens gastdocent 
aan de Department of Religious Studies aan Södertörns Högskola in Flemingsberg 
(Stockholm) in Zweden en vanaf 2009 als ‘visiting professor’ verbonden aan The 
Amsterdam Centre for the History of Christianity van de Vrije Universiteit. Pieter 
Holtrop overleed op 3 augustus 2012. 
 
Hendrikus van den Brink 
Ds. Hendrikus van den Brink werd op 4 mei 1904 geboren. Op 7 december 1932, 
reeds getrouwd met Nel Rotteveel, werd hij, na een beroep van de Gereformeerde 
kerk van Delft om als zendingspredikant te Solo te gaan werken te hebben afgewe-
zen, door de classis Utrecht van de Gereformeerde Kerken beroepen te Soerabaya. 
Vanwege de gereformeerde kerk in Soerabaya werd hij missionair predikant in Ma-
kassar voor de arbeid onder Makassaren en Boeginezen. De kerken van Soerabaya, 
Malang en Semarang verzorgden gezamenlijk de zending onder de Makassaren.  
Op 4 januari 1933 vertrok Van den Brink naar Nederlands-Indië. Op 12 februari 
1933 verbond hij zich aan de kerk van Soerabaya. Namens deze kerk zou hij zich 
ook inzetten voor het ‘verstrooidenwerk’, in het bijzonder op Celebes. Het zen-
dingswerk bestond uit drie delen: de hoofddienst, de medische dienst en de school-
dienst. Behalve in de stad Makassar, opende hij in 1933 en 1934 ook zendingsposten 
in de streek van Malino dat in het oosten van het oude vorstendom Goa ligt. Van den 
Brink kreeg veel gedaan: hij pakte het onderwijs aan, er werden poliklinieken opge-
richt en in 1938 stichtte hij het Laboean Badji2-ziekenhuis, waarin  Ong Yan Hong 
tot medio 1942 als zendingsarts werkte. Vier jaar na zijn aankomst had hij twaalf 
mensen voor zich werken. Om het medische werk te bekostigen werd in Nederland 
een vereniging opgericht dat deze steun zou organiseren. In Stemmen uit Makassar 
berichtte Van den Brink over zijn werk en de resultaten die het opleverde. Een van 
de belangrijkste resultaten van zijn werk was de oprichting van de kleine Indonesi-
sche kerk: de GKSS (de Christelijke Kerk van Zuid-Celebes). Verder fungeerde hij 
in de eerste jaren ook als voorganger van de Gereformeerde kring te Makassar, die 
in 1939 34 volwassen leden telde. 

                                                           
1 De gegevens over P.N. Holtrop zijn grotendeels van hemzelf afkomstig.  
2 ‘Veilige haven’. 
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Van den Brinks termijnen als predikant werden afgewisseld met verloven in Neder-
land. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog duurde het verlof, dat in 1939 
begon, tot 1946. In deze periode (1943) publiceerde hij zijn biografie van Benjamin 
Frederik Matthes: Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van 
het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Tijdens dit verlof preekte hij en zette hij zich 
in om steun te werven voor de zending. In 1946 begon zijn derde termijn als missio-
nair predikant. Na aankomst op Java werkte hij aanvankelijk op Soemba, om op 5 
oktober 1948 terug te keren naar Makassar waar hij tot 1962 werkte. Evenals tijdens 
zijn vooroorlogse werkzaamheden, richtte Van den Brink zich na de oorlog weer op 
het ziekenhuiswerk en de lectuurvoorziening.  
Van den Brink koos ondubbelzinnig partij in de Indonesische onafhankelijkheids-
strijd (1945-1949): in publicaties liet hij duidelijk uitkomen een voorstander van een 
onafhankelijk Indonesië te zijn. Hij was van mening dat het onafhankelijkheidsstre-
ven van de Indonesiërs te vergelijken was met de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. 
Voorstander van onafhankelijkheid was ook H. Bergema, met wie hij samenwerkte 
om de Hervormde en Gereformeerde kerk in Makassar, ook kerkrechtelijk, samen te 
voegen.  
Na zijn terugkeer in Nederland in 1962, besloot Van den Brink om in Spanje te gaan 
wonen. Daar werkte hij samen met mevrouw Spoor die in El-Atabal een dorp had 
laten bouwen voor Indische mensen. In de jaren zestig bezochten ook Nederlanders 
deze streek en ook de kerken waar Van den Brink en zijn collega’s oecumenische 
diensten hielden in de Nederlandse taal. Vanuit het zendingswerk ingesteld op oe-
cumenische samenwerking, legde hij ook contact met de bisschop van Malaga. 
Daarmee doorbrak hij barrières die eeuwenlang hadden bestaan. De oecumenische 
stichting EPNS (Evangelisch Pastoraat onder Nederlanders in Spanje) steunde hem  
bij zijn werkzaamheden, die hij voortzette tot 1980. Hij overleed op 26 juli 1982. 
 
De geschiedenis van het archief 
Tussen 1977 en 1982 werkte Pieter Holtrop aan de Theologische Hogeschool te 
Makassar, toen Ujung Pandang geheten. In zijn eerste jaren in Makassar vatte hij het 
plan op om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de kerken in Zuid-Sulawesi. 
De concrete aanleiding vormde de vondst van het archief van de Madjelis Keristen 
(De Christenraad) waarover hij zou schrijven in Selaku perintis jalan keesaan ge-
rejani di Indonesia. Sejarah Madjelis Keristen Indonesia bahagian Timur 1947-
1956. In 1982 verscheen ook Dari Malino ke Makassar. Dasawarsa pertama STT 
Intim Ujung Pandang 1947-1957 over de Theologische Hogeschool in Ujung Pan-
dang3.  
De kern van het archief dat Holtrop verzamelde, bestond uit – zoals hij dat noemde - 
de Arsip Kebaran Injil di Sulawesi Selaten (het Archief van de zending in Zuid-
Sulawesi). Holtrop richtte een instituut op ter bestudering van de kerken in Zuid-
Sulawesi en ontmoette H. van den Brink, die zijn archief aan hem afstond. Onder de 
stukken bevonden zich ook dagboeken. Aangezien Van den Brink deze graag zelf 
wilde bewaren, heeft Holtrop de dagboeken gekopieerd en in het archief opgenomen 
(zie inv.nrs. 1-6 en 33-39). De originele stukken zijn overgedragen aan de toenmali-
ge zendingssecretaris, Wim van Halsema. Volgens Holtrop zijn de dagboeken ‘uniek 
en laten [ze] veel zien van het ondankbare en feitelijk ook onvruchtbare zendings-
werk van Van den Brink’.  
De hele collectie is in 1980 meegenomen naar Ujung Pandang, waar het onderge-
bracht werd in het Instituut voor de geschiedenis van de kerken in Zuid-Sulawesi, 
dat gehuisvest was in de bibliotheek van de Theologische School in Makassar. Bij 
zijn vertrek in 1982 heeft Holtrop bepaalde stukken gekopieerd en die kopieën ach-
                                                           
3 Beide publicaties zijn onvertaald gebleven. De titels betekenen respectievelijk: 
‘Als voorlopers op de weg tot kerkelijke eenheid in Indonesië. De geschiedenis van 
de Christen Raad in Oostelijk Indonesië, 1947-1956’ en ‘Van Malino naar Makas-
sar. Het eerste decennium van de Theologische Hogeschool in Ujung Pandang’. Een 
deel van het eerste boek werd omgewerkt tot een artikel dat verscheen in Een recht-
vaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van Hendrik Bergema. 
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tergelaten in het instituut. De kwetsbare originelen nam hij mee naar Nederland met 
het plan erover te schrijven. Dit werk over de zending zou een aanvulling moeten 
vormen op eerdere publicaties van zijn hand over de oecumenische beweging in 
Oostelijk Indonesië en een bronnenonderzoek over de Theologische School te Ma-
kassar.  
Net voor zijn vertrek kreeg Holtrop contact met de weduwe van de evangelist en 
leider van de kerk van Zuid-Sulawesi, Guru Injil (Daeng) Massiki4. Een deel van 
diens archief werd aan Holtrop afgestaan zodat hij het als bron kon gebruiken voor 
zijn voorgenomen boek over de zending. 
 
Tweede zending 
In augustus 2012 werden aanvullingen op het archief overgedragen aan het HDC. 
Deze stukken zijn beschreven zoals ze werden aangetroffen en lopen vanaf inventa-
risnummer 134. 
 
Derde zending 
In 2017 voegde Arnoldien van Berg een omslag met  brieven vanPuchinger en ande-
ren aan het archief toe. 
 
Overige bewaarplaatsen. 
Andere stukken betreffende Van den Brink en de zending zijn te vinden in Het 
Utrechts Archief onder de titel: ‘Gereformeerde kerken in Nederland (gkn): generaal 
deputaatschap voor de zending: “Inventaris van de archieven van de generale depu-
taten voor de zending onder de heidenen en mohammedanen 1892-1946, en hun 
voorgangers”‘, toegangsnummer 73. Zie in deze plaatsingslijst ook inventarisnum-
mers 88-90. 
 
 
Geraadpleegde literatuur. 
C.G.F. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-
1966. Een bronnenpublicatie, z.p., 1995. 
A. Algra, De gereformeerde kerken in Nederlands-Indië (1877-1961), T. Wever, 
Franeker, [1967]. 
I. Bergema, I en C. de Jong, (red.), Een rechtvaardig mens plant een levensboom. 
Over het leven en werk van Hendrik Bergema, uitgeverij Boekencentrum, Zoeter-
meer, 2006. 
Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Oosterbaan & Le Coultre 
B.V., Goes, 1983. 
Chr.G.F. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 
1852-1966. Een bronnenpublicatie, Aska, Alphen a/d Rijn 1995.  
 
Gebruikte plaatsnamen. 
De namen en schrijfwijze van de verschillende Indonesische eilanden en steden zijn 
overgenomen in de beschrijvingen zoals gebruikt in het archief. Daarom worden de 
namen Sulawesi en Celebes door elkaar gebruikt, en komt zowel ‘Djakarta’ als ‘Ja-
karta’ voor.  
 
Verwijderde stukken. 
Uit het archief werden dubbele stukken en drukwerk verwijderd. Enkele stukken 
werden in andere HDC-collecties opgenomen. Zie hiervoor bijlage 1. 
 
Gebruikte afkortingen  
ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia 
BPPGSS Badan Pekerdja Pelaksanaan Geredja di Sulawesi Selatan - Werk 

Comité tot instituering van de Christelijke Kerk in wording in Zuid-
Celebes) 

                                                           
4 Guru Injil: evanglist; Daeng: vorst. 
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CWB Commissie Wetenschapsbeoefening van de Theologische Universiteit 
Kampen 

DGI Dewan Geredja-Geredja di Indonesia (Raad van kerken in Indonesië) 
DTBL Doop-,Trouwerij-, Begrafenis- en Lidmatenregisters 
DZOK Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending 

en Overzeese Kerken  
GKI Geredja Kristen Indonesia – Christelijke (Protestantse) kerk van Indo-

nesië 
GKJ Gereja Kristen Java (Christelijke Kerk van Midden-Java) 
GKSS Gereja Kristen Sulawesi-Selatan - Christelijke (Protestantse) kerk van 

Zuid-Sulawesi 
GPIB Geredja Protestan Indonesia Barat – Protestantse kerk van westelijk 

Indonesië 
GZB Gereformeerde Zendings Bond 
ICJ Indonesische Christen Jongeren 
ING Instituut voor Nederlandse Geschiedenis  
ISGIT Institut Sejarah Gereja Indonesia Timur 
LZR Locale Zendings Raad 
NHK Nederlands Hervormde Kerk 
MK Majelis Keristen (Oecumenische Raad) 
PKI Protestantse Kerken in Indonesië 
PP Panitia Perwakilan – Commissie van vertegenwoordigers = plaatste-

lijke vertegenwoordigende commissie van de WGP 
STT Jakarta Theologische Hogeschool Jakarta 
SUMAK Sumatra-Makassar-commissie 
UKIM Universitas Kristen Indonesia Maluku 
UZV Utrechtse Zendingsvereniging 
VNZ Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties 
WGP Wakil2 Geredja2 Pendukung – Vertegenwoordigers van de steunende 

kerken 
WZOK Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en 

Overzeese Kerken  
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
1-6 Kopieën van dagboeken. 
 6 delen 
 [NB: Deze ingebonden kopieën bevatten ook ander gekopieerd 

archiefmateriaal van een latere datum.] 
 
  1.  6 jan. 1933 tot 4 dec. 1934. 
  2.  4 dec. 1934 tot 1 sep. 1935. 
  3.  1 sep. 1935 tot 31 dec. 1937. 
  4.  dec. 1937 tot 20 mrt. 1939. [NB: dit deel begint 
   met aanvullingen op dagboek 3]. 
  5.  1 jan. 1951-mrt. 1952. 
  6.  4 okt. 1959-dec. 1959. 
 
7 (Doorslagen van) typoscripten met beschrijvingen van de dis-

tricten Kodi en Lauli, 1949 en z.d. van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 

 1 omslag 
 
8 Het zendingswerk op Zuid-Celebes van W. de Jong, 1964. 
 1 deel 
 
9 Stukken betreffende artikelen van Van den Brink over de zen-

ding op Celebes en Selajar en in Makassar, [1933]-1950 en z.d. 
 1 omslag 
 
10 Stukken betreffende de zending in Makassar en het leven in 

Nederlands Oost-Indië, 1933-1958 en z.d. 
 1 omslag 
 
11 Stukken betreffende een toespraak over en de biografie van 

Benjamin Frederik Matthes, 1943 
 1 omslag 
 
12 Stukken betreffende een radiotoespraak ‘Zullen wij paraat 

zijn?’, 1941. 
 1 omslag 
 
13 (Doorslagen van) artikelen betreffende de zending in Makassar, 

1950-1955.  
 Doorslagen van brieven verzonden vanuit Makassar, 1953-

1957.  
 Ontvangen brief van de Evangelisatie Commissie van de Pro-

testantse Kerk in Westelijk Indonesië, 1956. 
 1 omslag 
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14 Doorslagen van verstuurde (rondzend-)brieven betreffende de 
zending te Makassar en preekschetsen, 1936-1946 en z.d. 

 Stukken betreffende het Comité tot steun van het Medische 
Zendingswerk te Makassar en de Gereformeerde kerken te Soe-
rabaya, Semarang en Malang, 1940-1941 en z.d. 

 Aankondigingen voor openbare lezingen van Van den Brink 
over zendingswerk in Nederlands-Indië, 1944 en z.d. 

 1 omslag 
 
15 Ontvangen brieven van Van den Brink en stukken betreffende 

de zending te Kotamobagu en Minahassa, 1934-1937 en z.d. 
 1 omslag 
 
16 Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven betref-

fende de zending in Nederlands-Indië, de Synode raad van de 
protestantse kerk in Indonesië en de Zendingsraad van de NHK, 
1947-1962. 

 1 omslag 
 
17 Verslagen van reizen naar Billiton, Celebes, Soemba en Timor, 

1934-1946.  
 Ontvangen brieven niet van direct belang voor zendingswerk, 

1939-1940.  
 Ontvangen brieven en stukken betreffende zending in Westelijk 

Indonesië, de Deputaten der Makassar-Zending, 1940-1976. 
 Stukken betreffende archiefonderzoek verricht door Van den 

Brink naar A. Goudswaard en W. M. Donselaar, 1941. 
 Stukken betreffende de Matthes-biografie en het Nederlandsch 

Bijbelgenootschap, 1941-1953. 
 Algemene en particuliere stukken betreffende verzekeringen, 

tractementen en pensioen, 1944-1947 en z.d. 
 Stukken betreffende de derde algemene synode van de protes-

tantse kerk te Indonesië, 1946. 
 Stukken van financiële aard van de Gereformeerde Kerk te Ma-

kassar en Medan en betreffende de samenwerking met de ker-
ken op Midden-Java, 1952-1969. 

 Meditaties van Van den Brink over verlof, 1953. 
 1 omslag 
 
18 Publicatie van de Church History Commission Bahan Sejarah. 

Gereja Injili di tanah Jawa, 1977 
 Concept-tekst voor Lahirnya Geraja-Gereja di Lingkungan van 

de synode van de gereformeerde kerken te Indonesië, 1978. 
 1 omslag 
 
19 Stukken betreffende de deputaten voor de Makassar-zending, de 

Gereformeerde Kerk te Soerabaya, de samenwerkende zen-
dingscorporaties, de synode en het moderamen van de GKI en 
de Raad voor de Zending van de NHK, 1947-1960 en z.d. 

 1 omslag 
 
20 Stukken betreffende de Gereformeerde kerk te Soerabaya, 

1933-1939. 
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 1 omslag 
 
21 Verslagen van zendingswerk op Zuid-West Celebes van J. 

Swaak, 1948-1949. 
 1 omslag 

 
22 Verslagen van zendingswerk op Zuid-West Celebes van J. C. 

Brokken en te Saleier van onbekende personen, 1936-1947. 
 Typoscripten van artikelen betreffende de Islam en het Chris-

tendom in Indonesië, 1938-1941 en z.d. 
 [NB: de artikelen zijn in het Nederlands en Bahassa gesteld.] 
 Kopieën van handgetekende landkaarten van delen van Celebes, 

z.d. 
 1 omslag 
 
23 Notulen in het Bahassa van de Musjawarah Synode I GKSS 

gehouden te Makassar, 1966. 
 1 deel 
 
24 Ontvangen brieven betreffende de kerk op Celebes, 1948-1958.

  
 Stukken betreffende Makassar-zending en de eerste Synode 

aldaar, 1955-1965.  
 Stukken betreffende de arbeidersbond Badan Pekerja Pekerja 

(BPP), 1956-1959. 
 Notulen van de (Proto-)synode van de GKSS, 1965-1966. 
 Notulen van vergaderingen van de GKSS in de classes Sop-

peng, Makassar-Malino en Djeneberang, 1967. 
 1 omslag 
 
25 Ontvangen brieven, 1946-1961. 
 1 omslag 
 
26 Notulen van de Panitia Perwakilan (PP), 1956-1963. 
 1 omslag 
 
27 Rapporten betreffende zending en PP in Soppeng, Salajar, 

Kerdja, 1956-1959. 
 Stukken betreffende zendingswerk op Zuid-Celebes en de zen-

dingswerk-steunende kerken, 1956-1965. 
 1 omslag 
 
28 Stukken betreffende ziekenverzorging, zendingswerk, kerk-

bouw en de BPPGSS in Zuid-Celebes, 1949-1965. 
 Rapport over een bezoek van Van den Brink aan Java en Bali, 

1954. 
 Stukken betreffende kerkvisitatie bij de gereformeerde kerk van 

Jakarta, 1960. 
 1 omslag 
29 Stukken betreffende de Makassar-zending uitgaande van de 

Gereformeerde kerken van Soerabaya, Malang en Semarang, 
1930-1935. 
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 Stukken betreffende zending en samenwerking tussen kerken op 
Celebes, 1948-1958. 

 (Concept-) rapporten betreffende zending op Celebes en brieven 
ontvangen van het zendingscentrum van de gereformeerde ker-
ken in Nederland, 1956-1965. 

 Notulen van de GKSS van de classis Soppeng, 1960-1961. 
 1 omslag 
 
30 Doorslagen van brieven verstuurd naar de Raad der Geref. Kerk 

te Soerabaya, de Deputaten der Makassar Zending en de Raad 
der Geref. Kerk te Amsterdam, 1933-1940. 

 Stukken betreffende de huur van een huis in Makassar en het 
bijbouwen van een studeervertrek, 1934-1935. 

 Stukken betreffende het zendingsziekenhuis Laboean Badji te 
Makassar en de zendingsarts Ong Yan Hong, 1939-1950 en z.d. 

 Ontvangen brieven betreffende de synoderaad en zendingswerk 
te Soppeng en Zuid-Celebes, 1946-1951. 

 Doorslagen en kopieën van verstuurde stukken betreffende 
werkzaamheden van derden in Djakarta en de Makassar-
zending, 1946-1952. 

 Doorslagen van brieven over een vertaling van het NT in het 
Laag-Maleis en Bijbelverhalen in de Makasaarse taal, 1949-
1959. 

 Nota ‘Historie Kerkelijke organisatie in het Zendingwerk in 
Sulawesi Selatan’ voor gebruik door de Sumak Commissie, 
1958. 

 1 omslag 
 

31 Zendingsrapporten van Van den Brink, 1933-1938. 
 Stukken betreffende de dienstbetrekkingen van personen werk-

zaam in de zending, 1947-1958. 
 Stukken betreffende de verspreiding van gratis lectuur, 1960. 
 1 omslag 
 
32 Verslagen van Van den Brink verzonden aan de Sumatra-

Makassar Commissie en diverse kerkelijke raden in Indonesië 
en Nederland over de zending op Celebes, 1951-1962. 

 1 omslag 
 
 
33-39 Ingebonden fotokopieën van dagboeken, 1939-1962. 
 7 delen  
  33.  31 maart 1939-24 nov. 1946. 
  34.  [1957-1959]. 
  35.  22 juni 1958-25 september 1959. 
  36.  1958-1959. 
  37.  jan.-mrt. 1959.   
  38.  1961-1962. 
  39.  [1962]. 
  [NB: een aantal delen bevat kopieën van preekschetsen 
  en brieven en mist een vermelding van jaartallen.] 
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40 Voordrachten en verhalen van Van den Brink over het Christe-
lijk en Islamitisch geloof, Indonesische onafhankelijkheid, zen-
dingswerk, de geschiedenis van en het leven op Celebes, 1940-
1949 en z.d. 

 1 omslag 
 
41 Typoscripten van stukken en verhalen van derden betreffende 

de geschiedenis en volkenkunde van Makassar, het oud-
Makasaars recht, de Buginezen, Makassaars bijgeloof, 1864-
1949 en z.d. 

 Stukken betreffende het Nederlandsch Bijbelgenootschap en de 
Bijbelvertaling in het Makassaars en Boeginees van B.F. Mat-
thes, 1941. 

 1 omslag 
 
42 Stukken in het Makasaars en Boeginees gesteld, onderwerp 

onbekend, 1951 en z.d. 
 Leesoefeningen en woordenlijsten voor de Makasaarse ten 

Boeginese talen, z.d. 
 Afdrukken van clichés uit het boek van Matthes, z.d.  
 Gebundelde Bijbelpassages in de Makasaarse taal gesteld en 

uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, z.d. 
 1 omslag 
 
43 Plattegrondschetsen van de redoute te Badjoa, kampong Boni, 

en de versterking van Pasimpa, Celebes, z.d. 
 1 omslag 
 
44 Transcripties van brieven van B.T. Matthes en N. Graafland, 

1877-1888. 
 Brieven van H. Bettink en onbekende schrijver, 1892. 
 Rapport over H. Bettink, agent van depot Bonthain, Celebes, 

1895. 
 Brief [afzender niet leesbaar], 17 mei 1900. 
 Handgeschreven aantekeningen betreffende een reis van Van 

den Brink naar Minahassa, 1934. 
 Kwitantie van de firma Wah Men voor de aanschaf van een 

naaimachine, 1959. 
 Afscheidsbrief aan parochianen van ‘J.J.O.’, [1959]. 
 Schrift van C.F. van Doornik met collegedictaten ‘Encyclope-

die’ van prof. Meulema, 1962-1963. 
 Lijst van uitgaven van de BPK 1969-1970. 
 Stuk betreffende de uitleg van Bijbelpassages in Bahassa, z.d. 
 Schrift ‘Typ. Mak. uitdrukkingen bruikbaar voor de preek’, z.d. 
 Stukken met uitleg over de Makasaarse taal, z.d. 
 Kladden voor een artikel over de koloniale opbouwdienst in het 

binnenland van Celebes en foto’s van de werkzaamheden, z.d. 
 1 omslag 
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45 Aantekeningen gemaakt tijdens onderzoek naar het Nederlands 
Godsdienstig Traktaat Genootschap, z.d.  

 1 omslag 
 
46 Stukken betreffende taal-land en volkenkunde van Celebes, 

1949 en z.d. 
 Brief van G. Maan aan Mw. Van den Brink, 1953. 
 Typoscripten gemaakt door I. Boaz van het dagboek van zende-
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 Reisverslag van een reis naar Java, 1953. 
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Indonesië, 1947 en z.d. 
 Lijst van archiefstukken en boeken in ‘Oegstgeest’, z.d. 
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 Aantekeningen van P.N. Holtrop over verslagen Van den Brink 

en het MK-archief, 1946-1956. 
 Manuscript met begeleidend schrijven van De arme en de zen-

ding van C. de Jong, 1989. 
 1 omslag 
 
82 Gegevens verzameld door P.N. Holtrop uit correspondentie van 
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 Stukken betreffende de plaats en taak van het Zendingsconsu-

laat, 1947-1948. 
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 1 deel 
 
88-90 Inventarissen van het Rijksarchief Utrecht betreffende de zen-
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91 Stukken betreffende de GKSS afkomstig uit archief Massikki, 

1942-1973. 
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106 Laporan Dokumentasi Mengenai Lapangan Pekabaran Indjil di 

Sulawesi Selatan 1962, kopie van een uitgave van de World 
Wide Communion Sunday en D.R. Maitimoe, Bogor, 1962. 
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 1 omslag 
 
120 Kopieën van officiële stukken ten behoeve van studie naar de 

zending in Indonesië in de periode 1817-1843, z.d. 
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Bijlage 1 
 
 
 
 
 
 
De volgende stukken zijn opgenomen in het archief ‘Oorkondes en verkie-
zingsaffiches, pamfletten betreffende de VU, de ARP en enkele tentoonstel-
lingen – ca. 1871-2007’ (inventarisnummer 193): 
 
 Een groot formaat foto van A. Kuyper, z.d.  
 
 Een groot formaat foto van de Synode van de Gereformeerde 

Kerken te Middelburg in 1896. 
 


