
Herinneringen aan Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen op Ternate 

 

Ik ben geboren op het eiland Ternate, in de Noord Molukken; Ternate stond sinds 

1607 onder Nederlandse invloed ( lees “De Verenigde Oost-Indische Compagnie”, 

de VOC). Zij waren daar vanwege de kruidnagel, een zeer lucratieve handel in 

die dagen. Om de belangen van de VOC te verdedigen kent Ternate vanaf die tijd 

een grote militaire bezetting. Er werd een groot fort gebouwd, Fort Oranje, om 

de soldaten te huisvesten. Zo kwam ook mijn voorouder Carel Frederik Kneefel 

uit Dresden in 1730 op Ternate, in dienst van de VOC. 

Vanwege het grote aantal soldaten, de administratieve staf en bestuurders met 

hun gezinnen, zorgde de VOC dat er onderwijzers en predikanten meekwamen. 

Als je de Protestantse Molukse kerk, die later ontstond, bekijkt zijn de 

Nederlandse gereformeerde invloeden nog zeker aanwezig. Zo ook rondom het 

Paas Gebeuren. 

Ik kan me herinneren dat op witte donderdag avond de kerk vol was voor de 

avondmaal viering, Wij als kinderen gingen naar een andere zaal om lampionnen 

te maken. Later begreep ik dat de dienst naast het avondmaal ook een 

troostdienst was. Die gericht was op het sterven van Jezus. 

Wat daarna kwam maakte op ons, kinderen een grote indruk. De kerkgangers 

gingen in een lange rij als een soort processie met een kruis en fakkels naar een 

heuvel dicht bij het kerkhof. Symbolisch als de discipelen van Jezus die over hem 

“waakten” voordat hij werd gekruisigd. En wij als kinderen liepen met onze 

zelfgemaakte lampionnen daar achteraan.  

Hier in Nederland heeft het televisieprogramma “the Passion” er veel van weg. 

De goede vrijdag is een vrije dag met een kerkdienst om 2 uur s’middags. 

De paasviering is zoals wij die ook kennen, met aansluitend een groot feest voor 

de kinderen, dus met z’n allen paaseieren zoeken, verstopt in de buurt van het 

strand. Een fijne herinnering: Pasen op het strand, wuivende palmbomen, het 

geluid van rollende golven en samen zingen……… 

Hugo Kneefel 

 

 

 


