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Voorwoord 

Bapak Raden Mas Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo  gebruikte twee termen om dit boek mee aan 

te duiden. De naam die Bapak in het manuscript gaf is “geschiedenis”. Maar tegen zijn kinderen en 

kleinkinderen en tegen de volgelingen van de latihan kejiwaan van Subud, gebruikte Bapak de term 

“autobiografie”. Bij de afsluiting van het boek schrijft Bapak, “Geschiedenis van mijn reis bij het 

ontwikkelen van de latihan kejiwaan van Subud.” 

Bapak’s manuscript werd voltooid op 22 juni, 1980. Bapak stierf op 23 juni, 1987. Bapak heeft altijd 

gezegd dat deze geschiedenis pas na zijn dood zou worden gepubliceerd. Voor zijn dood liet Bapak 

het manuscript aan slechts enkele mensen lezen, alleen om hun nieuwsgierigheid te bevredigen, 

maar zonder dat er enig commentaar of feedback werd gegeven.  

Veel volgelingen van de latihan kejiwaan van Subud, en vooral diegenen die Bapak ontmoetten en 

rechtstreeks leiding van hem ontvingen, willen zich de ware Bapak herinneren en hem als zodanig 

begrijpen. Daarom is dit boek een directe weergave van Bapak’s manuscript, zonder aanpassingen.  

Het materiaal in dit boek is gebaseerd op Bapak’s herinneringen. Sommigen zullen het gevoel hebben 

dat bepaalde details, met name betreffende personen, niet compleet of onjuist zijn. In dat geval 

vragen wij diegenen die het betreft, daarvoor begrip. 

Jakarta, 22 juni 1989                                                       Ir. Haryono Sumohadiwidjojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 1 

De Geboorte 

 
Voordat ik het verhaal van mijn leven vertel, wil ik eerst het leven van mijn moeder, Karsinah,  
beschrijven voor zij getrouwd was, want het is belangrijk om te weten wat er met haar gebeurde in 
die tijd.  
 
Toen Ibu Kursinah nog klein was woonde ze met haar ouders in Juangi in het Telawah district van 
Surakarta. Haar ouders werkten toen als leveranciers van materialen voor onderhoud van het spoor 
tussen Semarang en Solo. 
 
Moeder vertelde mij dat ze vaak sliep bij het graf van één van haar voorouders, toen ze nog heel jong 
was.  Het was haar door haar ouders verboden om dat te doen, maar toch voelde ze de drang om 
daar te gaan slapen. 
Op een nacht, toen Ibu Karsinah diep in slaap was bij het graf, werd ze opgeschrikt door de 
toenadering van een grote tijger met een prachtige, zuiver witte vacht. Moeder was doodsbang, 
maar haar angst verdween toen ze merkte dat de tijger haar leek te kennen en dat hij – zoals ze op 
kon maken uit zijn gedrag – het graf bewaakte.  
 
Later vertelden  haar ouders aan moeder dat de witte tijger die soms bij het graf gezien werd, de 
bewaker van het graf was. Ze vertelden haar ook dat het graf van Prins Suryakusomo was, een prins 
uit Kadilangu, Demak. Hierna voelde moeder zich veel zelfverzekerder en sliep ze vaker bij het graf. 
  
Dit ging zo door tot ze bijna volwassen werd. Toen, op een nacht terwijl ze bij het graf sliep, droomde 
ze dat ze in een licht zo groot als de zon werd opgenomen en voelde ze dat haar hele wezen van het 
licht doordrongen werd. Moeder was zo verbaasd, dat ze wakker werd uit haar droom. 
 
Volgens moeder, was haar moeder – Masiyah, de vrouw van Kiai Karto-Seh – de dochter van Nyai 
Singodirono, een vluchteling uit Serang-Puguh, Surakarta. Nyai Singodirono was de dochter van Prins 
Purbokusomo – de zoon van Prins Suryokosomo uit Kadilangu, Demak – die ook begraven was op de 
begraafplaats van Juangi Telawah, Surakarta. Er werd ook gezegd dat mijn moeder familie was van 
Raden Ayu Mursiah, een heldin uit de Dipanegaran1 oorlog, die begraven was in Samigaluh Kalon 
Pengo. 
 
Mijn moeders vader, Kiai Karto-Seh kwam uit Cirebon, en toen hij jong was reisde hij voortdurend 
van de ene naar de andere religieuze school om zijn begrip van de Islam te verdiepen. Men denkt dat 
hij een nakomeling is van Sultan Kasepuhan uit Cirebon, maar het is niet duidelijk of dit waar is of 
niet. 
 
Moeder vertelde mij ook dat toen haar ouders met haar naar Kedungjati verhuisden, in de buurt van 
Semarang, dat het huis van haar vader Kiai Karto-Seh zich toevallig vlakbij het huis van grootvader 
Raden Mas Sumowardoyo bevond, die daar naartoe verhuisd was uit Surakarta. Het duurde niet lang 
tot moeder en vader trouwden. 
 
Kort nadat zij getrouwd waren, werd moeder zwanger. Tijdens de zwangerschap had zij veel vreemde 
dromen. Van nature was moeder erg gereserveerd en zij vertelde niemand over deze dromen, zelfs 
haar man niet. 

                                                           
1
 De Dipanegaran oorlog, die duurde van 1825 tot 1830, was een opstand tegen de Nederlandse koloniale regering. Hij 

werd geleid door de Javaanse prins Pangeran Diponegoro. 



 
Toen de maand juni 1890 dichterbij kwam, klonk er veel gebulder. Dit was het geluid van de 
uitbarsting van de Berg Kelud, gevolgd door neerslag van een grote hoeveelheid as. De dagen die 
helder en zuiver waren geweest, werden pikkedonker. Vogels stierven en de mensen waren in staat 
van paniek omdat ze dachten dat de wereld zou vergaan . Moeder daarentegen, voelde zich kalm en 
veilig; ze voelde een innerlijke stem die fluisterde dat deze kwalijke gebeurtenissen snel voorbij 
zouden zijn.  
 
Toen de tijd van de geboorte dichterbij kwam, zag moeder de bergen omgeven door wolken, als een 
riem om iemands middel2; in die tijd werden veel kinderen geboren, maar zij stierven onmiddellijk. 
Pas toen, in deze omstandigheden die de mensen raakten, werd moeder bezorgd over het 
ongeboren kind. 
 
Gelukkig, dankzij Gods genade, werd het kind veilig geboren om 5 uur ’s ochtends op zaterdag 
Wage3, de derde dag van Maulud4 in het jaar Dhal5, 1831 – of 22 juni, 1901.  
Grootvader en grootmoeder Raden Mas Sumowardoyo waren aanwezig bij de geboorte. Met een 
gevoel van vreugde en lofprijzing aan de Almachtige God, zei grootvader, “Vandaag valt samen met 
de dag, de maand en het jaar waarop de Profeet Mohammed geboren werd, vrede zij met hem. En 
vandaag zullen veertig kanonschoten worden afgevuurd in de paleizen van Surakarta en Yogyakarta 
om de geboorte van de Profeet te gedenken, vrede zij met hem. ” 
 
Nadat de baby was gewassen, nam grootvader Raden Mas Sumowardoyo hem op zijn schoot en zei, 
“Ik zal voor deze baby zorgen en hem altijd dicht bij me houden.” 
De baby werd Sukarno genoemd. Echter, omdat hij ziekelijk was, werd zijn naam veranderd in 
Muhammad Subuh door een mysterieuze oude man die niemand kende. Grootvader accepteerde de 
naamsverandering met een tevreden gevoel omdat de betekenis precies paste bij het tijdstip waarop 
de baby werd geboren: zonsopgang. Daarna was de baby zowel gelukkig als gezond. 
Dit is wat mijn moeder mij heeft verteld over mijn geboorte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Voor de Javanen is dit een slecht voorteken 

3
 De Javaanse kalender heeft een week van vijf dagen: Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Er is een cyclus van 35 dagen 

waarbij de dag van de Javaanse week samenvalt met de Gregoriaanse week, bijvoorbeeld zaterdag Wage komt elke 35 
dagen voor. Dit samenvallen wordt gezien als een teken voorspoed en is vaak bepalend voor de timing van belangrijke 
gebeurtenissen zoals trouwerijen, verhuizingen en zo voort. 
4
 De derde maand op de Islamitische kalender. 

5
 De Javaanse kalender volgt een cyclus van 8 jaren: Alip, Eke, Jinawal, Je, Dhal, Be, Wawu, Jimmakir.  



Hoofdstuk 2 
 

Kindertijd 
 

 
Mijn moeder vertelde mij dat, nadat grootvader Raden Mas Sumowardoyo mij bij hem in huis liet 
wonen6, zijn verkwistende levensstijl verdween als sneeuw voor de zon. Daardoor koesterde mijn 
grootmoeder warme gevoelens voor mij. 
 
De overvloed aan liefde die mijn grootmoeder voor mij voelde, wekte bij leden van haar directe 
familie gevoelens van rancune op. Men moet begrijpen dat grootmoeder niet mijn vaders echte 
moeder was – ze trouwde met grootvader Raden Mas Sumowardoyo nadat hij met zijn kinderen naar 
Kedungjati was verhuisd. 
 
Mijn grootmoeder werd Raden Nganten Sumirah genoemd en kwam uit het Buyaran district van 
Demak. Toen ze met grootvader Raden Mas Sumowardoyo trouwde, had ze al kinderen – waaronder 
een dochter genaamd Partini die later met Raden Sujio trouwde, een werknemer van de Nederlands 
Indische Spoor Maatschappij (N.I.S.), die later station opzichter werd in Telawah, Surakarta. 
 
Terug naar de speciale liefde die Raden Nganten Sumirah voor mij voelde; de kracht daarvan werd 
aangetoond toen ik werkte voor de N.I.S. in Surabaya in 1917. Grootmoeder werd ernstig ziek en gaf 
opdracht een telegram aan mij te sturen, waarin werd aangedrongen op mijn onmiddellijke 
terugkomst naar Kedungjati om haar te bezoeken. Ik kwam in Kedungjati aan en ging meteen naar 
grootmoeders huis en deed sungkem bij haar. Klaarblijkelijk kon ze zich niet meer inhouden en in een 
uitbarsting van emoties omhelsde ze mij, huilde diep en zei, “Oh, Subuh, mijn kleinzoon, je bent 
gekomen. Ik moest je zien voordat ik deze wereld verlaat. Ik moet je iets vertellen: nadat ik gestorven 
ben, wil je dan altijd voor mij bidden. Misschien zal ik dan Gods genade ontvangen en zullen de  
zonden die ik gedurende mijn leven in deze wereld begaan heb, mij vergeven worden.” 
 
Ik was niet in staat iets te zeggen en kon slechts mijn hoofd buigen. Mijn grootmoeder ging door, “In 
de kast heb ik voor jou een diamanten ring bewaard, een horloge aan een gouden ketting en nog wat 
kleine dingen.” Toen pas kon ik antwoorden, “Ik ben u werkelijk dankbaar voor uw geschenk 
grootmoeder, maar het is beter als u deze dingen zelf houdt en ze verkoopt wanneer dat nodig is om 
in uw eigen behoeften te voorzien.” 
 
Zo was grootmoeders liefde voor mij, een liefde die uit haar innerlijke hart kwam. Werkelijk, als kind 
werd ik vreselijk verwend door mijn grootouders. 
 
Ik moet erbij zeggen dat “grootvader” Raden Mas Sumowardoyo eigenlijk mijn oudoom was – de 
oudere broer van mijn echte grootvader, Raden Mas Sumosuputra (Sutodirono). Dus mijn vader was 
zijn neef en niet zijn echte zoon. Mijn vader werd evenwel sinds zijn kindertijd opgevoed door Raden 
Mas Sumowardoyo.    
 
Om nu naar mijn eigen verhaal te gaan, ik had een nogal vreemde kindertijd. Elke keer als ik met 
grootmoeder naar een trouwerij ging, had ik commentaar op de mate waarin de bruid en bruidegom 
bij elkaar pasten. Mijn grootmoeder verbood mij dergelijke uitspraken te doen, maar in feite bleken 
ze altijd te kloppen. Als ik zei dat een man en een vrouw niet voor elkaar geschikt waren, dan duurde 
het niet lang voor ze gingen scheiden. Na een tijdje realiseerde mijn grootmoeder zich dat ik de 

                                                           
6
 Het is gebruikelijk voor Javanen dat een kind wordt geadopteerd en opgevoed door een familielid van de ouders.  



waarheid vertelde, met als gevolg dat ik niet langer met mijn grootouders mee mocht naar 
trouwerijen.  
 
Ik zag ook dingen die vrienden van mijn leeftijd niet konden zien. Er waren tijden dat ik bepaalde 
woorden met een slechte betekenis niet kon zeggen. Ik ervoer dit zelfs op school – mijn mond 
bevroor als ik hardop bepaalde woorden moest lezen, tot op het punt dat mijn onderwijzer tegen me 
begon te schreeuwen. Bovendien uitte ik soms woorden die ik niet begreep. 
 
Wat betreft mijn scholing: toen ik klein was, was er geen school in Kedungjati, dus ik moest naar 
Semarang waar ik bij één van grootmoeders familieleden verbleef die daar een goede baan had.  
Maar voordat ik op de Nederlandse school kon beginnen – Europeesche Lagere School – kwam mijn 
grootmoeder en nam mij mee terug naar Kedungjati, want ze kon het niet verdragen om van mij 
gescheiden te zijn. Ik ging dus een tijdje niet naar school, ook al wilde ik erg graag. Gelukkig was een 
zoon van één van grootvaders buren net geslaagd voor de Nederlandse school in Ambarawa en 
kwam hij terug naar zijn vaders huis in Kedungjati. Hij werkte bij het kantoor van Bosbeheer en gaf ’s 
avonds vaak les aan de kinderen uit het dorp. Dus voor een tijdje ging ik bij het huis van onze buren 
naar school. 
 
Ongeveer vijf of zes maanden later werden nog een paar kinderen van mijn leeftijd en ik zelf naar 
school gestuurd in Ambarawa. We vertrokken iedere ochtend vroeg en kwamen ’s avonds terug met 
de trein. Omdat Ambarawa geen Nederlandse school voor plaatselijke kinderen had, studeerden we 
aan een Nederlandse privé school.  
 
Twee jaar later werd er een gemeentelijke school geopend in Kedungjati. Dit was een lagere school 
en de lessen werden in het  Maleisisch en Javaans  gegeven. Met toestemming van mijn ouders werd 
ik van de privé school in Ambarawa gehaald en ingeschreven in deze nieuwe school in Kedungjati. Ik 
voltooide mijn lagere schoolopleiding, maar moest toen een deel van mijn studie herhalen in het 
Nederlands, aan de nieuw geopende Holland Indische School (H.I.S.) in Ambarawa. Daar zette ik mijn 
opleiding geheel in het Nederlands voort, want de onderwijzers waren Nederlands.   
 
Moeders oudere broer, Bapak Daslan Prawirakusuma, die voor de N.I.S. in Semarang werkte, was 
gelukkig overgeplaatst naar Ambarawa. Hierdoor hoefde ik niet langer elke dag met de trein heen en 
weer te reizen naar Ambarawa, maar kon ik bij hem logeren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3 

 
Zoeken naar werk 

 
 
In 1917 ontving ik nieuws uit Kedungjati, dat grootvader Sumowardoyo op tachtigjarige leeftijd was 
overleden. Ik was erg geschokt door dit nieuws aangezien ik niets had gehoord over zijn ziekte. Na de 
dood van mijn grootvader had ik geen zin meer om te studeren. In mijn hart wenste ik dat ik kon 
beginnen met werken. Ik besloot om, wanneer ik werk zou hebben gevonden, naast mijn werk dat te 
gaan studeren wat nodig zou zijn. 
 
Terwijl ik op een nacht in Ambarawa op de kale grond zonder matras sliep, werd ik als in een droom 
benaderd door een oude man, gekleed in zwart. Toen hij dicht bij mij was, zei de oude man, “Je zult 
binnenkort deze plaats verlaten om te gaan werken, maar herinner je altijd dat je later een geschenk 
van de Almachtige God zult ontvangen en iemand zult worden die geëerd wordt.” Op dat moment 
werd ik wakker en zat ik recht op, terwijl ik me afvroeg wat de betekenis van deze innerlijke 
raadgeving was. Na lange tijd te hebben geprobeerd het te verklaren, ging  ik weer slapen. De 
volgende dag werd ik wakker met de droom nog steeds in mijn gedachten. 
 
Als gevolg van de droom duurde het niet lang, voordat ik mijzelf ertoe zette om Bapak 
Prawirakusuma toestemming te vragen om Ambarawa te verlaten en terug te keren naar Kedungjati. 
Hij stemde in met mijn verzoek. 
 
Ik bleef enige tijd in Kedungjati en reisde toen door naar Solo, waar ik bij een oom, Bapak Sastratioso, 
logeerde, die ook bij de N.I.S. werkte. Het lukte mij niet om werk te vinden in Solo, maar gelukkig 
kwam ik Bapak Reksodiharja tegen, die de stationopzichter was van de N.I.S. in Kalitidu, vlakbij 
Bojonegoro. Bapak Reksodiharja was de halfbroer van mijn grootmoeder en hij was in Solo voor 
zaken. Hij vroeg mij of ik met hem mee terug wilde naar Kalitidu om daar op proefbasis te komen 
werken. Dat wilde ik graag en dus gingen we samen naar Kalitidu.  
 
In Kalitidu begon mijn training voor de nieuwe baan. Ik was ijverig en in korte tijd begreep ik de aard 
van het werk daar. Terwijl ik dit werk leerde, ging ik door met het doen van prihatin om een vaste 
betrekking te vinden, om te kunnen voorzien in mijn levensbehoeften. 
 
Op een nacht had ik een droom. In de droom zag ik een rij soldaten die langs mij heen marcheerden, 
vergezeld van een sabeldragende officier die met de soldaten gelijk op marcheerde. Plotseling gooide 
de officier de sabel naar mij toe en ik ving hem behendig op. Ik was zo verbaasd, dat ik wakker werd. 
Even later werd mijn hart weer rustig en ging ik liggen om verder te slapen. De volgende dag ging ik 
zoals gewoonlijk naar het station om Bapak Reksodiharja te helpen.  
  
Er waren veel mensen die wachtten op de aankomst van de Cepu-Surabaya trein die ochtend. Zodra 
hij binnen was, verdrongen de passagiers zich om als eerste in te kunnen stappen. Middenin de 
menigte van mensen die in en uit de trein probeerden te komen, stapte bij de eerste klas een 
Nederlander met een aktetas uit, die meteen richting het stationskantoor liep. Hij keek mij aan 
terwijl hij passeerde, aangezien ik hem toevallig in de weg stond. Ik was zenuwachtig, want hij zag 
eruit als een senior N.I.S. official die gekomen was om het werk van Bapak Reksodiharja als 
stationsopzichter te controleren. 
 
Ik had gelijk; deze Nederlander was een N.I.S. inspecteur. Hij was verantwoordelijk voor het 
controleren van de stations aan de Gundi-Surabaya lijn. Zodra de trein uit Kalitidu vertrokken was, 
begon hij met zijn inspectie van Bapak Reksodiharja’s werk.   



Na een tijdje riep Bapak Reksodiharja mij naar binnen om de inspecteur te ontmoeten. Klaarblijkelijk 
had hij na zijn inspectie voltooid te hebben, naar mij gevraagd. Nu was ik nog meer gespannen; 
misschien kreeg ik wel een reprimande omdat ik in het stationskantoor durfde te zijn terwijl ik niet 
eens  een N.I.S. werknemer was.  
 
Ik stond voor de inspecteur. Toen vroeg hij mij in het Nederlands of ik voor de N.I.S. wilde werken. Ik 
beantwoordde de vraag van de inspecteur door te zeggen, “Ik ben bereid om elk soort werk dat u mij 
kunt geven uit te voeren, en ik wil u bij voorbaat mijn hartelijke dank zeggen voor elke vorm van hulp 
die u zou kunnen bieden.” 
 
Om een lang verhaal kort te maken; alles ging heel snel. Een week later ontving ik een bevestiging 
van het N.I.S. inspectie kantoor in Surabaya dat ik was aangenomen, en ik werd naar Bojonegoro 
gestuurd om te gaan werken. Van daar werd ik overgeplaatst naar Semarang voor training. Toen ik 
genoeg wist werd ik teruggeplaatst naar Surabaya, waar ik logeerde bij Bapak Harjowijoyo, die ook 
werknemer was bij de N.I.S..  



Hoofdstuk 4 
 

Spirituele zoektocht 
 
 

Ik was net zeventien jaar geworden en begon plezier te krijgen in mijn werk. Mijn enige teleurstelling 
was dat ik geen boekhouding kon studeren, zoals ik graag wilde, want mijn taken op het treinstation 
waren soms vanaf 4 uur in de ochtend tot laat in de middag, en soms vanaf 8 uur in de ochtend tot 8 
uur in de avond. Dus na een tijdje voelde ik mij onrustig in Surabaya.  
 
Bovendien brak er een cholera epidemie uit. Elke dag die voorbij ging, waren er meer en meer 
mensen die ziek werden en velen stierven. Een gevoel van bezorgdheid versterkte mijn wens om weg 
te gaan uit Surabaya. 
 
Een van mijn vrienden merkte het op en begreep mijn gevoelens; hij stelde voor dat ik met hem mee 
zou gaan om een oude man te bezoeken genaamd Kiai Sapuangin, om mogelijk innerlijke kracht te 
verwerven die mij door deze angstige situatie zou helpen. Uiteindelijk  stemde ik in met het voorstel 
van mijn vriend en samen gingen we naar het huis van deze man. Er gebeurde iets vreemds toen we 
bij zijn huis kwamen: hij kwam naar buiten rennen en ging voor mij zitten en zei, “Meester, vergeef 
uw dienaar; Ik kon niet anders dan vooruitlopen op uw wens, maar nu u hier bent, zal ik alles aan u 
overdragen.” 
 
Ik was onthutst; ik had geen idee gehad dat zoiets vreemds als dit zou gaan gebeuren. Mijn 
gevoelens waren in verlegenheid gebracht, aangezien vele omstanders getuige waren. Ik antwoordde 
door te zeggen, “Meneer, ik begrijp niet wat u bedoelt. Het is beter voor ons als we hier een andere 
keer over praten, want ik ben alleen maar gekomen om mijzelf aan u voor te stellen. Wilt u mij 
alstublieft verontschuldigen, want ik moet terug naar mijn werk; ik ben al te lang weg geweest.” 
De oude man stond op en zei, “Zoals u wilt meester, maar uw dienaar hoopt dat u terug zult komen 
naar het huis van deze dienaar.” 
Ik ging snel weg, vergezeld door mijn vriend. Terwijl we samen liepen vroeg hij mij, “Wie ben je 
eigenlijk? Ben je de zoon van een hoogstaand iemand, zoals een prins? Kiai Sapuangin noemde je 
“meester” terwijl hij bekend staat als iemand die nooit zoiets zegt.” 
 
Ik antwoordde de vraag van mijn vriend door te zeggen, “Ik heb geen idee waarom de oude man mij 
meester noemde; ik ben maar een gewoon persoon, zoals je weet. Laten we deze discussie niet 
langer maken, laten we over iets anders praten zodat we snel thuis zijn en kunnen rusten.” 
 
Terwijl de dagen voorbij gingen werd ik steeds onrustiger in Surabaya, dus in oktober 1918 nam ik 
ontslag van mijn werk en ging ik terug naar huis in Kedungjati. 
 
In Kedungjati herstelde ik, tot ik mij weer rustig voelde en mijn lichaam weer helemaal gezond was. 
Toen vertrok ik naar Semarang om werk te zoeken. Gelukkig vond ik meteen werk in een 
handelskantoor. Daar verdiende ik zelfs een hoger salaris dan ik in Semarang had ontvangen.   
Ik verbleef korte tijd bij kennissen in Semarang die daar al vele jaren woonden. Daarna ging ik naar 
het Mlaten Tiangwi district en daarna naar het Sompok district. Toen ik mij eenmaal gevestigd had in 
een huurwoning in Sompok en het gevoel had dat ik mijn ouders en jongere broer en zus, die nog 
steeds in Kedungjati waren, kon onderhouden, bracht ik hen allen naar Sompok. Ik wilde samen met 
mijn ouders, mijn broer en mijn zus wonen. Ik kreeg veel vrienden in Sompok, waaronder een jonge 
man die voor zijn religie Katholiek was. We zagen elkaar vaak en waren erg hecht. Op een dag vroeg 
hij, of hij mijn handen mocht lezen. Eerst weigerde ik, want ik stond er niet om te springen om mijn 
levensvoorspelling te horen. Desalniettemin wilde hij ze echt zien, want hij vertelde dat hij 



ongebruikelijke tekenen in mij had gezien. Glimlachend opende ik dus mijn handpalmen om ze te 
laten lezen. Hij bestudeerde aandachtig de lijnen en de vingers van beide handen. Toen schudde hij 
zijn hoofd en zei, “Je kunt het geloven of niet, maar op basis van wat ik zie ben jij de reïncarnatie van 
de verlosser Wisnu Murti7. Hij is het die vrede en rust kan brengen in het hart van iemand die in 
verwarring is, en hij is degene die iemand in de richting kan leiden die goed en zinvol is voor zijn 
leven.” 
 
Onmiddellijk antwoordde ik lachend, “Oh, echt! Ik ben maar een gewoon persoon; hoe zou dat zo 
kunnen zijn?” Maar mijn vriend hield vast aan zijn verhaal, “Luister, ik zeg of verzin niet zomaar wat.” 
Snel veranderde ik het onderwerp van gesprek, en we bleven nog praten tot diep in de nacht. 
Na deze discussie was mijn hart opgestookt en herinnerde ik mij de innerlijke leiding, die mij gegeven 
werd door de man in het zwart, in de droom zo lang geleden.  
          
Welnu, één van mijn collega’s op kantoor, Kadarusman Edhikusuma, hield er toevallig van, zoals hij 
zelf zei, om de mystiek te bestuderen. Daarom zocht ik hem vaak op in zijn huis in Petelan Rejosari, 
om tot diep in de nacht gesprekken met hem te voeren. Van nature had ik een sterke affiniteit met 
dergelijke zaken, en mijn vriendschap met Kadarusman werd hechter en hechter, en zelfs nadat ik 
van baan was veranderd en vertrok naar het Gemeentehuis, bleven we elkaar zien. 
Mijn overstap van het Handelskantoor naar het Gemeentehuis van Semarang, vond plaats op 1 
januari 1920. Ik werd daar aangesteld op de boekhoudafdeling. Eindelijk kreeg ik de kans om mijn 
wens om boekhouding te studeren, in vervulling te laten gaan. 
 
Hoewel ik begon met boekhouding te studeren, wilde ik nog steeds het liefst meer leren over 
spirituele wegen die leidden naar perfectie van het leven, dus ik had de neiging om dat op de eerste 
plaats te zetten en ik bleef mijn hechte relatie met Kadarusman Edhikusuma onderhouden. 
Door een vriend op het werk werd ik in 1921 geïntroduceerd bij een spirituele beweging genaamd 
Setia Hati, afgekort SH, die gebaseerd was op de gevechtskunst pencak silat. Ik was bijzonder 
geïnteresseerd in deze groep en dus werd ik er lid van. Welnu, dat is hoe het was: ik was nog jong en 
terwijl de beweging een gevechtskunst beoefende, voelde ik de behoefte om in staat te zijn mijzelf te 
verdedigen en op elk moment een aanval te kunnen afweren. Echter, dankzij de genade van de 
Almachtige God, heb ik nooit in mijn leven hoeven vechten. 
In 1922 verhuisde ik naar een huis in het Pandean Lamper district van Semarang, al huurde ik nog 
steeds. Ik moest dichter bij mijn kantoor wonen en ook bij het huis van Kadarusman Edhikusuma. 
Nadat ik verhuisd was naar Pandean Lamper werd mijn vader ziek, en snel daarna overleed hij. Hij 
werd begraven op de Sompok begraafplaats, vlakbij Pandean Lamper. 
 
In het begin van 1923 nodigde een vriend van kantoor, Saelan Sastroatmaja, mij uit geïntroduceerd 
te worden bij Sunariodigdo, een ouder lid van zijn spirituele beweging, die woonde in het dorp 
Mertojayan. Sunariodigdo nam mij aan als student van Kiai Demang Poncokartoko. Van deze man 
werd gezegd dat hij de spirituele gids was van Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara 
de Vijfde, de Sultan van Surakarta. 
 
Ik werd niet ingewijd door Kiai Deman Poncokartoko zelf, maar door Sumariodigdo, die zijn oudste 
volgeling was. Binnen de kortste keren had ik ervaringen die normaal gesproken pas na vele jaren 
voorkwamen bij volgelingen. Toen ik bijvoorbeeld op een nacht aan het mediteren was, had ik het 
gevoel alsof ik onder de zee was, waar ik een klein kind zag dat naar mij toekwam. Ik vroeg 
Sunariodigdo naar de betekenis van deze ervaring. Hij vertelde mij dat dit een goede ervaring was; 
eigenlijk was het precies dat soort ervaringen waarop alle andere volgelingen van deze leer hoopten.     
En zo ging het door: bijna elke keer dat ik mediteerde, had ik een vreemde ervaring. Op een keer 
ontmoette ik een manifestatie van een man die zo groot was als een berg. Steeds wanneer ik mijn 
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oudere broeder naar de betekenis van deze ervaringen vroeg, zei hij dat ik het antwoord later van de 
wezens zelf zou krijgen. 
Op een avond, tijdens een bijeenkomst van alle volgelingen van de Poncokartakan beweging, 
kondigde Sunariodigdo aan, dat broeder Mohammad Subuh binnenkort de beweging zou verlaten. Ik 
zei niets en bleef gewoon stil. Maar wat hij zei was in feite waar, want ik verliet de beweging kort 
daarna.  
 
Ik begon mijn vriend Kadarusman weer te bezoeken. Toen ik een keer ‘s avonds bij hem thuis was, 
kwam zijn spirituele leraar uit het dorp Bedodo, vlakbij Demak, op bezoek. Volgens Kadarusman was 
deze gids een afstammeling van een astroloog uit de tijd van Sultan Bintoro van Demak8, en kon hij 
de toekomst voorspellen.  We werden die avond voor het eerst aan elkaar voorgesteld, maar toch 
bleef ik tot laat in de nacht bij hen. 
Ongeveer een week later gingen mijn vriend Saelan Sastroatmaja en ik op reis naar Bedodo, in het 
district van Buyaran bij Demak, het dorp waar deze leraar woonde. We vertrokken om 3 uur ’s 
middags uit Semarang en kwamen om ongeveer 9 uur ’s avonds aan in Bedodo. Kadarusman had mij 
verteld dat de kiai Kiai Saman heette; we hoefden dus alleen nog maar zijn huis te vinden. Gelukkig 
voor ons was hij thuis en hij begroette onze aankomst hartelijk. Hij vroeg ons waarom we gekomen 
waren, waarop we antwoordden dat het belangrijkste doel van ons bezoek was hem te vragen ons te 
aanvaarden als zijn studenten.  We wilden het aan de kiai overlaten wat hij ons zou leren, aangezien 
hij zeker ons ware niveau zou weten. 
Kiai Saman glimlachte en zei toen, “In werkelijkheid Raden, hoef je niet bij mij te studeren. Waar je 
naar op zoek bent is al binnenin je aanwezig en je moet gewoon wachten tot de juiste tijd 
aanbreekt.” 
Ik herhaalde mijn verzoek, “Ik geloof wat u zegt, Kiai, maar aangezien we hier al zijn, zouden we het 
bijzonder waarderen en werkelijk in acht nemen, welk advies u ons ook maar zou willen geven.” 
 
Kiai Saman was een moment stil alsof hij mediteerde, stond toen op en verzocht ons in het oosten te 
gaan staan met het gezicht naar het westen, terwijl hij in het westen ging staan met het gezicht naar 
het oosten, zodat we elkaar konden aankijken. Onmiddellijk stonden wij op om te doen wat hij vroeg. 
Toen we beiden de kiai aankeken, fluisterde hij mij heel zachtjes iets toe. Hij keerde terug naar zijn 
oorspronkelijke positie en herhaalde dit. Toen was de beurt aan Saelan Sastromaja. 
Hierna zaten we buiten op een groot bamboe platform- dat is alles wat men heeft om op te zitten in 
de dorpen. Terwijl we bij elkaar zaten en van onze hete koffie nipten, gaf de kiai ons wat advies 
gericht op de noodzaak om werkelijk onze plichten in het leven na te komen, zowel onze uiterlijke 
plichten als onze innerlijke, of spirituele plichten.  Op die manier zou ons leven in deze wereld 
ordelijk en voorspoedig verlopen, en in de volgende wereld zouden we het juiste pad vinden, volgens 
het voorschrift van de Almachtige God. “Binnenin zijn wezen,” zei de kiai, “kan een mens alles vinden 
wat hij nodig heeft voor zijn leven; de mens hoeft het alleen maar uit te voeren met 
doorzettingsvermogen en geloof.” 
Dat was het advies van de kiai. Toen strekten we ons uit op het platform en gingen we slapen. De 
volgende dag, nadat we door de kiai werden voorgegaan in gemeenschappelijk gebed, verlieten we 
zijn huis op weg naar het station van Buyaran, waar we de ochtendtrein van Demak naar Semarang 
namen. Dit was onze ontmoeting met Kiai Saman – leraar in de perfectie van het leven. 
 
Nadat er bijna een maand was verstreken, keerden we terug om Kiai Saman opnieuw te zien. Maar 
deze tweede ontmoeting leverde niets anders op dan nog een advies dat ik ontving. Dit advies kwam 
er op neer dat ik mijn aanbidding van de Almachtige God niet moest verwaarlozen. De kiai zei verder 
dat het niet zijn plaats was om mij iets te leren, want volgens zijn innerlijke visie was ik ver boven 
hem verschenen en had ik een briljante aureool.  
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Dat waren de woorden van Kiai Saman, een oude man van 80 jaar, terughoudend en wijs. De 
volgende dag vertrokken we en keerden we terug in Semarang. Nadat we waren aangekomen in 
Semarang, hoorde ik het nieuws dat de kiai meteen na ons vertrek zijn huis verlaten had en zich naar 
het kerkhof in Kadilangu, Demak, had begeven, waar hij stierf. Hij werd daar naast zijn leraar 
begraven. 
 
In 1925 werd ik door mijn vrienden Kadarusman en Munandar aangemoedigd om volgeling te 
worden van een geestelijk leraar uit Cirebon, die volgens hen een leraar van het perfecte leven was. 
Kadarusman had deze leraar benaderd, dus hij gaf zijn aanwijzingen vanuit het huis van Kadarusman. 
Tot mijn spijt mochten alleen Kadarusman en Munandar naar zijn advies luisteren; mij werd verteld 
dat ik moest wachten tot het juiste moment. Nadat drie maanden waren verstreken, vertelde de 
leraar aan Kadarusman dat ik niet zijn student kon worden, omdat hij mij in een innerlijk visioen had 
gezien als Bima9, stralend in de lucht.  
 
Later in 1925 werd ik door deze vrienden uitgenodigd om een leraar te bezoeken die op de helling 
van de berg Kendalisodo woonde. Het was de laatste dag van de Ramadhan vasten. We vertrokken 
uit Semarang om 8 uur ’s ochtends met de bus, op reis naar Yogyakarta. Toen we een plek zagen 
waar een smalle weg naar de berg Kendalisodo leidde, vroegen we de bus te stoppen om onze reis 
lopend voort te zetten.  
De weg hield op bij een dorp dat tegen de bergwand lag. Kadarusman vroeg daar iedereen, “Woont 
er een oude man of leraar hier in de buurt, genaamd Kiai Sidik Wacono?” Maar hij kreeg steeds 
hetzelfde antwoord, dat niemand het wist. We waren allemaal vastberaden om door te gaan; we 
waren er zeker van dat we hem uiteindelijk zouden vinden. 
Toen kwamen we bij een wijde open vlakte van onbebouwd land, waar we een kleine dikke oude 
man tegenkwamen. Deze man lachte terwijl hij op ons toeliep en vroeg, “Wat brengt jullie naar dit 
gebied, broeders?” 
Kadarusman legde uit dat we een leraar zochten genaamd Kiai Sidik Wacono, waarvan gezegd werd 
dat hij op de helling van de berg Kendalisodo woonde. De oude man sprak opnieuw en zei, 
“Inderdaad, er is zo’n leraar, maar hij woont verderop, nog eens tweeduizend stappen van hier.” 
De man wees met zijn wijsvinger terwijl hij sprak. Hij voegde nog toe, “Kiai Sidik Wacono is 
helderziend. Hij is veel ouder dan ik ben: toen ik een kind was, zag hij er net zo oud uit als nu. 
Misschien is hij wel meer dan honderd jaar. Desondanks is hij nog sterk, sterker dan ik ben. De gave 
van Kiai Sidik Wacono is dat hij de ware aard kan zien van iedereen die naar zijn huis komt. Als zijn 
bezoeker bijvoorbeeld van nobele komaf is, dan zal hij hem behandelen zoals een nobele man 
behandeld dient te worden; als zijn bezoeker een kiai is, dan zal hij hem behandelen zoals een kiai 
behandeld dient te worden; als zijn bezoeker een mysticus is, dan zal hij hem behandelen zoals een 
mysticus behandeld dient te worden, en zo voort. Besteed dus speciale aandacht aan de manier 
waarop de kiai jullie begroet en ontvangt.”    
Toen zei Kadarusman, “Goed; dank voor uw advies, Kiai.” We gingen verder. Vreemd genoeg was de 
man verdwenen toen we omkeken, ook al was er slechte een minuut voorbij gegaan sinds we hem 
verlaten hadden. We liepen door terwijl we speculeerden, “Misschien was de oude man een engel of 
een boodschapper van Kiai Sidik Wacono.” 
Zo zette onze reis zich voort naar het dorp dat de man had aangeduid. Eindelijk kwamen we daar 
aan. We waren zeer verbaasd toen we een oude man op ons af zagen komen, met zijn handen 
uitgestrekt ter begroeting. Gezamenlijk betraden we zijn huis, dat de vorm van een joglo had. Terwijl 
hij liep zei de oude man, “Broeders, ik heb zeventig jaren op jullie komst gewacht. Kom, en ga zitten; 
ga zitten waar je wilt.” 
De woorden van de kiai verbaasden mij enorm, aangezien ik in die tijd pas 24 jaar was. Toen we op 
stoelen waren gaan zitten, kwam een bediende binnen met kommen die veel groter waren dan 
normale kommen, en rijstkoeken die veel groter waren dan normale rijstkoeken. 
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Ik was werkelijk verbaasd, dat hier in het afgelegen huis van een kiai, ver van elke stad, zo’n 
diversiteit aan gerechten kon worden geserveerd, en op zulk kostbaar porselein. Toen herinnerde ik 
mij de woorden van de oude man die we op het open stuk grond hadden ontmoet, dus ik besloot stil 
te blijven en slechts gade te slaan wat er gebeurde. Al snel kwam onze gastheer en zei, “Kom, laten 
we deze eenvoudige maaltijd eten.” 
Eerst nam ik de deksel af van de kom die voor mij stond. Ik twijfelde een moment omdat deze 
enorme kom helemaal gevuld was en ik had het gevoel dat dit misschien een teken was dat ons 
bezoek aan deze plek werkelijk voldoening zou schenken. Het leek erop dat Kadarusman en 
Munandar ongeveer hetzelfde dachten. 
Omdat het de avond van Idul Fitri10 was, kwamen er steeds meer mensen binnen, mannen en 
vrouwen, zowel oud als jong. Alle gasten betuigden hun idul fitri begroetingen aan de kiai, en de kiai 
beantwoordde de begroetingen en vroeg iedereen daarna om ons drieën te begroeten. We hieven 
onze handen op om hen te begroeten en terwijl ze ons begroetten stond de kiai erop, om te zeggen 
dat hij zeventig jaar had gewacht op onze komst. Ze keken verbaasd toen ze dat hoorden , vooral ook 
toen ze zagen hoe jong ik was. Ik werd in verlegenheid gebracht omdat ze naar mij bleven staren. 
Eindelijk vertrokken de idul fitri bezoekers en begonnen we te praten. Maar het duurde niet lang 
voor we uitgenodigd werden om met de kiai te dineren. Mijn gevoel was, dat dit avondmaal ook 
buitengewoon royaal was. Na het eten vroegen we om leiding en aanwijzingen voor ons leven, zodat 
we perfectie zouden kunnen bereiken. Echter, de kiai antwoordde dat wij drieën in dit opzicht al 
voldoende voorzien waren. Hij ging daarna gewoon door met ons te vertellen over mannen uit het 
verleden, die openbaringen van de Almachtige God hadden ontvangen. Hij voegde daar aan toe dat 
we zeker zouden vinden wat we zochten, als we altijd geduld zouden hebben, en ons met 
aanvaarding en werkelijke oprechtheid over zouden geven aan de Almachtige God. 
De volgende dag vertrokken we om terug te gaan naar Semarang. De kiai vergezelde ons voorbij het 
hek van zijn huis. Vreemd; op de terugweg vonden we een route die ons rechtstreeks naar de 
hoofdweg leidde. Na kort langs de kant van de weg gezeten te hebben, namen we de bus uit Salatiga, 
die naar Semarang ging. 
Dit was de situatie in mijn leven toen ik net 24 was geworden. 
 
Munandar nodigde mij nogmaals uit in 1925 om naar Jatirogo te gaan om te studeren bij Kiai 
Abdurachman. Ik stemde in en ging met hem mee naar Jatirogo. Ik ontving enig advies van Kiai 
Abdurachman, maar niet veel. Er werd gezegd dat Kiai Abdurachman zijn leer had ontvangen van  
Wali Sunan Ampel uit Surabaya11. Hij kon de Koran en andere heilige teksten uit zijn hoofd 
voordragen, en had vele jaren besteed aan reizen en de bestudering van de Islam. 
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Hoofdstuk 5 
 

De komst van de latihan kejiwaan. 
 

 
Ook al was mijn belangstelling voor spirituele zaken erg groot, ik bleef gedurende deze jaren 
studeren op het gebied van wereldse zaken; dat wil zeggen, ik ging door met mijn studie 
boekhouding, omdat die kennis erg nodig was voor mijn dagelijkse werk. 
 
Op een avond die ik gewoonlijk vrij hield voor studie en waarop ik niet mijn kameraden opzocht, 
deed ik mijn tekstboeken dicht en ging ik wandelen. Op de terugweg naar huis kwam ik langs de 
Kelisaristraat, die leidt naar de wijk Candi. Om ongeveer één uur ’s nachts, net voor het nieuwe 
openbare ziekenhuis dat in aanbouw was, schrok ik van een licht dat van bovenaf scheen. Ik keek 
omhoog en zag een bal van stralend wit licht die op mijn hoofd viel. Mijn lichaam begon te schudden; 
mijn borst zwol op.  Ik vreesde dat ik op straat zou instorten. Ik versnelde mijn pas om zo snel 
mogelijk thuis te kunnen komen. Maar toen ik het huis bereikte, stopte het schudden en was mijn 
borst rustig. Ik klopte op de deur die onmiddellijk door mijn moeder werd geopend. Ze vroeg, 
“Waarom zie je zo bleek?”, waarop ik kort antwoordde, “Het is niets!” 
 
 Meteen ging ik naar mijn kamer waar ik mij op bed uitstrekte. Ik vouwde mijn armen over mijn borst 
en gaf mij over aan de Almachtige God. Verbazingwekkend: ik zag mijn hele wezen gevuld met licht. 
Dit duurde maar een halve minuut. Toen stond ik op, maar niet door mijn eigen wil, en ik ging naar 
de kamer die ik gebruikte om te bidden en te studeren.  Daar ging ik staan en deed ik twee raka’ats 
met gebeden. Nadat de gebeden beëindigd waren ging ik terug naar mijn bed waar ik in slaap viel. 
  
Vanaf dat moment werd ik bijna elke nacht wakker en werd ik bewogen. De aard van deze 
bewegingen veranderde steeds. Soms werd ik bewogen met bewegingen van de gevechtskunsten. Ik 
was al een expert in pencak silat maar ik ervoer elke keer meer nieuwe bewegingen. Afgezien 
daarvan, werd ik ook bewogen tot dansen, zodat ik me echt een expert in dansen begon te voelen. 
Daar bleef het niet bij; mijn stem werd ook getraind tot ik nieuwe deuntjes leerde en mijn stem heel 
melodieus klonk.     
 
Deze ervaringen bleven doorgaan. Bijna elke avond als ik wilde gaan slapen, waren mijn ogen als 
deuren die bijna opengingen en als ze eenmaal opengingen, dan zag ik een uitzicht met zo’n enorme 
uitgestrektheid en ruimte, dat het leek of ik naar het einde van de wereld kon kijken. Als ik in deze 
staat was, dan was ik bang om te gaan slapen, dus soms dwong ik mijzelf om heel veel te eten, zodat 
dit visioen zou stoppen en ik kon gaan slapen.  
Ik vertelde mijn vrienden niets over deze gebeurtenissen, want ik had het gevoel dat het daar nog 
geen tijd voor was. 
 
In 1925 herhaalde ik nogmaals mijn reis naar Jatirogo. Ik was gevraagd om één van mijn vrienden te 
bezoeken, die ziek was. Maar deze tocht was niet zoals enig andere, want tijdens de reis werd ik 
gekweld door een grote innerlijke onrust. Vanuit waar ik zat in de trein, kon ik een jong meisje zien 
dat redelijk ver bij mij vandaan zat. Ik wist niet waarom, maar op het moment dat ik haar zag, kwam 
er een enorm gevoel van liefde voor haar in mij naar boven. Dit verstoorde mij werkelijk in grote 
mate, want de hele tijd zat ik daar, terwijl mijn gevoelens en gedachten constant gericht waren op dit 
meisje. Daardoor stond zij herhaaldelijk op om haar kain te schikken, die opwaaide door de wind.  
 
Toen de trein stopte bij station Pamotan, stapte het meisje, de focus van mijn aandacht, heel 
onverwacht uit. Totaal overrompeld, sprong ik haar na. Maar mijn wens om haar te volgen werd 



gefrustreerd want zodra ze was uitgestapt, klom ze in een paardenrijtuig, dat vermoedelijk op haar 
had staan wachten. Het vertrek van het rijtuig liet mij verbouwereerd en aan de grond genageld 
achter, en de trein naar Jatirogo ging bijna zonder mij weg.  
Bij aankomst in Jatirogo ontmoette ik mijn vriend, maar het verlangen in mijn hart naar dit meisje 
verdween niet. Desalniettemin dwong ik mijzelf om het huis van Kiai Abdurachman te bezoeken. 
 
De volgende dag vroeg, verliet ik Jatirogo met de eerste trein.  Net na acht uur ’s ochtends kwamen 
we aan in Pamotan waar ik uitstapte, want ik had alleen maar een kaartje gekocht van Jatirogo naar 
Pamotan. In Pamotan ging ik het meisje zoeken in de hoop dat ik haar op straat zou treffen terwijl ze 
buiten was om te wandelen of boodschappen te doen op de markt. Helaas kon ik haar niet vinden, 
zelfs niet nadat ik urenlang had rondgelopen in dat kleine stadje.  
 
Uiteindelijk ging ik terug naar het station en dronk wat hete koffie in het kleine restaurant daar. 
Terwijl ik mijn koffie dronk en rijstwafels at, vroeg ik de verkoper of hij het meisje kende dat een dag 
eerder uit de trein was gestapt en in een paardenrijtuig was vertrokken. Ik had enorm geluk want de 
koffieverkoper bleek haar te kennen. Zodra ik duidelijke informatie van hem had gekregen kocht ik 
een kaartje naar Semarang. 
 
Kort nadat ik terug was in Semarang, belde ik mijn vriend Saelan Sastroatmaja die oorspronkelijk uit 
Rembang kwam. Ik vertelde hem wat ik had ervaren toen mijn oog was gevallen op het meisje dat in 
dezelfde coupé zat tijdens mijn reis naar Jatirogo. Ook vertelde ik hem wat ik had gehoord van de 
koffieverkoper in het stationsrestaurant. 
 
Toen zei Saelan’s vrouw, “Als het echt waar is wat de koffieverkoper je heeft verteld, dan is het 
meisje de dochter van de jongere broer van de penghulu van Pamotan, en zit zij nog op school in 
Rembang, waar zij bij haar oom woont, de penghulu van Rembang. Ze ging dus waarschijnlijk naar 
Pamotan om haar ouders te bezoeken.” 
 
Dat was wat Ibu Sastroatmaja over de zaak zei en ik besloot ter plekke: als Saelan geen bezwaar 
heeft, dan ga ik samen met hem naar Rembang om het verhaal te bevestigen.   
 
Dus toen een paar dagen later de gelegenheid zich voordeed, gingen Saelan en ik naar Rembang om 
onszelf voor te stellen aan de penghulu van Rembang. Mijn bezoek werd verwacht, want Ibu 
Sastroatmaja was de schoonzus van de vrouw van de penghulu.  
 
Kort na onze aankomst in het huis van de penghulu, werden versnaperingen geserveerd door een 
jong meisje. Ik was verbaasd maar ook tevreden, want het meisje dat de versnaperingen opdiende, 
was het meisje dat ik zocht. Toen we terugkwamen in Semarang vroeg ik toestemming aan mijn 
moeder, of ze op een geschikt moment mij wilde vergezellen naar Rembang, om het meisje ten 
huwelijk te vragen. 
 
Om kort te gaan werd mijn aanzoek aan Rumindah aanvaard, en ons huwelijk vond plaats op 9 
oktober 1926. 
 
Vanaf dat moment was mijn gezinsleven compleet. Na mijn huwelijk brak een gelukkige tijd aan, 
want ik begon met een tweede baan als boekhouder, werk dat ik kon uitvoeren na mijn werk bij het 
Gemeentehuis. Deze tweede baan gaf mij een goed inkomen, zodat in de benodigdheden voor het 
huishouden ruimschoots kon worden voorzien. Ik was ook in staat om een ruim huis van steen te 
bouwen.  
 
Mijn leven in die tijd was zodanig, dat ik veel minder actief werd op het gebied van spirituele zaken. 
Bovendien was het zo, dat elke keer wanneer Kiai Abdurachman naar Semarang kwam, en ik hem 



ontmoette voor meer advies, hij altijd antwoordde dat wat ik ontvangen had voldoende was en dat ik 
verder alles rechtstreeks van God’s Boodschapper zou ontvangen. 
De woorden van de kiai moedigden mij niet aan; integendeel, ik voelde mij verward want ik begreep 
niet hoe zoiets zou kunnen gebeuren. Daarom besloot ik dat ik Kiai Abdurachman niet langer zou 
opzoeken als hij naar Semarang kwam. 
 
Na een tijdje ging ik zo op in mijn boekhoudstudie, dat ik niet langer aandacht schonk aan nieuws 
over de bezoeken van Kiai Abdurachman. 
 
Toen, op een nacht in 1928 rond middernacht, werd ik opgeschrikt door geklop op de deur; gelukkig 
was ik nog wakker. Toen ik de deur open deed kwam een goede kameraad, Raden Sudarmo 
Hadiprojo, binnenvallen. Hij greep mijn hand en kuste die gepassioneerd. Ik was zeer verrast, dus ik 
vroeg hem te gaan zitten om te kalmeren. Pas nadat hij was gaan zitten en rustig was geworden, kon 
hij uitleggen dat hij naar mijn huis was gerend en op mijn deur had geklopt, omdat hij met andere 
studenten bij Kiai Abdurachman had gezeten, wachtend op zijn beurt om de kiai te ontmoeten en 
advies van hem te ontvangen, toen hij schrok van een schitterend licht dat uit de lucht viel, recht op 
mijn huis.  
 
Dat was zijn verhaal, en vervolgens vroeg hij “Is dit niet de wahyu die naar jou gestuurd wordt door 
de Almachtige God?” Ik antwoordde, “Dat weet ik niet, beste vriend. Die zaken zijn aan God; wij als 
mensen kunnen slechts Zijn wil volgen.” 
 
Toch was Raden Sudarmo Hadiprojo er klaarblijkelijk van overtuigd dat ik een openbaring had 
ontvangen. Hij excuseerde zich met te zeggen, “Beste broeder, ik vraag niets anders dan dat je bereid 
bent mij te leiden.” 
 
In de daarop volgende dagen en ook later, nadat Kiai Abdurachman Semarang had verlaten, werd 
mijn huis bijna elke avond bezocht door zijn volgelingen. Ik beschouwde die bezoeken eenvoudig als 
bezoeken door mijn medevolgelingen, ook al kwamen zij door mij te bezoeken in contact met de 
beweging van de levenskracht, die ik ontving en volgde. 



Hoofdstuk 6 
 

Het verloop van de Latihan Kejiwaan 
 

Naast het beantwoorden van vragen van mijn medevolgelingen, ontving en volgde ik gedurende het 
jaar 1932, constant de beweging van mijn innerlijke zelf, wat ik later de latihan kejiwaan heb 
genoemd.  Ik zal hierna enkele van mijn ervaringen uiteen zetten, waarvan ik het gevoel heb dat ik ze 
moet vertellen: 
 
Op een nacht, terwijl ik in een staat van latihan kejiwaan was, verscheen plotseling een uitgestrekte 
zee voor mij, met enorme golven. Precies voor mij zag ik een dam met een sluispoort die gericht was 
op mijn mond. Op dat moment bewoog ik naar voren, de sluispoort opende zich, en het water 
stroomde in mijn open mond. Even later was de uitgestrekte zee verdwenen en boerde ik – een 
teken van verzadiging. Het vreemde was dat ik zeewater kon ruiken. 
 
Op een andere nacht ervoer ik iets heel anders dan hierboven. Ik stond nog, nadat ik net het 
ontvangen van mijn latihan kejiwaan had beëindigd, toen plotseling een man in een lang gewaad op 
mij af kwam. Hij droeg een speer die hij in het midden van mijn borst stootte. Ook al was ik niet in 
een normale staat zoals in het dagelijkse leven, toch was de stoot erg pijnlijk. Een moment later trok 
hij de speer terug en zag ik dat aan de punt een kleine bloedklont vast zat, die hij weg gooide. Toen 
voelde hij in de zak van zijn gewaad en haalde een stralend object tevoorschijn.  Dit object deed hij in 
de wond van de speer en hij veegde de wond schoon. Toen vertrok hij. Het vreemde was dat, hoewel 
ik niet in mijn normale dagelijkse doen was, de stoot van de speer ontzettend pijnlijk was geweest 
en, nadat het stralende object in mij geplaatst was, ik een heerlijke frisheid voelde die zich door mijn 
hele lichaam verspreidde.  
 
In feite had ik veel ervaringen van spirituele aard, maar ik vind het niet nodig om die hier allemaal uit 
te leggen, want anders zal het alleen maar verveling veroorzaken bij mijn kinderen en kleinkinderen 
die dit lezen. Ik zal alleen datgene vertellen, wat ik belangrijk en ongebruikelijk vind. 
 
Op een andere nacht, enige tijd na deze laatste ervaring, deed ik zittend zikir, na het proces van de 
latihan kejiwaan te hebben ontvangen en gevolgd. Plotseling ontving ik een boek zo groot als een 
atlas. Ik opende het boek en op de eerste pagina stond een figuur in een gewaad, met daaronder een 
bijschrift in het Arabisch. Voordat ik het had kunnen lezen, veranderden de letters in Latijnse letters  
en vormden zij de woorden: Profeet Mohammed, Boodschapper van God. Vreemd: terwijl ik die 
woorden las knikte de figuur in het gewaad met zijn hoofd, en glimlachte hij goedkeurend.  
Het is begrijpelijk dat ik stomverbaasd was, want zo lang als ik leefde had ik nog nooit een plaatje 
gezien dat kon bewegen en glimlachen. Meteen wilde ik dit boek aan mijn vrouw laten zien, maar ik 
hield mij in; ik zou tot de volgende dag wachten. 
 
Toen ging ik naar de tweede bladzijde. Op deze pagina stond een foto van een heleboel mensen van 
verschillende kleuren en rassen.  Ik keek hier enige tijd naar en toen kwamen de mensen tot leven en 
ze bewogen, ieder zijn eigen ritme volgend. Ik ging naar de derde bladzijde; daar was een ander 
plaatje, lijkend op dat van de tweede pagina. Hier waren de mensen levend en ze bewogen, en ze 
spraken ook; sommigen baden, sommigen huilden en smeekten om vergeving van de Almachtige 
God voor al hun zonden.  Dit versterkte nog mijn verbazing over de inhoud van dit boek, dus sloot ik 
het en klemde ik het stevig tegen mijn borst terwijl ik zei, “Prijs de Almachtige God voor Zijn gulheid.” 
 
Maar tot mijn ontsteltenis verdween het boek en liet het slechts een gering gevoel van zwaarte 
achter in mijn borst, voordat ook dat verdween. Dit was de ervaring die ik ontving. 
 



Enige tijd later kwam er een andere ervaring, op een nacht nadat ik de latihan kejiwaan had gevolgd. 
Ik zat zoals gewoonlijk zikir te doen, toen plotseling een ander boek in mijn schoot lag. Dit boek zag 
eruit als een woordenboek. Het was echt heel dik, maar toen ik het opende waren alle pagina’s, 
hoewel het er veel waren, allemaal blanco. Ik bleef mijzelf afvragen, “Wat is de reden dat er zoveel 
pagina’s zijn, waarop niet geschreven is?” 
 
Voordat ik met mijn ogen kon knipperen, verschenen op de eerste pagina  de woorden, “In dit boek 
zal alleen maar geschreven worden als er een vraag gesteld wordt.” 
 
Ik was helemaal verbluft, aangezien ik geen idee had gehad, dat dit zou gaan gebeuren. Met een 
gevoel van overgave aan de grootheid van de Almachtige God, trotseerde ik mijzelf en stelde de 
volgende vraag, “wat was het doel en de zin van het boek dat ik eerder ontving, en wat zal er de 
komende jaren met mij gebeuren?” 
 
Het antwoord luidde, “De illustraties in dat boek waren om aan te tonen dat het je plicht zal zijn om 
die mensen, die berouw willen tonen aan de Almachtige God voor al hun zonden, en die zich wensen 
over te geven aan de Almachtige God met een gevoel van geduld, gehoorzaamheid en aanvaarding, 
te doen ontwaken.“ 
Ik stelde toen nog meer vragen. In  de antwoorden die ik ontving, werd uitgelegd dat er een grote 
oorlog zou uitbreken, waarna Java en de andere eilanden die nu bezet werden door de Nederlanders, 
vrij zouden zijn. “Als ze eenmaal vrij zijn, dan zal het je taak zijn om over de wereld te reizen om de 
latihan kejiwaan te verspreiden die je hebt ontvangen en gevolgd.” 
 
Dit te lezen maakte mij niet blij en vreugdevol. Integendeel, ik voelde mij totaal machteloos en 
keerde mij tot de Almachtige God en huilde van spijt, want op dat moment voelde ik de zwaarte van 
de taak die ik moest gaan uitvoeren. Bovendien vroeg ik mij af hoe ik dit in hemelsnaam zou kunnen 
doen, want ik was onwetend, arm en verstoken van kennis. 
 
Met grote verbazing zag ik het volgende geschreven op de pagina van het boek: “Je moet vertrouwen 
hebben in deze openbaring, de Almachtige God heeft macht over alle dingen en Hij is de schepper 
van het universum en alles wat daar in is.” 
 
Toen verdween het boek uit mijn schoot, net zoals het andere boek was verdwenen. 
 
Na deze ervaring konden mijn innerlijke zelf, mijn hart en mijn verstand niet ophouden erover na te 
denken. Ik maakte de balans op: ik was heel gewoon, ik had geen kennis, ik was arm en had een lage 
status in de menselijke samenleving. Maar door de genade van de Almachtige God, terwijl de dagen 
weken werden en de weken maanden,  begon ik te voelen dat ik gewoon de wil van de Almachtige 
God moest volgen. 
 
In de jaren voor 1932 was ik mijn medevolgelingen van Kiai Abdurachman van dienst en eveneens 
volgelingen van andere scholen, waardoor ik door hen nog steeds beschouwd werd als één van hen. 
Eigenlijk moest ik vaak vragen beantwoorden van de volgelingen van Kiai Abdurachman en  ook van 
de volgelingen van Kiai Saman Bedodo en van andere leraren. Ze kenden mij van hun kiai of hun 
leraren. In die tijd opende12 ik hen niet, omdat ik het gevoel had dat ik nog te onervaren was en 
volgens wat ik ontving, was het nog niet de tijd om andere mensen te openen. Zo was het voor 1932. 
 
Maar in 1932, op één van de avonden dat het gebruikelijk was voor een groot aantal volgelingen van 
andere scholen om in mijn huis in Bergota Kalisari, Semarang, bij elkaar te komen, vond boven mijn 
huis een buitengewone gebeurtenis plaats. De lucht, die een paar momenten eerder nog helemaal 

                                                           
12

 Iemand “openen” in Subud, betekent dat die persoon in contact wordt gebracht met de levenskracht. 



helder en licht was geweest door de wassende maan, werd plotseling verduisterd door dikke wolken 
die spiraalvormig hoog boven mijn huis draaiden. Toen daalde er een licht neer, in de vorm van een 
oogverblindend stralende payung agung. Ogenblikkelijk verdween het licht en volgde er een heftige 
regenstorm. Diegenen die in mijn huis bijeen waren, dankten de Almachtige God en baden voor Zijn 
bescherming. 
 
De volgende dag hoorden we het nieuws over een aardverschuiving van een deel van de berg 
Telomoyo, dicht bij Ungaran, die een meer afdamde; de aardverschuiving had een moddervloed 
veroorzaakt die vele dorpen in het gebied had bedekt. Dit werd gevolgd door een uitbarsting van de 
berg Merapi, waardoor hete lavastromen vele dorpen in die omgeving hadden verzwolgen. 
 
Later ontstond er een discussie onder de volgelingen van Jatirogo die getuige waren geweest van 
deze gebeurtenis. Omdat ze dit gezien hadden en aanwezig waren geweest, en dus getuige waren 
van wat zij noemden Gods openbaring die op het huis van Mohammad Subud was neergedaald, 
hadden zij het gevoel dat tenminste sommigen van hen een deel van de openbaring moesten hebben 
ontvangen. Dit bleek later waar te zijn, nadat Wignyosupartono  Semarang had verlaten en naar 
Yogyakarta was verhuisd; daar was hij in staat om werkelijk mensen te openen. Hij noemde zijn 
beweging Kasunyatan en hij kreeg er elke dag meer volgelingen bij. Later scheidde één van zijn 
volgelingen zich af en vormde zijn eigen beweging, genaamd Sumarah. 



Hoofdstuk 7 
 

De Hemelvaart 
 
Vanaf 1932 koos ik ervoor om te stoppen met werken, zodat ik mij volledig kon wijden aan de latihan 
kejiwaan die elke avond steeds weer veranderde in vorm en soort van beweging. Hierdoor werden 
mijn hart en innerlijke gevoel rustiger en vol overgave aan de grootheid en kracht van de Almachtige 
God.  
 
Dit bleek nodig te zijn voor mij. Het bewijs kwam op een avond, toen ik mij bijzonder slaperig voelde 
na het ontvangen en volgen van de latihan kejiwaan. Waar ik ook ging zitten, ik voelde me niet 
comfortabel, waardoor ik onrustig en verward werd. Toen realiseerde ik mij dat de tijd gekomen was 
om iets uit te voeren wat de Almachtige God wilde, dus ik ging naar mijn kamer om te liggen en mij 
over te geven aan de Kracht van de Almachtige God. 
 
Meteen voelde ik mijzelf langer en wijder worden en verruimen tot een bol, en ik voelde me 
plotseling bevrijd van één of ander groot object, als een juweel dat loskomt van zijn zetting. Toen 
bevond ik mijzelf in een grote ruimte. Ver voor mij was een groep sterren, zoals diamanten in een 
oorbel. Ik vroeg mij af wat dat was, en ontving het antwoord dat wat ik zag het universum was, dat ik 
had verlaten. Ik veronderstelde dat ik dood was, dus ik bleef zeggen, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar” – God is Almachtig, God is Almachtig, God is Almachtig.  
 
Met grote snelheid reisde ik toen door een enorme ruimte. Voor mij kon ik bergachtige lichtkegels 
zien, zeven stuks, boven op elkaar gestapeld, en met elkaar verbonden door een koord van 
schitterend wit licht. Ik naderde de eerste kegel en ging er naar binnen. Daarbinnen was een 
uitgestrekt panorama te zien, veel groter dan wat ik daarvoor had gezien. 
 
Daar zag ik de schepselen van de Almachtige God, gekleed in het wit en ze prezen de verhevenheid 
en grootsheid van de Almachtige God. 
 
Ik keek omhoog en zag een oogverblindend licht. Voor mij zag ik een rij vrouwen van grote 
schoonheid die kleding van licht droegen. Ze bogen hun hoofden diep voor mij terwijl ze zongen en 
dansten. Ik vroeg hen wat ze van mij wilden. Ze antwoordden dat ze mijn vrouwen waren. 
 
Ik was stomverbaasd. In verwondering dacht ik bij mijzelf, “Het is onmogelijk dat ik vrouwen zou 
hebben die zo knap zijn en zo stralend.” Klaarblijkelijk begrepen ze mijn verwarring en één voor één 
openden ze hun kleding van licht en onthulden ze hun borsten. Ik was voor de tweede keer verbluft, 
want onder hun borsten stonden de woorden: Muhammad Subuh. 
 
Het bleek dat ik niet lang mocht blijven want ik werd weer verplaatst en merkte dat ik de tweede 
berg aan de onderkant binnen ging, en toen ging ik omhoog, tot ik de zesde berg bereikte, waar ik mij 
totaal machteloos voelde. 
 
In deze staat van volledige zwakheid voelde ik mijzelf zeggen, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu 
Akbar”. Pas toen ging ik de zevende kegel  binnen. Daar had ik geen richting en geen doel behalve om 
te zeggen, “Allah, Allah, Allah.”  Maar vanaf daar kon ik alles zien wat heel ver weg was, inclusief de 
wereld die ik had verlaten. 
 
Toen voelde ik dat mijn handpalm doordrongen werd met iets, waarvan ik begreep dat het een 
sleutel was. 
 



Vanaf daar werd ik met een buitengewone snelheid bewogen, en bevond ik mij plotseling in een 
omgeving waar het voelde alsof ik weer normaal was geworden. 
  
Ik kon daar ver onder mij sterren zien twinkelen. Ik was even geschokt, toen ik mij realiseerde dat het 
geen sterren waren, maar de lichten van Semarang.  
 
Een ogenblik later bevond ik mij boven mijn huis in Bergota Kalisari, Semarang. Aangezien ik meer 
gewend was om op mijn voeten te lopen en met mijn vingers te voelen, probeerde ik de dakpannen 
op te tillen, maar in plaats daarvan bevond ik mijzelf in de kamer die ik gebruikte voor gebed en om 
de latihan kejiwaan te ontvangen. Daar stond ik naast de klok aan de muur. Het was 4.25 uur in de 
ochtend. Ik ging rechtstreeks naar mijn slaapkamer, waar ik mijzelf op bed zag liggen met mijn 
handen over mijn borst gevouwen. Op mijn voorhoofd lag een rond object, zo groot als een ei van 
een hen, dat straalde als de Ster uit het Oosten. Voorzichtig kwam ik dichterbij en kuste ik het, en op 
dat moment ontwaakten degene die werd gekust en ik, degene die kuste.  
 
Na een paar seconden stond ik op en liep ik langzaam naar de kamer met de klok. Het was 4.30 uur in 
de ochtend. Ik voerde mijn rituele wassingen uit en zei de ochtendgebeden.  
 
Na de ochtendgebeden deed ik zikir, toen mijn moeder naar mij toekwam. Ik hoorde haar fluisteren, 
“Wat is dit? Ik ruik iets aromatisch.”Toen voegde ze toe, “Ik moet je iets vertellen wat afgelopen 
nacht is gebeurd.” Ik antwoordde, “Moeder, het is beter dat u eerst uw gebeden afmaakt en mij dan 
vertelt over uw ervaringen.” Na dat gedaan te hebben, kwam ze mij haar ervaring vertellen, “Vroeg 
in de ochtend werd ik wakker om naar het toilet te gaan, maar ik bedacht mij, want ik zag een 
heleboel elektrische lichtbollen in mijn kamer. Toen ik goed naar deze lichten keek, zag ik dat het 
helemaal geen lichten waren, maar sterren die aan de hemel schenen, en ik voelde dat ik zelf in de 
hemel was. Ik was bang, dus ik ging onmiddellijk weer liggen en viel in slaap. Maar nu wil ik je vragen, 
wat betekent dit alles?” 
 
Ik vertelde mijn moeder dat alles wat ze ervaren had goed was, omdat het overeen kwam met wat ik 
zelf net had ervaren. 



Hoofdstuk 8 
 

De eerste verspreiding van de Latihan Kejiwaan 
 

 
Na deze ervaring begon ik mensen te openen die de latihan kejiwaan die ik ontvangen had en volgde, 
ook wilden ontvangen. 
Inmiddels had ik vier kinderen: 
Siti Rahayu, geboren op dinsdag Kliwon, de 21e dag van de vastenmaand in het jaar 1858, het jaar van 
Jimmakir – of 13 maart 1928, om vijf uur in de ochtend, in Bergota Kalisari, Semarang. 
 
Haryono, geboren op woensdag Legi, de 24e dag van Apit, 1860 – of 23 april 1930, in Bergota Kalisari, 
Semarang. 
 
Haryadi, geboren op maandag Legi, de 27e dag van Jumadilakir, het jaar van Je, 1862 – of 8 november 
1931, om vijf over acht ’s avonds, in Bergota Kalisari, Semarang. 
 
Suharyo, geboren op maandag Pon, de 23e dag van Apit, 1863, in het jaar van Dhal – of 20 maart 
1933, om half zes in de ochtend, in Bergota Kalisari, Semarang. 
 
In het begin van 1935 woonde mijn familie op verzoek van mijn schoonfamilie, een tijdje in Pamotan 
Rembang, waarna we terug keerden naar Semarang. 
 
Mijn vierde kind Suharyo, werd later in 1935 ziek en stierf in Semarang. Hij werd begraven op de 
begraafplaats van Bergota in Semarang. Datzelfde jaar verhuisden we naar Bogor, waar mijn vijfde 
kind, Siti Hardiyati werd geboren, op vrijdag Kliwon, de 3e dag van Bakda Mulud, 1866 – of 5 juli 
1935, om vier minuten voor negen ’s avonds, in Gang Buntu, Bogor. 
 
In Bogor openden mijn vrouw en ik Mas Muntahir en zijn vrouw. Toevallig leed Mas Muntahir toen 
wij in Bogor aankwamen, aan een longinfectie die nog niet ernstig was. Door de latihan kejiwaan 
verminderden de symptomen van deze ziekte en het zag er naar uit dat hij beter zou worden. Twee 
maanden later had Mas Muntahir het gevoel dat hij weer helemaal gezond was. 
 
Ik moet hier toelichten dat Mas Muntahir een innerlijke schok ervoer toen hij geopend werd. Als dit 
in de latihan kejiwaan gebeurt, dan staat dat bekend als purificatie. Gedurende deze periode had 
Mas Muntahir geen enkele controle over zichzelf. Dit duurde echter maar twee maanden. Gelukkig 
maar, want de conditie van Mas Muntahir had andere mensen dus niet beangstigd of bezorgd 
gemaakt. Normaal gesproken worden mensen die dat ervaren, voor gek aangezien. Daarom is het 
voor hen die de latihan kejiwaan volgen heel belangrijk, om altijd een gevoel van geduld, 
aanvaarding en volledige overgave te hebben aan de kracht van de Almachtige God. 
 
Deze innerlijke purificatie die Mas Muntahir had ervaren, werd een paar maanden later ook door zijn 
vrouw ervaren, maar slechts voor korte duur. 
 
Na deze gebeurtenissen in de familie van Mas Muntahir, kwamen zijn vrienden en collega’s van het 
bosbouw departement in grote groepen en ze wilden allemaal geopend worden. Misschien begrepen 
zij dat de latihan kejiwaan die Mas Muntahir’s familie had ervaren, van grote betekenis voor hen zou 
zijn. 
 
Ik schikte mij natuurlijk in hun wens om geopend te worden, en dus volgden elke dag meer en meer 
mensen de latihan kejiwaan in het huis van Mas Muntahir. Desondanks was het nog niet de tijd voor 



de latihan kejiwaan om zich vlot te verspreiden en ondanks dat we 18 maanden in Bogor bleven, was 
de latihan kejiwaan niet goed geaard geworteld. Vervolgens keerden we terug naar Semarang om in 
mijn huis in Bergota Kalisari te wonen. 
 
In 1936, nadat we terug waren uit Bogor, kwam de wens in mij op om mijn huis te verkopen en naar 
Wonosobo te verhuizen, waar ik een huis wilde kopen, wat land en rijstvelden, om boer te worden. Ik 
bracht dus mijn huis op de markt. Helaas kwam er lange tijd niemand op af. Als er al een koper was, 
dan verloren zij steeds hun belangstelling wegens moeilijkheden – hun auto begaf het bijvoorbeeld, 
of ze werden op weg naar ons ziek, nog voor ze het huis konden zien. 
 
Uiteindelijk gebeurde er iets wat ik vreemd vond. Op een dag zou ik bezoek krijgen van een sayid, die 
mijn huis zou gaan kopen. Ik was erg blij met dat vooruitzicht en begon de plekken in huis waar het 
rommelig was, op orde te brengen. Toen de sayid arriveerde, vroeg ik hem binnen te komen en te 
gaan zitten. In plaats van dat hij naar de prijs van het huis vroeg, bleef hij mij maar aanstaren. Toen 
zei hij, “Het spijt me zeer meneer, maar nu ik hier ben moet ik mijn beslissing om uw huis te kopen 
helaas herzien. Ik zie voortekenen die niets goeds voorspellen als ik mijn plan uitvoer.” 
 
Ik voelde mij verplicht om te vragen wat de reden was van deze plotselinge ommekeer. Hij 
antwoordde dat hij een goddelijk licht rondom mijn persoon had gezien, wat betekende dat ik een 
nobel iemand was.  
 
Ik was zeer verbaasd, dus vroeg ik, “Vergeef mij, habib, maar ik ben slechts een gewoon persoon en 
ik heb echt het geld nodig om land te kunnen kopen in Wonosobo. Daar ga ik werken als boer en zal 
ik in vrede mijn aanbidding van de Almachtige God uitdragen. 
 
“Dat is prima!” zei de habib, “maar ik zal dit huis tegen geen enkele prijs van u kopen. Wat betreft uw 
situatie meneer, als ik zo vrij mag zijn, hoeft u zich geen zorgen te maken. Uiteindelijk zult u de ware 
en nobele weg in uw leven vinden.” Toen vertrok hij. Mijn huis in Bergota Kalisari werd dus nooit 
verkocht en mijn familie en ik zelf, moesten in Semarang blijven wonen. 
 
In 1936 werd Rumindah ziek en door haar ouders naar Pamotan gehaald. Ik ging met haar mee, met 
mijn jongste kind Hardiyati. Ondertussen bleven Siti Rahayu, Haryono en Haryadi in het huis in 
Semarang, met hun grootmoeder.  Het bleek dat de ziekte van mijn vrouw heel moeilijk te genezen 
was en ze stierf enige tijd later. Ze werd begraven in Pamotan. 
 
Ik keerde terug naar Semarang, maar moest Hardiyati achterlaten, want haar grootmoeder, mijn 
schoonmoeder, wilde voor haar zorgen en haar opvoeden. 
 
In 1937 reisde ik naar Surabaya op uitnodiging van Mangunsudarso, die hoofdonderwijzer was en 
een oudere in de beweging van Kiai Abdurachman in Jatirogo. 
 
Mangunsudarso zei dat hij mij uitgenodigd had, omdat hij zonder mijn bemiddeling nooit het ultieme 
doel van de kennis die hij van Kiai Abdurachman van Jatirogo had ontvangen, zou bereiken. Dus toen 
ik aankwam in Jatirogo opende ik hem en hij volgde de latihan kejiwaan. 
 
Ik bleef niet lang in Surabaya, maar toch waren er veel mensen die de latihan kejiwaan wilden 
volgen. 
 
Kort na mijn terugkomst van Surabaya, reisde ik naar Yogyakarta en opende daar veel nieuwe leden, 
waaronder Raden Mas Wiryodirjo, Kanjeng Raden Tumenggung Dirjodiningrat en Raden Ngaten 
Wignyopustoko.  
 



Ik opende ook mensen in Solo (Surakarta), inclusief Raden Mas Ismangun, Raden Singiih, een 
werknemer van de Carl Schliper nikkelwinkel, maar dat was nog voor ik naar Surabaya ging. 
 
Ik was slechts kort in Yogyakarta, voordat ik terug keerde naar Semarang om door te gaan met leden 
openen en hun te vergezellen in de latihan kejiwaan. 
 
De verspreiding van de latihan kejiwaan in Semarang was langzaam. Misschien was dat gewoon hoe 
het moest zijn met de latihan kejiwaan in die tijd. In feite was dat voorspeld in het lege boek dat ik 
had ontvangen. Het boek had uitgelegd dat de verspreiding van de latihan kejiwaan pas goed zou 
gaan wanneer ik, met de genade van de Almachtige God, naar het buitenland kon reizen. Dus ook al 
was de verspreiding langzaam, ik voelde me niet bezwaard of teleurgesteld. 
 
Terwijl we wachtten op betere tijden, ging ik op kleine schaal in zaken, zodat het inkomen van deze 
onderneming de behoeften van mijn familie zou dekken. Ik woonde nu samen met mijn moeder en 
de drie kinderen, en ook met mijn broer en zus. Ik ben de Almachtige God dankbaar dat het altijd 
goed ging met mijn familie en dat we voorspoed kenden.  
 
Ik was nu weduwnaar en het gebeurde vaak dat mensen naar mij toe kwamen om te vragen hoe zij 
het lot in hun leven konden verbeteren. Onder hen was een vrouw genaamd Siti Sumari, de weduwe 
van een opzichter in de bouw. Ze vroeg mij wat voor werk ze zou moeten doen om te kunnen 
voorzien in het onderhoud van haarzelf en haar twee kinderen. Ik antwoordde dat er in haar geval 
geen passend werk was, behalve dan een inkomen van een man te ontvangen; met andere woorden, 
ze moest hertrouwen.  
 
Klaarblijkelijk raakte mijn antwoord een gevoelige snaar, want ze werd bezorgd. Ik voegde nog toe, 
“Heeft u, sinds u weduwe bent, ooit iets ervaren wanneer u prihatin deed?” Ze leek verrast en 
antwoordde, “Ja – toen ik een geleerde man ontmoette genaamd Dr. Raden Mas Sosrokartono. Hij 
zei tegen mij, ‘Ga terug naar uw geboorteplaats, Temanggung. U hoeft zich geen zorgen te maken, 
het geluk is dichtbij. U bent een kiai, en u moet trouwen met een kiai, en in feite zult u een kiai 
vinden die zowel nobel als geschikt is.’ Dit was het advies dat de dokter mij gaf, dus nadat ik hem 
bedankt had bereidde ik mij voor om terug te keren naar mijn geboorteplaats Temanggung.”  
 
“Een paar dagen nadat ik was teruggekeerd naar huis, ging ik naar Semarang om mijn oudere broer, 
Raden Yasin, te bezoeken, want het was lang geleden dat ik hem gezien had. Middernacht, op de 
avond dat ik aankwam bij het huis van Mas Yasin, zag de vouw van Mas Yasin stralende lichten uit de 
hemel vallen. Een viel op mij en de andere viel op mijn kind Warnati terwijl we sliepen. Meteen 
wekte zuster Yasin13 mij, om te vertellen wat ze ervaren had. Daarna konden we tot de ochtend niet 
meer slapen.”  
 
‘‘Toevallig is mijn broers huis dichtbij Raden Suwarno’s huis, een werknemer van het S.J.S. 
spoorwegbedrijf. Raden Suwarno vertelde mij dat hij in dezelfde beweging zit, en een student is, van 
Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo die in Bergota Kalisari woont. Dus toen Suwarno die avond 
terug kwam van kantoor, gingen zus Yasin en ik hem bezoeken om te vertellen wat er was gebeurd. 
Spontaan antwoordde Raden Suwarno, ‘Het beste wat jullie kunnen doen dames, is om het te vragen 
aan Muhammad Subuh, die toevallig mijn leraar is. Misschien kan hij jullie de betekenis van deze 
ervaringen uitleggen.’ Dat was wat Suwarno ons adviseerde en daarom ben ik vandaag hier, om uw 
advies te vragen, Kiai.” 
 

                                                           
13

 Het is gebruikelijk voor mensen om naar elkaar te verwijzen als broer of zus, vader of moeder, ook als er 
geen verwantschap is, aangezien iedereen gezien wordt als lid van één grote familie.  



Een moment was ik stil, toen zei ik met een glimlach tegen haar, “Uw zusters ervaring en het 
antwoord dat u hebt gekregen van Raden Mas Sosrokartono, zijn goede tekenen. Ga nu naar huis, en 
later zal Suwarno, die u al hebt ontmoet, verdere uitleg geven.” 
 
Korte tijd later vroeg ik Suwarno om het huis waar Siti Sumari verbleef te bezoeken. Op de 
afgesproken dag ging ik toen naar het huis van Siti Sumari’s broer om mijn huwelijksaanzoek aan Siti 
Sumari te bespreken. De volgende dag reisde ik met Mas Yasin naar Temanggung om Siti Sumari’s 
moeder, Raden Nganten Puspowirono, de hand van Siti Sumari te vragen voor een huwelijk – haar 
vader was vele jaren eerder overleden. 
 
Om kort te gaan, mijn aanzoek werd aanvaard en we trouwden op 15 november 1941, met Mas 
Raden Yasin als getuige. Na mijn huwelijk met Siti Sumari was mijn  gezinsleven weer compleet. We 
leefden eenvoudig, maar altijd in vrede en rust, dus het was mogelijk om ijverig de latihan kejiwaan 
te volgen, die ik door de genade van de Almachtige God had ontvangen. 
 
Mijn huwelijk met Siti Sumari betekende dat haar twee kinderen bij onze familie kwamen: een meisje 
genaamd Warnati en een jongen genaamd Warnoto. 
 
In Europa begon de oorlog voor 1941, maar pas na 1941 verspreidde hij zich naar Indonesië. Toen de 
oorlog begon, was het een chaos in Indonesië, wat nog erger werd na de bezetting door de 
Japanners. Als gevolg daarvan was ik gedwongen op te houden met het openen van mensen en we 
moesten ook stoppen met de latihan kejiwaan voor de mensen die al geopend waren. Terwijl we 
wachtten op betere tijden deed ik op kleine schaal zaken, en dankzij de genade van de Almachtige 
God, kon ik zorgen voor de behoeften van mijn familie. 
 
Toen 1944 dichterbij kwam, werd de situatie in West Semarang – Bergota Kalisari en de omliggende 
gebieden – erg gevaarlijk. Daarom vertrok ik met mijn vrouw en kinderen uit Kalisari, op weg naar 
Kedu, dwars door de nog onontgonnen gebieden van de berg Pati en zo verder. Deze wilde gebieden 
waren gevaarlijk, want veel bandieten vielen de mensen die door het gebied trokken aan, om hen te 
beroven. We reisden te voet en volgden de uitlopers van de rivier die van de grote berg naar 
beneden stroomden, en er omheen. Niet aangedaan door dit alles, vermaakten de kinderen Warnati, 
Rahayu, Haryono en Haryadi zich goed, terwijl ze door de snelle stroompjes liepen die tot 25 cm diep 
waren. 
 
Op een dag waren we nog onderweg terwijl de avond viel en we moesten onderdak zoeken bij 
iemand die een bandietenleider bleek te zijn. Maar vreemd genoeg vertelde onze gastheer dat hij 
vlak voor onze aankomst de muren van zijn huis had gerepareerd en het beddengoed en de 
gordijnen voor de deuren had verschoond. Hij had ook een maaltijd bereid: rijst met bijgerechten. Hij 
had zelf niet begrepen waarom hij dat allemaal had gedaan. Dus ik vertelde hem, “Wat u heeft 
gedaan is zeker lovenswaardig, ook al heeft u het gedaan zonder er van tevoren over na te denken. 
Eigenlijk is het een aansporing vanuit uw innerlijke zelf, dat graag wil dat u deugdzaam handelt, met 
als gevolg dat u geliefd zult zijn en gerespecteerd door andere mensen, en gezag zult hebben.” 
 
Wat betreft mijn vrouw en kinderen; die waren nogal zenuwachtig geweest om daar te verblijven, 
maar God zij dank, sliepen ze goed en voor we het wisten hoorden we de hanen kraaien die de 
zonsopgang begroetten. De volgende dag namen we afscheid van onze gastheer en zetten we onze 
reis voort naar Wolodono, Temanggung. Onze gastheer deed zijn best om te voorkomen dat we weg 
zouden gaan, want hij had het gevoel dat we nog te moe waren om zo ver te reizen, maar ik moest 
wel zeggen, “Wij willen echt graag zo snel mogelijk onze familie in Wolodono bereiken.” 
 
Al snel waren we weer onderweg. Ongeveer vijf uren later kwamen we in de regio Wolodono, 
Temanggung aan, en even later waren we in een dorp. Daar stopten we even en Warnati werd 



herkend door één van de inwoners uit dat gebied. Hij vertelde ons dat het nog maar een klein stukje 
was naar onze bestemming.  
 
Om kort te gaan, we kwamen allen veilig aan in Wolodono en verbleven bij onze familie. Daar 
konden we goed uitrusten en waren we ver van de onrust waarin de mensen leefden; het klimaat 
was koel en de vermoeidheid van onze reis verdween als sneeuw voor de zon.  
 
We voelden ons erg thuis in Wolodono, Temanggung; dit was de plaats waar ik zou kunnen wonen 
als boer, als ik tenminste mijn huis in Bergota Kalisari zou kunnen verkopen. 



Hoofdstuk 9 
 

De formatie van Susila Budhi Dharma 
 
We verbleven nog maar net ongeveer drie maanden in Wolodono toen we hoorden dat Indonesië 
onafhankelijk was geworden, waarna we op weg gingen naar Yogyakarta. In Yogyakarta verbleven we 
in de Wirogunan straat en verhuisden kort daarna naar de Tanjung straat. Daar liet ik de mensen 
bijeen komen die ik eerder geopend had, met veel nieuwe mensen erbij die ik had geopend nadat ik 
naar Yogyakarta was verhuisd. 
 
Toen in korte tijd het aantal mensen dat de latihan kejiwaan volgde meer dan 300 bereikt had, 
besloot ik dat het tijd was om een vereniging op te richten. Dit was nodig zodat de broeders en 
zusters die de latihan kejiwaan volgden geregistreerd en georganiseerd konden worden. Iedereen 
was het hiermee eens en dus vormden we een vereniging, die ik Susila Budhi Dharma noemde. De 
volledige naam van deze vereniging was Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma of de spirituele 
vereniging van Susila Budhi Dharma, of kortweg Subud. 
 
Na de oprichting werden de volgelingen van de latihan kejiwaan geregistreerd als leden. Daarna 
moesten degenen die de latihan kejiwaan wensten te volgen een proefperiode van drie maanden 
ondergaan en wanneer ze eenmaal geopend waren, moesten ze zich laten registreren als lid van de 
spirituele vereniging van Susila Budhi Dharma (Subud). Toen deze vereniging eenmaal was opgericht, 
werd er natuurlijk een bestuur benoemd, bestaande uit een voorziter, een vice-voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester, en tenminste twee supervisors. Dit was nodig om de registratie van 
leden soepel te laten verlopen en zo kon er netjes aan de behoeften van de Subud vereniging 
worden voldaan. 
 
Ik moet hier noemen dat Wignyosupartono, die zoals ik eerder uitlegde een volgeling was geweest 
van de Jatirogo beweging van Kiai Abdurachman, en veel eerder naar Yogyakarta was verhuisd dan ik 
zelf, geen deel uitmaakte van de oprichting van Subud. Hij bleef er met zijn volgelingen opzettelijk 
buiten. Hetzelfde gold voor één van zijn volgelingen die een beweging had opgericht onder de naam 
Sumarah. 
 
Gedurende 1946 woonde ik nog steeds in de Tanjung straat en behalve het openen van nieuwe leden 
en hen vergezellen bij de latihan kejiwaan, assisteerde ik een islamitische groepering genaamd 
Masyumi met de boekhouding en financiën. Voor dat werk ontving ik een kleine vergoeding die net 
genoeg was om te voorzien in de behoeften van mijn familie. Ik werkte al een tijd niet meer voor de 
Masyumi groep, toen ik ging werken voor de gezondheidsraad van het leger in Yogyakarta. Na een 
medische keuring werd ik aangenomen als hoofd op de financiële afdeling. Hier verdiende ik een 
salaris dat ruim in onze behoeften voorzag, maar in werkelijkheid voelde ik mij niet voldaan en niet 
tevreden met het werk. Misschien was het niets voor mij. Dus na een jaar nam ik ontslag met als 
reden dat het werk niet in overeenstemming met mijn innerlijke zelf was. 
 
Nadat ik de functie van hoofd achter mij had gelaten, rustte ik een tijdje en daarna vormde ik met 
een paar Subud leden een aannemersbedrijf dat we vanuit het huis van Tan Tok Ciang in de 
Malioboro straat voerden. Deze poging pakte goed uit. Terwijl ik in dit bedrijf werkte verhuisde ik 
een paar keer, van de Tanjung straat naar Puri Pakualaman, en van Puri Pakualaman naar de Tegal-
Panggung straat, en toen van de Tegal-Panggung straat weer terug naar de Wirogunan straat. Pas 
nadat ik daar een huis gehuurd had, installeerden we ons voor wat langere tijd. 
 
In de Wirogunan straat groeide het aantal leden met de dag. Bovendien waren de mensen die bij 
Subud kwamen niet alleen Indonesiërs, maar ook buitenlanders; Joegoslaven, Wit-Russen, Engelsen 



en andere nationaliteiten kwamen om geopend te worden. Onder deze buitenlanders was iemand 
uit Engeland genaamd Husein Rofé, die moslim was.  
 
Husein Rofé vertelde dat hij na zijn aankomst op Java eerst naar Bali was gegaan, omdat hij daar de 
oude hoog-Javaanse cultuur dacht te vinden. Maar op Bali vond hij slechts totale leegte. Alles wat hij 
daar zag kwam voort uit de Hindoe cultuur en dus verliet hij Bali en kwam terug naar Jakarta. 
 
In Jakarta bezocht hij vele religieuze leraren in de hoop leiding te ontvangen via de Islam, die hem 
naar de waarheid zou leiden. Hij zocht lange tijd, maar raakte alleen maar gefrustreerd omdat hij niet 
vond waar hij naar op zoek was.  
 
Toen hoorde hij van iemand dat mogelijk Yogyakarta de plaats was, waar hij zou kunnen vinden wat 
hij zocht. Vol hoop verliet hij Jakarta, op weg naar Yogyakarta. In Yogyakarta verbleef hij in één van 
de hotels en begon zichzelf te introduceren bij mensen die hij als belangrijk zag, en die een 
buitenlandse taal wilden leren. Hij sprak niet minder dan 27 talen vloeiend. Gelukkig waren er onder 
de mensen die hij benaderde een behoorlijk aantal die Engels en Frans wilden leren.  
 
Zo was de situatie van Husein Rofé, nadat hij in Yogyakarta was aangekomen. Met de tijd kreeg hij 
meer en meer studenten, zodat hij het gevoel kreeg dat hij genoeg verdiende. Toen herinnerde hij 
zich dat zijn belangrijkste doel om naar Yogyakarta te komen was, om een leraar te vinden die hem 
de waarheid van de Islam kon aantonen. Dus op een dag vroeg hij tijdens een les aan zijn studenten 
of er in Yogyakarta een leraar was, die de waarheid van de Islam kon aantonen. Eén van zijn 
studenten antwoordde meteen, “Ja, die is er. Als u wilt, meneer, dan zal ik u naar het huis van deze 
leraar brengen, want ik ben één van zijn studenten.” 
 
Natuurlijk accepteerde hij dit voorstel graag en zo kwam Husein Rofé naar mijn huis in de Wirogunan 
straat, samen met één van zijn studenten. Toen hij aankwam waren er veel leden die de latihan 
kejiwaan deden. Hij stelde geen enkele vraag, behalve of hij meteen geopend kon worden. 
 
In principe was de wens van Rofé om geopend te worden oprecht en met de genade van God ontving 
hij goed bij de opening en voelde hij zich als bevrijd van een donker gevoel. Daarna volgde hij trouw 
de latihan kejiwaan van Subud.  
 
Gewoon vanwege zijn aard, beviel het Rofé niet om lang op één plek te blijven. Na korte tijd in 
Yogyakarta te zijn gebleven, vroeg hij dan ook mijn zegen om naar Palembang, Sumatra te gaan. Ook 
al was hij nog niet lang in Subud, de waarheid was dat hij andere mensen kon openen die bij Subud 
wilden komen. Al snel had hij in Palembang een aantal mensen geopend.  De meesten van hen waren 
moslim, en er was zelfs een haj. Voor Rofé was het geen probleem om deze mensen te helpen, 
aangezien hij zeer veel kennis van de Koran had en vloeiend Arabisch sprak. 
 
In Palembang vormde Husein Rofé een groep – die ik uiteindelijk ook bezocht – en alles was goed 
georganiseerd. Echter, Rofé voelde zich niet thuis in Palembang en dus keerde hij terug naar 
Yogyakarta. Tegen de tijd dat hij terug was, was ik verhuisd van de Wirogunan straat naar de 
Jayaningprangan straat, Yogyakarta. 
 
Toen hij eenmaal terug was in Yogyakarta, wilde Husein Rofé weer verder gaan, deze keer naar Hong 
Kong. Dus niet lang daarna, verliet hij Yogyakarta en ging naar Hong Kong, in de hoop om van daar 
terug te reizen naar Engeland.  Hij wilde al enige tijd terug naar Engeland, maar was niet in staat 
geweest om de zaken die daarvoor nodig waren, te organiseren.  
 
Na het vertek van Husein Rofé bleef ik nieuwe leden ontvangen in Jayaningprangan en hun twee keer 
per week vergezellen in de latihan kejiwaan. Onder degenen die de latihan kejiwaan volgden was 



Rachmad Pane die naar Medan, Sumatra,  wilde verhuizen om daar een privé bank op te zetten. 
Rachmad kwam oorspronkelijk uit Medan en het zou dus geen probleem voor hem zijn om zich te 
mengen met de Medanezen. Bij aankomst in Medan richtte hij de bank op die ik noemde de Bank 
Mestika Dharma. De bank ontwikkelde zich zoals te verwachten was van een opstartende bank. Het 
was zo, dat Rachmad nadat hij een tijdje in Medan was geweest, enige uitleg kon geven aan zijn 
relaties over Subud, met als resultaat dat velen van hen bij Subud kwamen, dus kort daarna reisden 
mijn vrouw en ik naar Medan. 
 
In Medan openden we veel nieuwe leden waaronder ook Rachmad Pane’s familie. Daarom bleven we 
een tijdje in Medan en op een bepaald moment reisden we door naar Sibolga om daar nieuwe leden 
te openen. Om kort te gaan bleven mijn vrouw en ik een aardige tijd in Medan en omgeving met als 
gevolg dat er zich daar een Subud groep vestigde. 
 
Nadat we terugkeerden naar Jayaningpranang, Yogyakarta, bleef ik zoals gewoonlijk nieuwe leden 
ontvangen en hen openen, dus Jayanungpranang was meestal vol met zowel oude als nieuwe leden. 
 
Op een dag voelde ik een sterke drang om naar Jakarta te gaan. Ik stuurde mijn zoon Haryadi vooruit, 
voordat mijn vrouw en ik hem zouden volgen. In Jakarta verbleef hij in de Madura straat bij mijn 
kleinzoon 14, een Subud lid genaamd Sudarsono. Mijn zoon was eerst gegaan om een huis te vinden 
dat we konden huren, want in die tijd was het moeilijk om iets te huren dat voldoende ruimte bood. 
 
Uiteindelijk bereikte ons het nieuws dat het bijzonder moeilijk was om een huis in Jakarta te vinden. 
Dat gaf mij een ongemakkelijk gevoel, aangezien ik de huur aan de eigenaar van het huis in 
Jayaningpranang, al had opgezegd. Ik voelde mij verplicht om weg te gaan en naar Jakarta te 
verhuizen. Kort nadat we aangekomen waren bij Sudarno’s huis, kon ik gelukkig, met Gods genade, 
een huis kopen in de Wijaya straat in de Kebayoran Baru wijk van Jakarta. Ibu, mijn vrouw, was zo blij 
dat we geen huis meer huurden –  verre van dat; we hadden meteen een huis gekocht. Hoewel het 
niet erg groot was, waren we er heel tevreden mee.  
 
Kort nadat mijn familie en ik ons thuis voelden in ons nieuwe huis in de Wijaya straat, Kebayoran 
Baru, moest ik weg om naar Surabaya te reizen. Ik had Usman, een lid daar, beloofd om hem te 
bezoeken en de mensen te openen die bij Subud wilden komen. 
 
Voordat we vertrokken naar Surabaya, gebeurde er nog weer iets vreemds. De vrouw van Sudarsono 
kwam ons vertellen dat hun buurman, een Nederlander, zijn huis voor een goede prijs verkocht, ook 
al was het huis groot en goed gesitueerd. Bovendien kon de aankoopprijs gedekt worden door een 
overbruggende lening bij een bank, waarvan de terugbetaling verrekend zou worden met de 
opbrengst van het huis in de Wijaya straat. Gelukkig kon ik de zaak overdragen aan Rusli, de 
penningmeester van de Zuid Jakarta groep, om het af te handelen. Toen vertrokken we uit de Wijaya 
straat op de afgesproken dag, op weg naar Surabaya om het huis van Usman te bezoeken. 
Mijn vrouw en ik bleven een aantal weken in Surabaya, zodat we de latihan kejiwaan konden 
vergezellen van de leden die door Darmowasito waren geopend, en ook nieuwe leden konden 
openen. 
Op de terugweg van Surabaya gingen we rechtsreeks naar het nieuwe huis in de Jawa straat, want 
alles was geregeld door de leden van de Zuid Jakarta groep. 
 

                                                           
14 Het is gebruikelijk voor mensen om naar elkaar te verwijzen als broer of zus, vader of moeder, ook als er geen 

verwantschap is, aangezien iedereen gezien wordt als lid van één grote familie.   

 



Iets anders vreemds was, nadat alles voor ons geregeld was, dat broeder Rusli een intensieve 
purificatie of crisis onderging. Met instemming van de leden van de Zuid Jakarta groep, bleef hij dus 
in ons oude huis in de Wijaya straat.  
 
Een hele tijd kon dat huis niet verkocht worden – elke keer als er een potentiële koper het huis wilde 
bezichtigen, dan ging Rusli voor het raam staan en beangstigde de koper. Uiteindelijk kwam de crisis 
van Rusli tot een einde en werd het huis verkocht. Dit was dan de situatie van mijzelf en mijn familie 
in deze tijd. 
 
Nadat we gewend waren in het huis in de Jawa straat – die nu de Haji Omar Said Cokrominoto straat 
heet – groeide en groeide het aantal leden. Daarom moesten we een grote zaal huren om de latihan 
kejiwaan te kunnen doen, de Adhuc Stat, wat nu het Bappenas kantoor – Landelijk Beleidsbureau – 
is. 
 
In 1954 werd mij zoon Haryadi ziek. Hij stierf en werd begraven op de Karet Begraafplaats in Jakarta. 
 



Hoofdstuk 10 

 
De reis naar Engeland. 

 
In 1956 ontving ik een brief van iemand uit Cyprus die ik niet kende. Zijn naam was Meredith Starr, 
een reiziger en historicus. Volgens de brief had hij over mij en de spirituele vereniging van Subud 
gehoord via een artikel in één van de kranten die in Cyprus werden gepubliceerd. De essentie van 
Meredith’s brief was, dat hij mij wilde ontmoeten en hij drong er op aan dat ik naar Cyprus zou reizen 
als dat mogelijk was. 
 
Onmiddellijk dacht ik aan broeder Husein, die graag terug wilde naar Engeland als hij de middelen 
daartoe zou hebben. Het enige probleem was dat hij inmiddels Indonesië verlaten had en in Hong 
Kong woonde. Dus toen ik Meredith’s brief ontving stuurde ik hem door naar Rofé met een 
begeleidende brief  waarin ik hem verzocht eerst naar Cyprus te reizen om te voldoen aan de 
uitnodiging van Meredith Starr en zijn landgenoten. 
 
Snel ontving ik een antwoord van Rofé om te zeggen dat hij meteen na het ontvangen van mijn brief 
contact had opgenomen met Meredith Starr en zijn vrienden. Toen kwam er nog een brief van Rofé, 
waarin hij zei dat hij, zodra alles was geregeld, Hong Kong zou verlaten om naar Cyprus te gaan. 
 
Twee weken later kreeg ik nog een brief van Rofé, die inmiddels in Cyprus was, om te zeggen dat hij 
Meredith Starr en zijn vrienden, waarvan de meeste Engels waren, had geopend en dat alles goed 
was gegaan. 
 
Weken en maanden gingen voorbij voordat ik weer een brief kreeg van Rofé. Cyprus was in beroering 
na een opstand, dus Meredith Starr en zijn vrienden, evenals Rofé, zagen zich genoodzaakt om 
Cyprus te verlaten en terug te keren naar hun geboorteland, Engeland. 
 
Een poosje later kwam er nog een brief om te zeggen dat Rofé en zijn vrienden allemaal veilig in 
Londen waren aangekomen en dat ze, met instemming van de leden die geopend waren, mij en mijn 
vrouw wilden uitnodigen om daar te komen. Hij voegde er aan toe dat hij een huis had kunnen huren 
dat groot genoeg was om mij en mijn vrouw te huisvesten, evenals twee of drie andere reisgenoten. 
 
Rond deze tijd was de spirituele vereniging van Subud in Indonesië goed georganiseerd, dus ik 
stemde in met het verzoek van Rofé en de vrienden die hij geopend had. 
 
Na het regelen van visums en dergelijke, vertrokken we op 19 mei 1957 per vliegtuig naar Engeland; 
ik en mijn vrouw, en twee reisgenoten – Icksan en zijn vrouw Ismana – evenals Batara Pane die 
toevallig naar Holland reisde. 
 
Bij aankomst werden we begroet door Rofé en de vrienden die de latihan kejiwaan van Subud al 
ontvangen hadden, en we werden ondergebracht in het huis dat Rofé had gehuurd. 
 
Dus, zodra we waren aangekomen, begonnen we dezelfde avond met het begeleiden van de latihan 
kejiwaan van de nieuwe Subud broeders en zusters die door Husein Rofé in Cyprus waren geopend. 
Dit vond plaats in 1957. En zo ging het door, terwijl de dagen en weken voorbij gingen; behalve het 
begeleiden van de latihan kejiwaan van degenen die al geopend waren, openden mijn vrouw en ik 
broeders en zusters die geopend wilden worden. 
 



Ik moet erbij zeggen dat we in deze tijd niet de wachttijd van drie maanden toepasten voor diegenen 
die bij Subud wilden komen. In het buitenland, en vooral in Engeland, wilden de mensen zo graag 
geopend worden, dat er geen eind kwam aan de mensen die elke avond geopend werden. 
 
Het gevolg was dat al snel het aantal leden meer dan 300 had bereikt en met instemming van de 
meeste leden, werd de latihan kejiwaan verplaatst naar het huis van John Bennett in Coombe 
Springs15. 
 
Gelukkig was de verbouwing van John Bennett’s huis bijna voltooid, en dus gebruikten we een grote 
kamer voor de latihan kejiwaan om mensen te openen. Behalve dat, hadden mijn vrouw en ik en 
onze metgezellen een plaats om te rusten, die meer dan toereikend was. 
 
Ik moet vertellen dat op de avond dat ik in John Bennett’s huis in Coombe Springs aankwam, 
iedereen werd opgeschrikt door een enorme explosie. John Bennett was onder de mensen die 
aanwezig waren en hij zei dat de explosie een teken van begroeting was: Welkom,  Bapak 
Muhammad  Subuh, in Coombe Springs, Londen. 
 
Verder vond er iets compleet onverwachts plaats in Coombe Springs. Er werd een seminar gehouden 
door leden van de spirituele beweging van Gurdjieff, die van over de hele wereld waren gekomen. 
Dus mijn aankomst in Coombe Springs als degene die Subud meebracht, trok veel aandacht. 
Het bleek dat John Bennett een leider binnen de Gurdjieff beweging was. Na een bijeenkomst met de 
leden van Gurdjieff, kwam hij mij opzoeken. Hij vroeg mij of ik zou willen dat zij allemaal bij Subud 
kwamen. Ik antwoordde dat Subud bereid was ze te ontvangen, zolang hun verlangen om bij Subud 
te komen werkelijk een wens was om zich te onderwerpen en over te geven aan de Almachtige God.  
 
Avond na avond werden ze toen geopend en volgden ze de latihan kejiwaan samen met de broeders 
en zusters die al eerder geopend waren. Dus in een mum van tijd werd Coombe Springs overvol; het 
terrein was bezaaid met tenten, want de meesten van hen wilden liever in de tuinen van Coombe 
Springs logeren dan in een hotel. 
 
Het werd zelfs nog drukker nadat de filmster Eva Bartok was gearriveerd. Zij kwam om genezen te 
worden van een ziekte die haar kwelde, een vorm van kanker in haar maag. Genezing is niet het doel 
van de latihan kejiwaan, maar omdat zij door John Bennett, die haar spirituele gids was, werd 
overgehaald, moest ze geopend worden en de latihan kejiwaan volgen. 
 
Nadat Mevrouw Bartok de latihan kejiwaan ongeveer drie weken had gevolgd, begon ze te voelen 
dat haar kwaal verminderde. Vervolgens vertelde haar arts, nadat hij haar had onderzocht, dat de 
aandoening niet langer op kanker leek, maar dat de tekenen wezen op een zwangerschap. Het was 
duidelijk dat de ziekte waar mevrouw Bartok aan had geleden verdwenen was en in plaats daarvan 
was er een foetus. 
 
Met deze gebeurtenis werd het nieuws verkondigd dat de latihan kejiwaan van Subud niet alleen een 
bron van leiding was voor degenen die geestelijke waarheid wilden vinden, maar dat het ook mensen 
kon genezen die leden aan kanker en andere kwalen.  Deze verhalen in het nieuws beïnvloedden 
velen, met als gevolg dat mensen zich naar Coombe Springs haastten met de wens om de latihan 
kejiwaan te volgen. Uiteraard leidde dit ertoe dat Coombe Springs overspoeld werd door mensen die 
erbij wilden komen om de latihan kejiwaan  te volgen.  
 
Omdat er zoveel mensen in Subud kwamen, werden snel onze visums verlengd, zodat we langer dan 
de toegestane drie maanden konden blijven. Gelukkig werd dit verzoek meteen ingewilligd. 
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Toen de tijd voor mij en mijn vrouw en metgezellen kwam om Engeland te verlaten en huiswaarts te 
keren, stelden de broeders en zusters die recentelijk bij Subud waren gekomen tijdens het Gurdjieff 
seminar voor, dat wij onze terugreis naar Indonesië nog verder uit zouden stellen, om hun diverse 
thuislanden aan te doen. Dus wij begonnen snel de visums te regelen. Door de genade van de 
Almachtige God verliep het allemaal goed. 
 
Om kort te gaan; de reis duurde 14 maanden in zijn geheel, zoveel landen bezochten we, waar we 
broeders en zusters openden die de latihan kejiwaan van Subud wensten te volgen. Dit vond 
allemaal plaats in 1957 en 1958, en het was onze eerste buitenlandse reis. 
 



 
Hoofdstuk 11 

 
De wereldreizen 

 
 

In 1959 en 1960 reisden mijn vrouw en ik, met onze dochter Rochanawati16, en twee reisgenoten – 
Dr. Anwar Zakir en zijn vrouw -  naar het buitenland op uitnodiging van Subud leden uit verschillende 
landen. Deze keer vertrokken we van Indonesië naar Australië. Van Australië reisden we naar Nieuw 
Zeeland en van Nieuw Zeeland naar Los Angeles, van Los Angeles naar San Francisco, van San 
Francisco naar Mexico, van Mexico naar Columbia, van Columbia naar Peru, van Peru naar Chili, van 
Chili naar Argentinië, van Argentinië naar Brazilië, van Brazilië naar Venezuela, van Venezuela naar 
Washington DC. Toen van Washington DC naar New York, van New York naar Chicago, en van 
Chicago naar Miami. Uit Amerika keerden we weer terug naar Europa en bezochten we onder andere 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland, en uiteindelijk gingen we naar Londen 
voor het eerste Internationale Subud Congres. 
 
Ik moet iets vertellen wat gebeurde in Nederland, toen we op weg waren naar Londen om het 
congres bij te wonen. 
 
Ik logeerde in het huis van een ingenieur genaamd Tjalsma, toen een professor met de naam Dr. 
Heringa mij kwam opzoeken. Hij was voorzitter van een beweging genaamd Wereldsche Moreele 
Herbewapening. Deze professor stelde vragen over Subud en de basis en doelstellingen van de 
latihan kejiwaan. Ik beantwoordde al zijn vragen en het leek er op dat mijn antwoorden hem 
tevreden stelden. Toen beweerde de professor dat 70 jaar eerder een groep spiritisten de boodschap 
had ontvangen dat een Moslim uit het oosten naar Nederland zou komen en leiding zou geven op 
spiritueel gebied aan de mensen in Nederland. Hij voegde daar nog aan toe, dat mijn activiteiten op 
spiritueel gebied uiteindelijk met gouden inkt opgetekend zouden worden in de wereldgeschiedenis, 
aangezien het nooit eerder was gebeurd dat mensen in het westen geleid werden door iemand uit 
het oosten. 
 
Ik reageerde eenvoudig op deze woorden met een glimlach. Toen kwamen er zomaar de woorden 
uit, “Welnu, ik heb geen idee wat ik later zal meemaken; ik geef me eenvoudigweg over aan de 
kracht van de Almachtige God.” 
 
Nadat we Nederland verlaten hadden en in Duitsland waren, werd ik door een andere professor 
bezocht. Er werd van hem gezegd dat hij de “nummer twee” na Dr. Jung was, een professor die alom 
gerespecteerd werd in intellectuele kringen. De professor vroeg of hij mijn handen mocht lezen. Hij 
zei, aangezien ik het middelpunt van belangstelling was voor veel mensen in het westen,  dat er zeker 
speciale aanwijzingen over mij zouden zijn. Ik strekte mijn handen uit om onderzocht te worden.  
 
De professor bestudeerde aandachtig de lijnen van mijn beide handen. Na een tijdje zei hij dat mijn 
levenslijn bijzonder was: behalve dat ik oud zou worden, bevond ik mij op een hoog spiritueel niveau. 
Hij voegde er aan toe dat hij in zijn hele leven nog nooit eerder lijnen zoals die op mijn handen had 
gezien. 
 
Op een andere dag, nog steeds in Duitsland, kwam een erg oude man naar mij toe, op de plaats waar 
de latihan kejiwaan werd gedaan in Heimstatten Alle straat in Planegg. Hij beweerde ongeveer 140 
jaar te zijn. Hij was afkomstig van een bergachtig gebied buiten München en werd vergezeld door zijn 
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kleinzoon, die er ook behoorlijk oud uitzag. Het was niet duidelijk wat de man zei, en zowel zijn zicht 
als zijn gehoor waren zwak.  
 
Nadat ik hem uitgenodigd had om te gaan zitten, vroeg ik wat het doel was van zijn bezoek. Zijn 
antwoord, dat moest worden overgebracht door de kleinzoon, was dat hij gekomen was omdat hij 
een openbaring had gehad toen hij heel stil zat, die hem duidelijk maakte dat hij de bezoeker uit het 
oosten die momenteel in Duitsland was, moest ontmoeten.  
 
Om kort te gaan; ik opende deze zeer oude man in de aanwezigheid van de Duitse broeders. Dank 
aan de Almachtige God, want deze man viel neer op de grond en zat daar te huilen. Toen zei hij, met 
behulp van uitleg van zijn kleinzoon, dat hij nu voelde dat er binnenin zijn wezen iets was, dat van 
nature de kracht van de Almachtige God prees. 
  
Toen zei ik tegen de oude man, “Grootvader, wat een geluk voor u, dat u zo’n duidelijk gevoel van 
aanbidding mocht hebben. Ik hoop dat u zichzelf altijd kalm zult maken en de Grootheid van de 
Almachtige God prijzen. U heeft geen behoefte om de verlangens van jonge mensen te volgen; het is 
voldoende om alleen maar rustig te worden. Ik hoop dat u de genade van de Almachtige God zult 
ontvangen en wat u nodig heeft voor deze wereld en de volgende.” Hij dankte mij zeer en nadat hij 
mij vaarwel had gezegd werd hij door zijn kleinzoon de latihanzaal uitgeleid. Dus zo was het toen ik in 
Duitsland was. 
 
Nadat we Duitsland hadden verlaten en naar Frankrijk waren gereisd, gingen mijn vrouw en ik door 
met het openen van nieuwe leden en het begeleiden van de latihan van mensen die al geopend 
waren.  
 
In Frankrijk ontving ik een bericht van enkele Subud zusters.  Op een nacht was een oudere zuster 
van één van hen in een plaats geweest die als heilig werd beschouwd, en plotseling zag zij Moeder 
Maria. Moeder Maria zei dat Frankrijk binnenkort bezocht zou worden door een moslim die training 
zou geven in een manier om de Almachtige God te aanbidden, wat diegenen die de training zouden 
volgen in staat zou stellen om hun religie werkelijk te begrijpen. Moeder Maria ging verder met uit te 
leggen dat dit niet doorverteld hoefde te worden aan anderen, omdat zij het later zelf zouden 
ontdekken. Dat was het verhaal dat één van de Franse zusters vertelde aan Ibu, mijn vrouw. Om kort 
te gaan waren er veel voorvallen van dergelijke aard, die ik tijdens mijn reizen in die tijd tegenkwam.   
 
Als ik hierover nadenk, dan kwam elke gebeurtenis die op mijn pad kwam en alles wat ik meemaakte, 
elke keer wanneer ik getuige was van de latihan kejiwaan  van Subud broeders en zusters,  overeen 
met de inhoud van het boek dat ik had ontvangen toen ik zikir deed na mijn latihan kejiwaan – zoals 
ik eerder heb beschreven.  
 
De beelden in dat boek hadden duidelijk een beeld geschetst van een groep mensen knielend in 
gebed, een andere groep mensen die weenden en de Almachtige God smeekten om vergeving voor 
al hun zonden, en anderen rennend en zich op hun borst slaand alsof ze zich wilden ontdoen van iets 
dat hun borst beklemde, nog weer anderen die energiek gevechtsporten beoefenden en dansten op 
hun eigen melodieën, en nog veel meer dan dat. Dit alles was precies zoals het was met de Subud 
leden die nu de latihan kejiwaan volgden. Bovendien ontvingen en volgden de Subud leden de 
latihan kejiwaan gezamenlijk, ondanks het feit dat zij gemengd waren met mensen van alle rassen en 
religies.  Toch leken zij zo in harmonie te zijn, alsof zij zich te midden van hun eigen familie bevonden.  
Dit gaf aan dat zij allen uit één bron ontvingen  en één bron aanschouwden; de Almachtige God. Ook 
dat was aangetoond in het boek.  
 
Met dit bewijs was ik niet in staat over de toekomst na te denken; ik dankte alleen de Almachtige 
God dat door Zijn Genade, ik uit kon voeren wat beschreven was in het boek dat ik eerder noemde. 



 
Nadat we in Engeland aan kwamen woonden we het Internationale Subud Congres bij, dat in een 
gebouw gehouden werd dat vele jaren eerder gebouwd was – een cirkelvormige zaal met een hoog 
plafond. Deze zaal was oorspronkelijk bestemd voor de behoeften van de leden van de Gurdjieff 
beweging. Maar nu de geestelijke vereniging van Subud stevig gevestigd was in Engeland, was er 
overeenstemming met de leden die eigenaar waren, dat de zaal gebruikt werd voor openingen en de 
latihan kejiwaan. 
 
Tijdens dit bezoek bleven we erg lang in Engeland, dus ik reisde naar vrijwel alle grote steden, niet 
alleen om de latihan kejiwaan bij te wonen, maar ook om nieuwe leden te openen. Dit gebeurde 
ondanks het feit dat er helpers waren in Engeland – een helper is iemand die al enige tijd Subudlid is 
geweest en die gewend is om nieuwe leden te openen. 
 
Op 15 Oktober 1959 verlieten we Engeland en op de terugreis naar Indonesië verbleven we in 
Bombay, in het huis van Boman Behram, die bekend stond als B.B. 
 
Daar gingen we door met te assisteren bij de latihan kejiwaan en met het openen van nieuwe leden, 
ook al hadden zij eveneens al helpers. Van Bombay reisden we naar New Delhi, en van New Delhi 
naar Calcutta. 
 
Ik zal iets vertellen over de keer dat we in het huis van B.B. in Bombay logeerden. B.B. vertelde mij 
dat hij voor mijn aankomst in Bombay één van zijn werknemers, een boekhouder, had gevraagd om 
bij zijn goeroe – een maharishi die ver van de stad Bombay vandaan woonde – naar mij te 
informeren, en naar de aard van de latihan kejiwaan die B.B. had ontvangen en volgde. 
 
Het vreemde was, dat nog voor de werknemer de boodschap had overgebracht, de maharishi had 
gezegd, “In het huis van uw baas Dhr. B.B., is een moslim uit het Oosten aangekomen. Dit is iemand 
die werkelijk gezegend is door de Almachtige God om de latihan kejiwaan te verspreiden onder de 
mensheid, zodat iedereen die de latihan kejiwaan volgt, werkelijk de Almachtige God op een zuivere 
manier kan aanbidden.” 
 
De maharisha had verder B.B. gezegd dat hij hoopte, dat hij trouwhartig zou volgen wat hij in de 
latihan kejiwaan  ontving. Dus B.B. vroeg mij, “Is het waar wat de maharishi zegt, Bapak?” Meteen 
antwoordde ik, “Hoe kunt u mij dat vragen? Tenslotte ben ik degene waarover het gaat. Als ik zeg dat 
dit waar is dan voel ik mij arrogant, dan voel ik me zo groot als een berg. Dat zou misplaatst zijn, dus 
ik zal het maar aan u laten om te bepalen.” 
 
Dit was iets wat ik heb ervaren gedurende de reis door India. Na India verlaten te hebben, reisden we 
naar Ceylon, van Ceylon naar Bangkok, van Bangkok naar Singapore, en van Singapore terug naar 
Indonesië. De reis duurde 14 maanden, ongeveer evenveel tijd als toen ik de eerste keer de wereld 
rond reisde. 
 
In 1963 reisden mijn vrouw en ik naar het buitenland om het tweede Internationale Subud Congres 
bij te wonen in New York, Skymont, USA. Deze keer werden we vergezeld door Usman en zijn vrouw 
Siti Aminah. We namen de oostelijke route via Australië, Nieuw Zeeland, de Filippijnen, Japan, San 
Francisco, Vancouver, Los Angeles, Mexico, Columbia, Peru, Chili, Argentinië, Brazilië, Venezuela, 
Miami, Washington DC en toen naar New York. 
 
Bij aankomst in New York was alles voor het congres van de Subud vereniging goed voorbereid en 
het congres ging bijna beginnen.  
 



Zoals gebruikelijk werd de bijeenkomst geopend door de congresvoorzitter, Varindra Vittachi. Nadat 
de openingstoespraak klaar was, werd ik uitgenodigd de aanwezigen toe te spreken. Toen ik dat 
gedaan had werd de leiding over het congres weer in handen gegeven van de congresvoorzitter. 
Gedurende de week die volgde, gaf ik toespraken en hield ik elke avond een latihan kejiwaan. 
Hoewel het congres voorbij was, bleven wij nog enkele dagen langer op de plaats waar het congres 
gehouden werd.   
 
Na ons verblijf in New York gingen we rondreizen en het land verder bekijken. Ondertussen openden 
we mensen die graag bij Subud wilden komen en de wachtperiode van drie maanden hadden 
voltooid. Dit leidde ertoe dat ik bijna alle grote steden van Amerika bezocht. 
 
Op onze terugreis naar Indonesië stopten we in Singapore, waar we niet alleen kadootjes voor onze 
kleinkinderen kochten, maar ook de latihan kejiwaan van de Subud broeders en zusters daar 
bijwoonden. 
 
In Singapore ontving ik een verslag van één van de helpers, Edward van Hien, die een Christen was. 
Hij en twee andere helpers, waarvan de één een Boeddhist was en de ander een Hindoe, waren naar 
Maleisië gegaan om enkele Moslims te openen die bij Subud wilden komen. Tijdens de opening 
hadden deze mannen bewogen zoals bij het islamitische gebed en ze hadden lange tijd gebeden 
vertolkt. Toen de latihan afgelopen was, hadden ze gezegd voldaan te zijn en spraken ze hun dank 
uit. Van Hien was al die tijd (gewoon) rustig gebleven, want hij begreep de realiteit nog niet. Dit was 
het verslag van van Hien.  
 
Zeker, dergelijke situaties, zoals ervaren door van Hien en zijn vrienden, gebeuren vaak in de Subud 
vereniging. Regelmatig opent een helper die zelf Christen is, een nieuw lid waarvan de religie tot dan 
toe onbekend was, en tijdens de opening ontvangt dat lid bewegingen en maakt geluiden die 
Islamitisch van aard zijn.  Dit toont aan dat de latihan kejiwaan niet iets is dat uitgevonden werd door 
het hart en verstand, maar dat het afkomstig is van de kracht van de Almachtige God, die zowel het 
innerlijke als het uiterlijke zelf van de persoon die het ontvangt, omvat. Dit was mijn toelichting voor 
van Hien, omdat hij niet in staat was te begrijpen wat er was gebeurd. Dit nieuws versterkte het 
vertrouwen van de helpers in Singapore, vooral van diegenen die Christelijk waren. 
 
Nadat Ibu genoeg kadootjes had gekocht voor onze kleinkinderen en broeders en zusters in Jakarta, 
verlieten we Singapore en keerden we terug naar Jakarta. 
 
Ik moet hier toevoegen dat we op onze terugreis van Londen vergezeld werden door John Bennett, 
zijn secretaresse en zijn twee kinderen. In Jakarta verbleef John Bennett in het huis van Suta. Hij 
bleek zich erg thuis te voelen in Jakarta en werd zeer bevriend met Suta, wat te merken was aan het 
feit dat Suta vaak met hem op stap was. Hij was ook zeer trouw in het bijwonen van de latihan 
kejiwaan van Subud en zodoende leerden veel Indonesische broeders en zusters hem kennen. 
 
Ik woonde nog in de Jawa Straat toen John Bennett naar Jakarta kwam. In 1962 verhuisde ik naar de 
Rumah Sakit Fatmawati Straat, Cilandak, Jakarta 17. In Cilandak bewoonden mijn familie en ik een 
deel van het gastenverblijf, aangezien mijn eigen huis nog gebouwd werd. 
 
In 1966, niet lang nadat zij terugkwam met mij uit het buitenland, werd mijn dochter Rochanawati 
ziek en stierf. Zij werd begraven op de Karet begraafplaats, Jakarta. Datzelfde jaar trouwde mijn 
dochter Siti Rahayu de man van Rochanawati, Raden Mas Ismangung, de vader van mijn kleindochter 
Isni Astuti. 
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 Begin zestiger jaren richtte Muhammad Subuh een international centrum op in Cilandak – Wisma Subud –
waar subudleden van over de hele wereld op bezoek konden komen en de latihan kejiwaan volgen. 



 
Net toen ik naar het buitenland zou gaan, om het derde Internationale Subud Congres bij te wonen in 
Tokio, Japan, in 1967, werd mijn schoonzoon Syafrudin Ahmad18 ziek en stierf , en ook hij werd 
begraven op de Karet begraafplaats in Jakarta. 
 
Bij deze reis naar het derde Internationale Subud Congres in Tokio, Japan, werd ik vergezeld door 
Muhammad Usman. 
 
In februari 1971 werd mijn vrouw Siti Sumari (Ibu Subuh) ziek en stierf, en werd ook begraven op de 
Karet begraafplaats, Jakarta. Een paar maanden later, werd in de maand juni het vierde Subud 
Wereldcongres gehouden in Cilandak, Jakarta. 
 
In 1972 reisde ik weer de wereld rond, vergezeld door mijn dochter Siti Rahayu, en mijn 
kleindochters Isni Astuti en Ismuwati, waarbij ook zuster Mastuti, en Sharif Horthy als mijn nieuwe 
tolk.  
 
In 1974 werd mijn moeder ziek en stierf zij op 97-jarige leeftijd, en werd begraven op de Karet 
begraafplaats, Jakarta. In datzelfde jaar trouwde ik met Mastuti, een helpster en weduwe van een 
Subudlid genaamd Maryunan. Zij had al kinderen; drie zonen en twee dochters. 
 
Tussen de congressen reisde ik in het buitenland, tenminste elke twee jaar, om broeders en zusters 
te bezoeken en hen te vergezellen bij hun latihan kejiwaan en om nieuwe leden die bij Subud wilden 
komen, te openen. In sommige plaatsen opende ik wel 200 mensen op een avond. Dus in de 
zeventiger jaren waren er al duizenden Subudleden en had Subud zich verspreid over 76 landen. 
Wanneer ik niet mijn broeders en zusters in het buitenland bezocht, woonde ik natuurlijk in Cilandak. 
Maar toch vergat ik niet om mijn broeders en zusters in Indonesië te bezoeken. 
 

                                                           
18

 Man van Hardiyati 



 
Hoofdstuk 12 

 
Tenslotte 

 
Nu zal ik uiteen zetten wat nodig is om mijn geschiedenis van de ontwikkeling van de latihan 
kejiwaan van Subud, te voltooien. 
 
Sinds het tweede Internationale Congres in New York, heb ik altijd het doel en de noodzaak uitgelegd 
voor alle Subud broeders en zusters, om ondernemingen In Subud uit te voeren. Het is van vitaal 
belang om ons hiermee bezig te houden, want er is een uitermate belangrijk verband met onze 
aspiraties om sociaal werk uit te voeren, bijvoorbeeld om scholen te bouwen, weeshuizen, tehuizen 
voor mindervalide kinderen, tehuizen voor ouderen, ziekenhuizen, en zo voort. 
 
Het is eenvoudigweg niet mogelijk om de middelen voor dat alles te verkrijgen, als we gewoon maar 
wachten op bijdragen van de leden. Dus, om onze hoop in vervulling te zien gaan, moeten we 
ondernemingen opzetten op het gebied waarin we capabel zijn om te werken.  
 
De bijdragen die nodig zijn voor onze sociale projecten zullen afkomstig zijn van de ondernemingen 
die jullie voeren. Het bedrag dat apart gezet wordt zal ten hoogste 25 procent zijn, maar niet minder 
dan 15 procent, van de netto winst van een onderneming. Deze bijdragen kunnen naar eigen inzicht 
verdeeld worden over de behoeften die er zijn. Als we wereldwijd binnen de Subud gemeenschap 30 
of 40 groepen hebben die ondernemingen voeren, dan zal er een aanzienlijk inkomen zijn voor 
sociale projecten. 
 
Het is werkelijk nodig om ondernemingen op te zetten want, los van de winst die gemaakt wordt, 
waarvan een deel gedoneerd zal worden aan sociaal werk, zal het ook werk verschaffen aan Subud 
leden die werkeloos zijn. Op deze manier zullen we de banden binnen onze broederschap versterken 
– net zoals je dat voelt als je samen bent in de latihan kejiwaan. Het voelt alsof je te midden van je 
eigen familie bent, ook al is de persoon die naast je de latihan kejiwaan volgt, niet van hetzelfde ras 
of dezelfde religie. Dit maakt duidelijk dat het de wil van de Almachtige God is, dat de mensheid in 
harmonie leeft en dat we elkaar liefhebben. 
 
Als je de zaken bekijkt in termen van de latihan kejiwaan van Subud, dan zul je concluderen dat deze 
toestand van geluk bereikt zal worden als diegenen die taken uitvoeren harmonieus zijn, elkaar 
waarderen, elkaar respecteren, en elkaar helpen. Als jullie werkelijk in staat zijn om dat te doen, dan 
is het zeker, met de genade van de Almachtige God, dat je beschermd zult zijn tegen verdeling en 
afbraak. 
 
Als je de omvang waarneemt van de kracht van de latihan kejiwaan van Subud – welke in 
werkelijkheid de leiding en instructies zijn, afkomstig  van de kracht van de Almachtige God – dan zul 
je, wanneer je wat voor vorm van werk dan ook ten uitvoer brengt, altijd begeleid worden door Zijn 
leiding en Zijn instructies.  Dus voor diegenen van jullie, die ondernemingen uitvoeren en dit 
werkelijk kunnen begrijpen; je zult in elke handeling en in elke beweging constant vervuld zijn met 
lofprijzing voor de Almachtige God.  
 
Om je een voorbeeld te geven: als je zanger bent, zul je in je zang begeleid worden door de kracht 
van de Almachtige God; als je een architect bent, zal er in je architectonische werk ook begeleiding 
zijn van de Almachtige God, en zo voort. Wat voor werk je ook doet, die kracht van leiding en 
instructies, zal je werk begeleiden. 
 



Dus daarom beschouw ik het van vitaal belang dat Subud broeders en zusters nadenken over het 
samen uitvoeren van ondernemingen. Denk niet dat je innerlijke zelf belemmerd zal worden in het 
ontvangen en uitvoeren van de latihan kejiwaan van Subud.                                                                        
 
Volgens de geschiedenis van het leven, was het wezen dat bekend staat als Adam voordat hij op deze 
aarde werd gezet, niet toegerust met de lagere levenskrachten die de structuur vormen van het 
leven in deze wereld. Niettemin kon Adam zijn leven al kennen en begrijpen, omdat voor hem alles 
nog één was. Dat waarover nagedacht werd, was één met dat wat dacht. Dat wat gevoeld werd, was 
één met dat wat voelde. Dat was gezien werd, was één met dat wat zag. Dat wat gehoord werd was 
één met dat wat hoorde. Dat was gesproken werd, was één met dat wat sprak.  
 
Dus, toen Adam nog in zijn oorspronkelijke toestand verkeerde, was hetgeen hij nodig had, één met 
de behoefte. Om deze reden betekent de naam Adam “de eerste”, of “voor”. De menselijke vorm 
van Adam ontstond dus, nadat het wezen dat Adam genoemd werd, al bestond. Daarom is het dus 
duidelijk dat het de mens is, die Adam omschrijft als mens. 
 
Teruggaand naar het punt waarop Adam afdaalde naar de aarde; alles wat Adam nodig had voor zijn 
leven in deze wereld, werd hem in zijn geheel geschonken door de kracht van de Almachtige God. 
 
Dit maakte het mogelijk voor Adam om op aarde te leven zoals het hoorde. Hij moest elke keer dat 
hij honger had, naar eten zoeken. Hij zocht water wanneer hij dorst had. Hij zocht iets om zijn 
lichaam mee te bedekken wanneer hij warm was van de zonnestralen, en hij zocht iets wanneer hij 
koud was van de wind. Dus, nadat Adam op de wereld was gekomen, moest hij zoeken en moeite 
doen voor alles wat hij nodig had. Desondanks zou hij succesvol zijn, zolang hij zijn vermogens 
gebruikte om te proberen te krijgen wat hij nodig had, want al de benodigde hulpmiddelen waren al 
in hem aanwezig. 
 
Dat wij in deze wereld leven, of het feit dat de Almachtige God ons heeft geschapen om in deze 
wereld te leven, betekent voor ons dat we niet alleen moeten denken aan het leven in de volgende 
wereld. Integendeel; zolang we hier zijn, moeten we zorgen voor onze behoeften in deze wereld en 
ons ervan verzekeren dat zij vervuld kunnen worden. 
 
De vraag over het leven nadat we deze wereld verlaten, is de zorg van de kracht van de Almachtige 
God. Alles wat wij aan onze kant moeten doen, is ons overgeven met geduld, aanvaarding en 
gehoorzaamheid in onze aanbidding van de Almachtige God. Op die manier zal, vanuit ons innerlijke 
zelf, spontaan een gevoel van liefde voor onze medemens naar boven komen en zullen we niets 
willen doen wat de vrede of de rust van onze naaste zou kunnen verstoren. Dat is al een realiteit in 
de latihan kejiwaan van Subud; diegenen die de latihan kejiwaan ontvangen, ondergaan een 
purificatie die ervoor zorgt dat onze slechte karaktertrekken goed worden. 
 
In werkelijkheid is de reden en het doel van de latihan kejiwaan van Subud, dat we ons bewust 
worden van twee taken. De eerste is onze taak om de Almachtige God te aanbidden met geduld, 
aanvaarding en gehoorzaamheid; de tweede is onze taak om zorg te dragen voor de behoeften in ons 
leven en deze zeker te stellen, zolang we in deze wereld zijn. 
 
Om weer terug te komen op ondernemen: er is begonnen met ondernemingen; in het buitenland en 
in Indonesië wordt moeite gedaan om ondernemingen op te zetten. In Indonesië is begonnen met de 
oprichting van een bank – Bank Susila Bakti – in Jakarta, de hoofdstad, waaraan zowel broeders en 
zusters van hier, als uit het buitenland, geldelijke steun  hebben verleend.  Parallel hiermee bouwen 
we een kantoorpand in Jakarta. Het kapitaal werd bijeen gebracht door mijzelf en mijn familie, en 
Subud broeders en zusters van hier en uit het buitenland. Dankzij de genade van God, gaat alles 
goed. 



 

Ook in het buitenland is begonnen met baanbrekende inspanningen. In het geval van Engeland, 
Japan en Duitsland, lijken deze dingen goed te gaan. Laten we hopen dat onze broeders en zusters in 
andere landen snel aansluiten, zodat onze wens om op sociaal gebied actief te kunnen zijn, werkelijk 
ten uitvoer zal worden gebracht. 

Ik denk dat dit voldoende is om de geschiedenis compleet te maken van mijn reis met de 

ontwikkeling van de latihan kejiwaan van Subud. 



TERMINOLOGIE 

bapak – vader, Dhr. 
habib – een Indonesische aanspreektitel voor mensen van Arabische afkomst 
haj – een Moslim die de pelgrimstocht naar Mekka heeft voltooid 
ibu – moeder, Mevr. 
joglo – Javaans paviljoen 
kain – rechthoekig stuk textiel dat vanaf het middel naar beneden om het lichaam wordt geslagen 
kiai – religieus leider 
latihan kejiwaan – geestelijke training of oefening 
nyai – een aanspreektitel voor een oudere vrouw 
payung agung – ceremoniële parasol 
pencak-silat – Indonesische vorm van gevechtssport 
penghulu – religieus leider 
prihatin – zichzelf ontzien door te vasten en andere praktijken, met als doel de eigen situatie in het 
leven te verbeteren 
raden nganten – een hoge aanspreektitel voor een nobele getrouwde dame 
raden ayu – een hoge aanspreektitel voor een nobele ongetrouwde dame 
raden – een hoge aanspreektitel, speciaal voor mensen van nobele afkomst 
raden mas – een hoge aanspreektitel voor een nobele man 
raka’at – een cyclus van de “bewegende” Moslimgebeden 
sayid – eretitel voor een afstammeling van Profeet Mohammed 
sungkem – een rituele vorm van buigen, uitgevoerd door Javanen om respect te betuigen 
wahyu – een openbaring van de Almachtige God 
zikir – een daad van aanbidding door herhaling van religieuze formule of zin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


