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Inleiding   
 

In 1901 werd door het kabinet-Kuyper een ander beleid van de Nederlandse staat ten 

aanzien van de ‘wingewesten’ aangekondigd. De Wvesterse staat had lang genoeg kunnen 

profiteren van de winsten uit de koloniën en de ‘Eereschuld’ moest letterlijk en figuurlijk 

worden ingelost.
1 

Deze zogeheten ethische politiek was gestoeld op het breed gedragen idee 

dat de Nederlandse staat als moederland een morele verantwoordelijkheid had ten aanzien van 

de inheemse maar ook Europese bevolking in Nederlands Indië. Hoe dat ethische beleid 

precies ingevuld moest worden was onderwerp van een  maatschappelijke discussie die al 

decennia voorafgaand aan 1901 fel gevoerd werd. De Nederlandse intelligentsia, politici, 

journalisten, academici en andere betrokkenen, hadden verschillende ideeën over de inhoud 

van het beleid. Uitgaande van een liberaal of antirevolutionair gedachtegoed en afhankelijk 

van  het wel of niet afreizen naar het oosten werden verschillende visies op het beleid 

ontwikkeld, al vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw. De aanloop tot en de 

ontwikkeling van het gedachtegoed dat later ethisch beleid, of ethische politiek, is gaan heten 

komt in dit onderzoek nader aan de orde.  

Het ethische beleid kende vele benamingen die door elkaar werden gebruikt. De exacte 

definiëring van de term ‘ethisch’ is daarom volgens de Leidse historica Elsbeth Locher-

Scholten, die zich al in de jaren tachtig specialiseerde in de ethische periode, onbegonnen 

werk. Er werd gesproken van ‘opheffing’, ‘bevoogding’, ‘ontwikkelingsstreven’ en een 

‘zedelijke roeping’.
 2

 Al deze woorden appelleren aan het idee van een beschavingsmissie 

waarvan de kern is dat de niet-Europese volkeren moesten worden opgeheven tot het niveau 

van de Europese beschaving. Hiervan bestonden internationale equivalenten, met name in de 

grote koloniale mogendheden als Frankrijk en Groot-Brittanië. Daar werden culturele 

beschavingsmissies vormgegeven om de koloniale bevolking naar een westerse standaard te 

op te heffen.  In Frankrijk sprak men van de Mission Civilisatrice en in Groot-Brittanië werd 

deze gedachte de White Man’s Burden genoemd. Rudyard Kipling schreef in 1899 een 

gedicht met deze titel, dat precies het westerse onbehagen weergaf dat ook in Nederland 

gevoeld werd. In elk geval lijkt het duidelijk dat het hier gaat om een zeer breed gedragen 

                                                           
1 Conrad Th. Van Deventer, ‘Een Eereschuld’, De Gids, 1899.  
2 Elsbeth Locher-Scholten, Ethiek in Fragmenten: vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de 

Indonesische archipel, 1877-1942 (Utrecht, 1981) 20;  Maartje Janse, ‘Representing distant victims: the emergence of an 

ethical movement in Dutch colonial politics, 1840-1880’, BMGN – Low Countries Historical Review 128:1 (2013), 55-80, 

alhier 77-78.  
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internationale mentaliteit waarin verschillende termen werden gebruikt voor min of meer 

hetzelfde idee. Zoals Locher-Scholten schrijft: “Ethisch was rond 1900 in zekere zin een 

modewoord.”
3
  

 Het ethisch denken was gestoeld op een ideologie van twee, ogenschijnlijk tegenstrijdige, 

componenten. Ten eerste was er het ontwikkelingstreven dat hand in hand samen ging met het 

tweede, minstens zo belangrijke element, namelijk de legitimatie van de Nederlandse 

aanwezigheid en overheersing in de koloniën.
4
 Het culturele welvaartsbeleid werd 

gecombineerd met de zeker niet geweldloze ‘pacificatie’. Deze bevoogding was niet alleen 

een toevallig en gelukkig gevolg van de Nederlandse aanwezigheid in Indië. Het intensiveren 

van het Nederlandse gezag zou juist tot een verbetering van de positie van de oorspronkelijke 

bevolking leiden.
5
 Juist dit element van overheersing maakt dat het ethische 

ontwikkelingsdenken gezien moet worden in de bredere beweging van het imperialisme van 

met name de negentiende eeuw.  

De aard van de imperiale verhouding tussen het Westen en de koloniale gebieden is door 

de eeuwen heen en met name gedurende de negentiende eeuw aan verandering onderhevig 

geweest, bovendien bestaat over de definiëring, inhoud en toepassing van de term discussie. 

Een veel gebruikt citaat om de problematische toestand van dit omstreden concept weer te 

geven dat van de Britse historicus John Hancock: “Imperialism is not a word for scholars.”
6
 

Pas in de loop van de jaren 1840 was kapitalistisch winstbejag niet meer het enige motief voor 

overzeese expansie, over de bestaande discussie over het exacte begin van deze ontwikkeling 

volgt later meer. In eerste instantie gingen geopolitieke belangen in toenemende mate een rol 

spelen. De Scramble for Africa was hiervoor exemplarisch. Tussen  1870 en 1914, met als 

zwaartepunt de Conferentie van Berlijn in 1884-1885, werd in een ontzagwekkend tempo het 

Afrikaanse continent door concurrerende Europese mogendheden verdeeld onder de 

invloedsferen. Zoals verderop nog uitgebreid aan bod zal komen gingen naast deze politieke 

drijfveren ook de eerder genoemde humanitaire  en morele argumenten steeds zwaarder 

wegen. Pas vanaf deze periode wordt er door historici internationaal gesproken van ‘modern’ 

imperialisme.
7
  

                                                           
3 Locher-Scholten, Ethiek, 179. 
4 Ibidem, 176; Suzanne Moon, Technology and ethical idealism: a history of development in the Netherlands East Indies 

(Leiden, 2007). 
5 Marieke Bloembergen en Remco Raben (red.), Het koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar het nieuwe Indië (Leiden, 

2009), 7-9. 
6 John Hancock, Survey of Britisch commonwealth affairs (Londen, 1940), II: 1.  
7
 Maarten Kuitenbrouwer, Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme: koloniën en koloniale politiek 1870- 

1902 (Amsterdam, 1985), 7; Henk Wesseling, Indië verloren, rampspoed geboren, en andere opstellen over de geschiedenis 

van de Europese Expansie (Amsterdam, 1995), 177. 
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Afgezien van de zo problematische definiëring van het concept imperialisme in algemene 

zin is het lange tijd nog maar de vraag geweest of er specifiek in Nederland überhaupt wel 

sprake was van imperialisme, laat staan het moderne imperialisme. Deze vraag is van 

aanzienlijk belang bij het schetsen van de context waarin het ethische denken is ontstaan Het 

imperialisme kende immers naast de meer voor de hand liggende een economische en 

politieke drijfveren, maar had ook een nadrukkelijke culturele component die over het 

algemeen in minder expliciete termen naar voren kwam. De vaststelling dat Nederland als 

imperialistische natie kan worden bestempeld heeft daarom tot gevolg dat de ethische politiek 

in dat kader moet worden geplaatst.  

 Nederlandse historici voerden tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw een stevig 

debat over Nederland als al dan niet imperialistische mogendheid, dat werd geopend door de 

Utrechtse historicus Maarten Kuitenbrouwer.  Met zijn proefschrift Nederland en de opkomst 

van het moderne imperialisme (1986) was hij de eerste die sinds de dekolonisatie stelde dat er 

ook in Nederland reden is om te spreken van een modern imperialistische periode. Tot deze 

publicatie was Nederland de grote afwezige in het internationale imperialismedebat en dat had 

drie belangrijke oorzaken. Ten eerste noemt Kuitenbrouwer het “traditionele zelfbeeld van 

Nederland als niet-imperialistische natie.”
8
 Historici waren van mening dat Nederland 

simpelweg niet voldeed aan de criteria die het land tot imperiale mogendheid zouden maken 

dat maakte het voeren van een discussie over de vorm die het imperialisme aangenomen had 

overbodig. De Utrechtse historici Marieke Bloembergen en Remco Raben droegen in hun 

bundel Het koloniale beschavingsoffensief (2009) een tweede maar met het eerder genoemde 

in verband staande verklaring aan. Het onderzoek naar de laat-koloniale periode werd lange 

tijd in de weg gestaan door een te positief beeld van het Nederlandse overheidsbeleid en 

ethische politiek. De boodschap van westerse superioriteit die uitging van termen als 

‘bevoogding’ en ‘opheffing’, opheffing tot westers niveau welteverstaan, was tot veel historici 

voor nog niet doorgedrongen.
 9

 Pas onder invloed echter van postkoloniale theorieën, die 

onder anderen door denkers als Edward Said en Frantz Fanon werden geformuleerd, kwam 

ook deze vaak racistische tendens onder de aandacht.
10

  

Kuitenbrouwer gaf echter aan dat afgaande op de definitie die hij geeft aan het begrip wel 

terecht gesproken kan worden van een modern imperialisme in Nederland. “Imperialisme is 

het doelgerichte en daadwerkelijke streven naar de vestiging van formele of informele 
                                                           
8 Kuitenbrouwer, Nederland, 18. 
9  Bloembergen en Raben, Het koloniale beschavingsoffensief, 7-10. 
10 Edward Said, Orientalism (New York, 1978); Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (Parijs, 1952). Dit boek, waarin 

Fanon verslag doet van de psychologie en ideologie van racisme en dehumanisering van het kolonialisme, werd echter pas in 

1968 vanuit het Frans naar het Engels vertaald. Daarmee nam de reikwijdte in invloed ervan aanzienlijk toe.  
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politieke heerschappij over een andere samenleving”, aldus Kuitenbrouwer.
11

 Tegen het einde 

van de negentiende eeuw was er wel degelijk sprake van dit doelgericht vestigen en uitbreiden 

van een Nederlandse invloedssfeer overzee. Dat betekent dat de rol de westerse inmenging en 

de gevolgen daarvan aldaar inderdaad heel prominent zijn geweest, ondanks de relatief 

geringe omvang van de Nederlandse koloniale gebieden. Afgaande op de aard van de 

aanwezigheid constateerde Kuitenbrouwer dus dat ook Nederland een expansief, en dus 

imperialistisch beleid kende.
 12

 

Henk Wesseling voerde lange tijd als tegenstander van Kuitenbrouwers stelling het 

woord. In verschillende besprekingen van Kuitenbrouwers proefschrift nam hij geen blad 

voor de mond.
13

 Volgens hem behoorde Nederland eenvoudigweg niet tot de ‘grote koloniale 

mogendheden’, een positie die voor landen als Frankrijk en Groot-Brittanië buiten kijf stond. 

Hij stelde hiermee feitelijk dat Kuitenbrouwers definitie onvolledig is omdat deze de kwestie 

van de omvang in zijn geheel buiten beschouwing laat. Daar staat echter tegenover dat ook in 

Wesselings betoog vragen overblijven, zo gaf hij geen uitsluitsel over wanneer een staat dan 

wel tot de ‘grote imperialistische mogendheden’ zou behoren.
14 

Hij leek daarmee vooral af te 

gaan op contemporaine visies. Nederlandse politici beschouwden de Nederlandse 

aanwezigheid overzee expliciet niet als imperialistisch, met precies deze redenering als 

doorslaggevend argument.
15

 Kuitenbrouwer legde dus klaarblijkelijk in de definitie van het 

imperialisme de nadruk op de vorm en inhoud van de overzeese aanwezigheid waar 

Wesseling vooral de zeggenschap van de betrokkenen en dientengevolge de kwestie van 

omvang van de overzeese invloedsfeer van doorslaggevend belang achtte. 

De tamelijk hardnekkige gedachte dat er in de Nederlandse koloniën geen imperialisme 

heeft plaatsgevonden heeft sinds de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) en 

ook onder historici het  idee gevoed dat de verbinding tussen Nederland en de koloniën niet 

relevant was. In het verlengde daarvan daarvan werd ook de vraag naar de inhoud van het 

koloniale beleid niet gesteld. De Nederlandse historiografie laat daarom een duidelijke kloof 

zien tussen de geschiedenissen van de voormalige koloniale gebieden en de geschiedenis van 

het moederland, waar er in Frankrijk en Groot-Brittanië al enkele decennia aandacht is voor 

juist deze tussenruimte. In de zogenoemde ‘New Imperial History’ is nationale geschiedenis 

inmiddels, zeker in het Britse geval, inherent verbonden aan de koloniale identiteit van de 

                                                           
11

 Kuitenbrouwer, Nederland, 8. 
12 Ibidem, 7-14. 
13

 Henk Wesseling, ‘Bestond er een Nederlands imperialisme?’, Tijdschrift voor Geschiedenis 99:2 (1986), 214-225; 

Wesseling, Indië verloren, 180-194. 
14 Wesseling, ‘Bestond er een Nederlands imperialisme?’, 216; Wesseling, Indië verloren, 178-194. 
15 Wesseling, ‘Bestond er’, 215-216; Idem, Indië verloren, 177-194. 
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natie. In een historiografisch artikel dat de Utrechtse historicus Remco Raben in 2013 

publiceerde pleitte hij voor een integrale benadering. Nederland was een koloniale natie, dat 

betekent dat de koloniale inherent onderdeel is van het nationale erfgoed. De koloniale erfenis 

dient daarom ook als zodanig een plek te krijgen in de geschiedschrijving.
16

 Er is hiermee een 

consensus bereikt in het debat over de vraag of er wel een Nederlands imperialisme heeft 

bestaan. 

Het was Elsbeth Locher-Scholten, die voor het eerst de aandacht vestigde op de culturele 

en ideologische uitdrukking van het moderne imperialisme. Ze wijt de eerder genoemde 

onduidelijkheid over de precieze aard van het ethische denken onder meer aan het feit dat tot 

en met de jaren zeventig van de twintigste eeuw de expansie van de overzeese gebieden en het 

beschavingsbeleid als twee van elkaar losstaande zaken werden beschouwd. Imperialisme was 

een negatief geladen term waarmee de Nederlandse kolonisten niets van doen hadden gehad, 

juist het welvaartsbeleid was het “paradepaard van het Nederlands koloniale beleid.”
17

 

Locher-Scholten benadrukt echter dat expansie en versterking van de macht weliswaar 

bestempeld werden als zaken die strikt gescheiden waren van het ethische beleid maar in 

wezen hand in hand gingen. Zoals al eerder is benadrukt was het beschavingsstreven een 

legitimering voor expansie, en andersom kon expansie dienen als “springplank voor verdere 

ontwikkeling.”
18

  Hiermee sloot ze aan bij Kuitenbrouwers stelling over het bestaan van 

Nederlands imperialisme. 

Over wanneer het begin van dit ethisch denken dat ten grondslag lag aan de uiteindelijke 

ethische politiek vanaf 1901 precies gesitueerd moet worden bestaat discussie. Duidelijk is 

wel dat vanaf halverwege de negentiende eeuw de publieke houding tegenover de koloniën 

begon te veranderen. De publicatie van de klassiek geworden roman Max Havelaar  bracht in 

1860 een hoop reuring teweeg in het Nederlandse politieke en maatschappelijke landschap. 

Cees Fasseur besteedde in 1986 aandacht aan de politieke discussie na verschijning van 

Multatuli’s  monumentale roman. Deze “genadeloze veroordeling van het Nederlandse 

bestuur”
 19

 zou volgens hem gezien kunnen worden als het startschot voor de discussie die 

losbarstte. Max Havelaar werd veel gelezen en nog meer besproken, onder anderen door P.J. 

Veth, die in dit onderzoek een rol zal gaan spelen. De discussie was met name fel in politiek 

Den Haag, mede vanwege het moment dat Multatuli koos om zijn boek te schrijven. Het 

beruchte cultuurstelsel, het systeem waarbij gedwongen belastingafdracht van de koloniale 
                                                           
16 Remco, Raben, ‘A New Dutch Imperial History? Preambulations in a prospective Field’, BMGN – Low Countries 

Historical Review 128:1 (2013), 29. 
17 Locher-Scholten, Ethiek in Fragmenten, 196. 
18 Ibidem, 199. 
19 Cees Fasseur, Onhoorbaar groeit de padi: Max Havelaar en de publieke zaak (Amsterdam, 1987), 7. 
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bevolking aan de Nederlanders leidde tot misstanden, uitbuiting en hongersnood, stond op de 

helling en moest het ook door Multatuli flink ontgelden.
 20

  

Maartje Janse constateerde echter in 2003 dat we de oorsprong en het ontstaan van de 

ethische beweging al zeker twee decennia eerder moeten situeren. Voor de consternatie 

rondom de verschijning van Max Havelaar bestond al een voedingsbodem die volgens Janse 

werd veroorzaakt door de grondwetswijziging van 1848. Deze bracht vanwege de grotere en 

meer nadrukkelijke mogelijkheden tot inspraak nieuwe noties van burgerschap met zich mee, 

waaruit een verantwoordelijkheidsgevoel voor marginale groepen ontstond. Ook een 

koloniaal burgerschap, waarbij de aandacht gericht was op  minderheden in de koloniën was 

een gevolg. Daarmee veranderde de perceptie van de overzeese bezittingen  als ‘wingewesten’ 

met handel en het maken fortuin als primaire functie. Al eerder wezen Berteke Waaldijk en 

Susan Legêne op de rol van burgerschap en nieuwe noties van paternalistische 

verantwoordelijkheid jegens minderheden, zij lieten echter de gevolgen voor de periodisering 

van het ethische denken buiten beschouwing.
21

 Janse wees erop dat dit nieuw ontstane besef 

van koloniaal burgerschap het belangrijk element is in de periodisering van het ethisch 

denken.
22

 In het eerste hoofdstuk van deze scriptie zal blijken dat zij gelijk krijgt en dat al 

vanaf eind jaren 1840 stevige pleidooien voor een betere lotsbestemming van de koloniale 

bevolking werden gevoerd.  

Verschillende historici zijn het er in elk geval over eens dat de houding ten opzichte van 

de koloniën halverwege de negentiende eeuw in het gehele politieke landschap begon te 

schuiven. Politieke denkers, schrijvers, politici en andere vooraanstaande politieke figuren 

vanuit verschillende werden het, tenminste globaal gezien, met elkaar eens. Dit terwijl ze 

soms heel verschillende politieke, religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden hadden 

en het op andere punten oneens waren.
 23

  Met dit onderzoek wordt getracht de volgende 

vraag te beantwoorden: wat was de morele rol ten aanzien van de bewoners van Nederlands-

Indië die de Nederlandse staat te vervullen had volgens de Nederlandse intelligentsia in de 

periode 1848-1901?  

De rol van de Nederlandse overheid in de koloniën, moest veranderen, een humaner 

perspectief was vereist. Dit was afkomstig vanuit een groeiend burgerschapsbesef vanaf met 

                                                           
20 Fasseur, Onhoorbaar groeit, 9-15; Jeroen Touwen, ‘Paternalisme en protest: ethische politiek en nationalisme in 

Nederlands Indië, 1900 -1942’, Leidschrift 15:3 (2000), 67-93, alhier 89-91. 
21 Janse, ‘Representing Distant Victims’, 78-80; Berteke Waaldijk en Susan Legêne, ‘Ethische politiek in Nederland. 

Cultureel burgerschap tussen overheersing, opvoeding en afscheid’, in: Marieke Bloembergen en Remco Raben (red.), Het 

koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar het nieuwe Indië (Leiden, 2009), 187-216. 
22 Remieg, Aerts, Th. Duquesnoy en Johannes Breman (red.), Een ereschuld: essays uit De Gids over ons koloniaal verleden 

(Amsterdam, 1993), 8, 11. 
23

 Waaldijk en Legêne, ‘Ethische politiek in Nederland’, 187; Locher-Scholten, Ethiek, 198-199. 
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name het jaar 1848 waarin de grondwetswijziging  een waterscheiding inluidde die politieke 

inspraak mogelijk maakte. Nederlandse academici, journalisten en politici lieten van zich 

horen, zowel in Nederland als door Nederlanders die zich voor kortere of langere tijd in het 

oosten hadden gevestigd. In eerste instantie werd er vanuit liberale hoek in Nederland om 

verandering verzocht, waarna ook Nederlandse liberalen vanuit Indië zich in het debat 

mengden. Ook vanuit confessioneel-christelijke hoek klonken er in deze periode oproepen tot 

humanisering, ontwikkeling en verheffing.  

De opinie van de Nederlandse gegoede burgerij was overigens primair in de ontwikkeling 

van een nieuwe visie op koloniaal beleid, de inbreng vanuit de oorspronkelijke bevolking 

overzee deed in het ethisch denken volstrekt niet ter zake. Zo zal verderop in dit stuk blijken 

dat Brooshooft zich in eerste instantie richtte op de verpauperde Europese bevolking van de 

koloniën en zal ook blijken dat Pieter Veth vooral de ontwikkeling voorbehouden ziet aan 

Nederlandse ambtenaren. Auteurs in De Gids leken er alleszins geen moeite mee te hebben 

om hun Nederlandse publiek in te lichten over de kwesties overzee, zonder zich überhaupt erg 

grondig te verdiepen in de koloniale samenlevingen. Als ze dat al deden was het bij lange na 

niet vanzelfsprekend dat ze ook daadwerkelijk voet aan de grond hadden gezet op overzees 

gebied. Sterker nog, deze distantie leken veel auteurs eerder als een voor- dan een nadeel te 

beschouwen. De afstand zorgde er klaarblijkelijk voor dat een objectieve kijk op het geheel 

beter gehandhaafd kon worden.
24

 

De maatschappelijke elite liet van zich horen  in verschillende geschreven media. 

Tijdschriften en de dagbladpers waren vooral van belang en enkele daarvan gelden daarom als 

belangrijkste bron bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Het veel gelezen liberale 

tijdschrift De Gids is zonder twijfel het meest voor de hand liggende voorbeeld. In De Gids 

verschenen vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw steeds meer artikelen over 

Nederlands-Indië.
25

 Dit wordt bevestigd door een aantal studies dat reeds over het tijdschrift 

in deze context verschenen is.
26

 Conrath Th. Van Deventer, een vooraanstaand liberaal 

publicist en politicus gaf met zijn betoog ‘Een Eereschuld’ (De Gids, 1899) in dit tijdschrijft 

zelfs naam aan de hang naar ethiek in koloniale politiek. Hoofdredacteur Pieter Johannes 

Veth, volgens politiek historicus Remieg Aerts en voormalig redacteur van De Gids Theo 

Duquesnoy een “Liberaal van het eerste uur”, mengde zich al vroeg tamelijk uitgebreid in de 

                                                           
24

 Aerts en Duquesnoy, ‘Een Eereschuld’, 9-10. 
25 Waaldijk en Legêne, ‘Ethische politiek in Nederland’; Aerts, Duquesnoy en Breman, Een ereschuld. 
26 Aerts, Duquesnoy en Breman, Een ereschuld; Marloe Bindels, ‘Indië in De Gids 1837-1900’, Indische Letteren 12:1 

(1997), 34-44; Remieg Aerts e.a. (red.) De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair 

tijdschrift (Den Haag, 1987). 



‘Een zedelijke roeping’  Leonoor Zuiderveen Borgesius 

 

discussie. De Indië-specialist verbleef zelf nooit overzee maar ontwikkelde zich tot een zeer 

gerespecteerd en erudiet academicus en zijn persoon is als zodanig geschikt om de liberale 

denkers vanuit Nederland te vertegenwoordigen.  

De koloniale tegenhanger van De Gids, was De Locomotief, een liberaal dagblad dat in 

Semarang werd verspreid. Pieter Brooshooft (1845-1921) was  lange tijd hoofdredacteur van 

de krant en schreef spraakmakende betogen voor een beter koloniaal beleid. Hij 

becommentarieerde in zijn hoedanigheid als redacteur de ontwikkelingen in De Locomotief 

maar liet ook van zich horen in De Gids. Als liberaal die een groot gedeelte van zijn leven 

overzee heeft doorgebracht wordt hij betrokken in dit onderzoek.  De Standaard was vanaf de 

oprichting in 1873 spreekbuis van antirevolutionair Nederland. Abraham Kuyper (1837-

1920), onder wiens premierschap het pleidooi tot de erkenning en betaling van de ereschuld 

een politieke uitvoering kreeg, was de oprichter en lange tijd hoofdredacteur van het 

tijdschrift. Ook Kuyper liet zich expliciet uit over de nieuw ingeslagen koloniale weg en sprak 

van een ‘zedelijke roeping’. De confessionelen hadden een andere, meer religieuze aanleiding 

om de ethische politiek te steunen, die aan de hand van Kuypers persoon worden belicht. 

Door op zoek te gaan naar de bron van de verontwaardiging over de hiaten over de 

tekortkomingen van het bestaande beleid die deze auteurs gemeen hadden wordt getracht de 

onderzoeksvraag te beantwoorden.
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Hoofdstuk 1 – P.J. Veth, liberaal en Indiëkenner  

 

Pieter Johannes Veth (1814-1895) was een veelzijdig man, een “liberaal in hart en nieren” 

maar bovenal een zeer veelzijdig geleerde en onbetwist Indië-specialist.
27

 Hij was bovendien 

van 1844 tot 1867 hoofdredacteur was van De Gids. Al 

vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw had Veth 

een uitgesproken mening over aard en uitvoering van het 

Nederlandse beleid in de koloniën. Het was tijd dat er 

verandering kwam in de verhouding moederland-kolonie, 

maar hoe dan? Vooral onderwijs en wetenschap moesten 

aanjagers zijn van de verandering van de ondergeschikte 

positie van de Javaan en de koloniale ambtenaar moest 

daarin een sleutelrol gaan vervullen. Interessant detail: 

zelf heeft P.J. Veth gedurende zijn gehele leven nooit een 

voet op Indische bodem gezet.
28

 

 

Afgaande op zijn buitengewone hoeveelheid kennis en het feit dat P.J. Veth een groot 

aanzien genoot in de academische wereld is het niet verwonderlijk dat hij enkele 

belanghebbende functies heeft bekleed. Over zijn academische vermogen zegt Paul van der 

Velde in zijn biografie het volgende: “Zijn kennis van Nederlands-Indië torende hoog boven 

die van ieder ander uit.”
29

 Zijn interesse voor niet-Europese werelden werd gewekt bij zijn 

lessen Semitische talen en Maleis en na een rijke carrière werd hij uiteindelijk in 1866 

hoogleraar in de Land-, Taal- en Volkenkunde van Nederlands Indië aan het Leidse ‘Indisch 

Instituut’. Zijn inaugurele rede was een belangrijk politiek pleidooi voor een 

mentaliteitsverandering die ten grondslag moest liggen aan een meer humane omgang met de 

koloniën.  

Met zijn enorme kennis van oosterse godsdiensten en talen toonde Veth zich ontvankelijk 

voor nieuwe liberale ideeën in de jaren 1840, die hij vervolgens ook uitte in het tijdschrift De 

                                                           
27 Aerts, Duquesnoy en Breman, Een ereschuld, 317. 
28 Ibidem. 
29 Paul van der Velde,  Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië (Amsterdam, 

2000), 20. 

Afb 1: P.J. Veth, op 77-jarige leeftijd 

geschilderd door zijn neef Jan Veth. 
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Gids.
30

 35 jaar lang was hij redacteur en leverde hij talloze bijdragen, die, om voorspelbare 

redenen voor het grootste gedeelte betrekking hadden op Nederlands-Indië. Mede onder 

invloed van Veth ontwikkelde het tijdschrift in de loop van de jaren veertig tot een 

belangrijke, zo niet belangrijkste, spreekbuis voor de liberale oppositie in Nederland.
31

 Er was 

in De Gids ruimschoots aandacht voor actuele en maatschappelijke vraagstukken, Indië 

maakte daar een belangrijk deel van uit. Het tijdschrift bood een podium voor kritische 

intellectuelen, die  zoals Veth hun vraagtekens plaatsten bij de aard van de verhouding tussen 

het moederland en de kolonie in al haar facetten.
32

 

In 1848 verscheen van de hand van de geleerde een uitgebreid stuk in het tijdschrift, 

waarin hij het gebrek aan transparantie binnen het systeem aan de kaak stelde. ‘De 

openbaarheid in koloniale aangelegenheid’ was in feite een aanklacht tegen het autoritaire, 

centralistische koloniale bestuur. Deze oproep tot transparantie van het bestuur komt overeen 

met een artikel dat Veth al in 1848 in De Gids publiceerde. ‘De openbaarheid in koloniale 

aangelegenheden’ was in feite een aanklacht tegen het autoritaire, centralistische koloniale 

bestuur. Daar waren de gevolgen van de liberale omwenteling die het moederland in de greep 

had gehad nog niet doorgedrongen.
33

 

Ruim een decennium later verscheen Max Havelaar en roman werd vanwege het 

onderwerp in De Gids logischerwijs gerecenseerd door P.J. Veth, want “zijn kennis van 

Nederlands-Indië torende hoog boven die van ieder ander uit” volgens Van der Velde.
34

 Deze 

recensie had vanwege Veths naam als absolute autoriteit op het gebied van de koloniën een 

enorme invloed op de grote bekendheid die Multatuli met zijn boek vergaarde. Het stuk 

verschijnt onder de titel ‘Multatuli versus Droogstoppel, Slijmering en Co.’ in twee lange 

delen in de zomer van 1860. Naast Multatuli’s stijl, die uitgebreide lofuitingen ontvangt, is 

vooral de boodschap van het boek er een die een grote impact zou gaan hebben op de 

discussie over ethisch imperialisme.  

De weerstand tegen het cultuurstelsel groeide op dat moment sterk en Multatuli’s 

inmiddels monumentale boek werd als het ware ingezet als stootram in de reeds fel gevoerde 

discussie.
35

 Max Havelaar kwam daarom voor de liberale elite waartoe Veth behoorde op een 

                                                           
30 Van der Velde,  Een Indische liefde, 92. 
31 Remieg Aerts, De Letterhen: liberale cultuur in de negentiende eeuw, het tijdschrift De Gids (Amsterdam, 1997), 140-143. 
32 Van der Velde,  Een Indische liefde, 101-106, 123. 
33 P.J. Veth, ‘De openbaarheid in koloniale aangelegenheden’, De Gids, 12 (1848); Van der Velde,  Een Indische liefde 134-

136. 
34 Van der Velde,  Een Indische liefde, 20.  
35 Fasseur, Onhoorbaar groeit, 10-15. 
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zeer geschikt moment. Multatuli werd daarmee ingelijfd in de koloniale oppositie.
36

 Juist het 

cultuurstelsel moest het ontgelden in het boek, dat minutieus beschrijft hoe de oorspronkelijke 

bewoners van het koloniale gebied het slachtoffer worden van de misbruik van het toch al 

gammele systeem. “Het is een magtig protest tegen de verdrukking der Javanen (…) waartoe 

het Nederlandsche Gouvernement behulpzame hand leent”, aldus P.J. Veth in het eerste deel 

van zijn recensie in De Gids.
37

  

Precies de door Multatuli zo treffend verwoordde verhouding tussen de 

oorspronkelijke bevolking en het Nederlandse bestuur wordt door Veth in het eerste deel van 

de recensie uitgebreid besproken.  Hij refereert aan een wetsartikel uit 1854, waarin de 

bescherming van “de Javaan’ zou moeten worden gegarandeerd en zet vervolgens uiteen 

waarom juist dit artikel een farce is.
38

 Het wetsartikel houdt een systeem in stand waarin de 

Regenten, van oorsprong ‘inlanders’, vrij spel krijgen bij het ‘kneevelen en uitzuigen der 

Javanen’, zolang zij maar belasting afdragen aan het Nederlandse Gouvernement. Het 

uitvoeren van de bevelen van het ‘Europeesch Gezag’ leidt tot willekeur en misbruik.
39

 Veth 

prijst vooral Multatuli’s scherpe analyse van de verschillen tussen de “officiële” waarheid en 

de “zuivere” waarheid, een pleidooi dat aansluit bij zijn eerdere roep om transparantie uit 

1848. Het Gouvernement liet graag aan het moederland weten dat, ook als dat niet zo was, 

alles volgens protocol verliep om maar geen indruk van wanbestuur te hoeven wekken. De 

waarheid die volgens Veth “al het regte krom maakt” en “alle misbruiken vergoelijkt” is de 

“officële.”
40

 Deze echter als dag en nacht met wat hij noemt de “zuivere” waarheid. Daarin 

waren onderdrukking, uitbuiting, uitzuiging en willekeur, door Veth treffend samengevat als 

“kneevelarij,” aan de orde van de dag. Multatuli laat met getuigenissen zien hoe deze 

misbruiken in stand bleven en de “grofste onwaarheden worden staande gehouden,” een 

overtuiging waar Veth zich grag bij aansloot.
41

  

Max Havelaar toonde volgens Veth bovendien heel accuraat hoe de misbruiken 

doorgingen, ondanks de reeds doorgevoerde wettelijke veranderingen uit 1854.
42

 De 

getuigenis van de persoonlijke drama’s als gevolg van de armoede, honger en geweld, 

waarvoor Multatuli wordt geprezen in het tweede deel van de recensie.
43

 Op deze manier 

werden de problemen ook voor de Nederlandse elite voelbaar en kon men zich bijna met “den 
                                                           
36 Nop Maas , “Dat boek is meer dan een boek- het is een mensch’ Reacties op Max Havelaar in 1860’, in: Idem, Multatuli 

voor iedereen (maar niemand voor Multatuli) (Nijmegen, 2000), 7-49, aldaar: 19-21. 
37 P.J. Veth, ‘Multatuli versus Droogstoppel, Slijmering en Co.’, De Gids, 2:24 (1860), 58-82, 233-269, aldaar: 64.  
38 Ibidem, 65. 
39 Ibidem, 71. 
40 Ibidem, 79. 
41 Ibidem, 80. 
42 Maas , “Dat boek”, 22.  
43 Veth, ‘Multatuli’, 233-247. 
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armen Javaan” identificeren.
44

 Veth vereenzelvigde het lot van de koloniën, dat van de Javaan 

met dat van Nederland.
45

 De koloniën waren cruciaal voor toekomst van de Nederlandse 

natie, en dus moest er wat veranderen.  

In 1866 werd P.J. Veth benoemd als hoogleraar aan het ‘Indisch Instituut’, zoals hij 

zelf de Rijksinstelling van Onderwijs in de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands 

Indië bleef noemen. De rede die hij hield bij zijn aanstelling was als ideologisch betoog voor 

een fundamentele mentaliteitsverandering in de houding van de koloniale ambtenaar zeer 

veelzeggend.
46

 Veth zag dat het instituut in Leiden toentertijd al een belangrijke rol speelde in 

het opleiden van ambtenaren die zich in de koloniën zouden gaan vestigen en Veth maakte 

daarom zijn rede van nadrukkelijk publiek belang.
47

 Vooral onderwijs met wetenschap aan de 

basis moesten verandering brengen in de onwetendheid en onvermogen van de ambtenaren 

die de kwalijke omgang met de ‘inboorling’ tot gevolg had.
48

 In een lange, maar voor zijn stijl 

exemplarische zin vat de geleerde zijn standpunt samen:   

 

“Geen twijfel lijdt het, (…) of het is grootendeels aan onze onkunde, onze miskenning 

van den inlander, onze onverschilligheid (…) te wijten dat welvaart en tevredenheid 

hunne zeegeningen niet in ruimer mate over onze Indische gewesten hebben verbreid, 

dat hunne bevolking niet hooger gestegen is op de ladder der beschaving, dat hunne 

velden zoo vaak met bloed zijn gedrenkt en al de gruwelen van den krijg over hen zijn 

losgebroken.”
49

  

 

Het deed de academicus deugd dat men in Nederland meer en meer was gaan inzien dat 

welvaart in de koloniën ook welvaart voor het moederland betekende, maar dat deze 

humanere denkwijze nog lang niet tot iedereen was doorgedrongen.  

Wat naast de inspanningen van P.J. Veth voor een beter lot van ‘de’ Javaan niet 

ongenoemd mag blijven is dat zijn overtuiging van de superioriteit van de Europeaan en de 

Westerse beschaving daarbij onverminderd groot was. Dit geldt overigens ook voor veel van 

zijn tijdgenoten, zoals ook bij de personen van Pieter Brooshooft en Abraham Kuyper zal 

blijken.
50

 ‘Dé Javaan’, ‘inlander’ of  zelfs ‘inboorling’ diende volgens Veth, zelfs al had hij de 

                                                           
44 Veth, ‘Multatuli’, 71.  
45 Ibidem, 266.  
46 Van der Velde,  Een Indische liefde, 190. 
47 P.J. Veth, ‘Over den aard en het doel van het onderwijs in de Land- en de Volkenkunde van Nederlandsch- Indië voor 

toekomstige ambtenaren’ (Leiden, 1864), 7. 
48 Van der Velde, Een Indische Liefde, 193. 
49 P.J. Veth, ‘Over den aard’, 18. 
50 Van der Velde, Een Indische Liefde, 193-195.  
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positie van regent of beambte, behandeld te worden als “jongere broer” van de Europese 

ambtenaren. Hij werd bemind, maar de Europese ambtenaar “berispt hem, waar hij schuldig is 

aan plichtsverzuim.”
51

 Hieruit blijkt duidelijk en bovendien tamelijk letterlijk het paternalisme 

waarvan het koloniale systeem, maar vooral ook het denken in de koloniale oppositie bol 

stond. Ook in Veths inaugurele rede laat hij geen misverstand bestaan over de verhoudingen. 

Hij heeft het beste voor met de ‘inlander’, hij wil immers zorgen voor meer begrip onder de 

Nederlandse ambtenaren die “naauwelijks eenige zeedelijke verpligting te zijnen aanzien 

erkennen.”
52

 Het is immers in ieders belang, volgens Veth, “dat wij trachten den inlander tot 

ons op te heffen.”
53

 

  

                                                           
51 Veth, ‘Multatuli’, 75. 
52 P.J. Veth, ‘Over den aard’, 19. 
53 Ibidem. Cursering toegevoegd door LZB. 
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Hoofdstuk 2 – Pieter Brooshooft, een Indische liberaal 
 

Pieter Brooshooft (1845-1921), wordt over het algemeen 

gezien als naamgever van wat de ethische beweging is gaan 

heten, door zijn artikel ‘Een Ethische koers in de koloniale 

politiek’ dat in 1899 in De Gids verscheen. Brooshooft werd in 

Leiden opgeleid als jurist maar ontpopte zich als journalist. Als 

zodanig bekleedde hij verschillende functies als hoofdredacteur 

bij achtereenvolgens de Semarangse Courant, de Sourabaja 

Courant en uiteindelijk bij de onder zijn leiding succesvolle 

liberale Indische krant De Locomotief.
54

 De krant en Brooshoofts 

artikelen werden veel gelezen en de toon van de bijdragen en 

commentaren was vaak moraliserend, volgens Locher-Scholten 

die een korte biografie van hem schreef, een gevolg van zijn 

rechtenstudie.
55

 Waar professor Veth met name het belang van ontwikkeling en 

onderwijs onder de aandacht bracht was Brooshooft vooral verontwaardigd over de 

onrechtmatige verdeling van de financiële middelen.  

Toen Pieter Brooshooft in 1877 voor het eerst in Indië aankwam bevond de kolonie zich 

in een periode van economische groei, waar vanwege in 1870 aangenomen wetgeving vooral 

Europese grootgrondbezitters van profiteerden. De Europese bevolkingsgroep die niet tot deze 

zeer specifieke klasse behoorde had nog niet kunnen delen in de welvaart. Daar kwam bij dat 

het koloniale bestuursmodel niet alleen zeer centralistisch maar ook sterk autocratisch was 

gebleven en bovendien al sinds de jaren 1850 protest klonk tegen het wegvloeien van de 

koloniale winsten naar het moederland via het Batig Slot. Het is daarom niet verwonderlijk 

dat juist deze groep in de loop van de jaren 1870 sterk van zich liet horen, deze Europeanen 

deelden immers niet in de winst en de voorzieningen in de kolonie werden verwaarloosd. Dit 

gebeurde onder meer via de Europese dagbladen, die in essentie het monopolie hadden op 

politieke meningsuiting. Dat maakte dat een journalist als Pieter Brooshooft veel invloed kon 

vergaren. Hij schaarde zich achter de boosheid om de veronachtzaming van de financiële 

situatie in de koloniën.
56

 Het was immers duidelijk “dat de wijze waarop Ned. Indië wordt 

                                                           
54

 Elsbeth Locher-Scholten, ‘Mr. P. Brooshooft, een biografische schets in koloniaal-ethisch perspektief’, 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 2:132 (176), 306-349, aldaar: 306-309. 
55

 Locher-Scholten, ‘Mr. P. Brooshooft’, 308. 
56

 Locher-Scholten, ‘Mr. P. Brooshooft’, 309-315. 

 

Afb. 2: Pieter Brooshooft in 

1878. 
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bestuurd, met name het onder liberale vlag zeilend ‘fiscale stelsel (…), tot heillooze gevolgen 

moet leiden, zoowel voor het moederland als voor de kolonie.”
57 

Belangrijk detail is dat Brooshooft zich hier bekommerde om de Europese bevolking 

van Indië, hij toonde zich erg ongeïnteresseerd in de oorspronkelijke bewoners van de 

kolonie.  Dat veranderde pas na 1887, nadat Brooshooft zich had gemengd in een conflict 

tussen het gouvernement en een particuliere landeigenaar. De inheemse bevolking was de 

dupe geworden van deze zogenaamde Tjiomas-affaire, die Brooshooft in De Locomotief breed 

uitmeette.
58

 Zo liet hij expliciet weten “De inlanders hier op hun geboortegrond de oudste 

rechten hebben.”
59

 Hij richtte zich vanaf 1888 bovendien ook explicieter degen de 

wantoestanden in de opiumpacht en de willekeur die het nog bestaande systeem van land- en 

lijfeigenschap tot gevolg had. Het kromme systeem van belastingheffing was niet langer 

alleen het doelwit van Brooshoofts kritiek, het landbouwsysteem moest het vooral 

ontgelden.
60

  

 

  

                                                           
57 P. Brooshooft, ‘Memo over den toestand in Indië’, De Locomotief, 23 augustus 1888. 
58 Locher-Scholten, ‘Mr. P. Brooshooft’, 317-318.  
59 P. Brooshooft, ‘Indische Kroniek’, De Locomotief (6 augustus 1888). 
60 Locher-Scholten, Ethiek, 340-341. 
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Afb. 3: Abraham Kuyper Bron:  

Hoofdstuk 3 – Abraham Kuyper, een antirevolutionair ethicus 
 

Abraham Kuyper (1837-1920) was als kamerlid, partij-oprichter van de Anti-

Revolutionaire Partij (ARP) en minister president in de negentiende en begin twintigste eeuw 

een belangrijk publiek figuur. Zijn ideeën over de inrichting van de samenleving waren 

gebaseerd op zijn zeer standvastige en invloedrijke orthodox-protestantse geloofsovertuiging. 

Hij was de oprichter en lange tijd hoofdredacteur van De Standaard, de krant die gezien kan 

worden als de spreekbuis van antirevolutionair Nederland en vanaf 1879 ook van de 

Gereformeerde Kerken.
 61

 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat ook Kuyper zich expliciet uitliet over 

de invulling van de Nederlandse aanwezigheid in de 

koloniën, geheel in lijn met zijn opvoeding en vorming. 

Kuyper stond een religieus geïnspireerde houding voor 

wat betreft de geestelijke ontwikkelingen van de 

koloniën. Kerstening moest leiden tot een betere positie 

van de Indiër en ‘opheffing’ van de oorspronkelijke 

Indische bevolking.
62

 Kuypers ontwikkelingsstreven 

kwam dus voort uit een godsdienstige roeping,  

 Al in 1879 sprak Kuyper over een ‘schuld van eer’ 

die moest worden ingelost jegens de koloniën.
63

 In het 

programma bij het oprichten van de ARP in dat jaar 

wordt er een heel hoofdstuk besteed aan “’s Rijks bezit over zee”.
64

 Ons Program zet de 

uitgebreide grondbeginselen van de ARP uiteen en geldt als een belangrijke bron bij de 

bestudering van Kuypers invloeden en denkbeelden. Het betoog werd nog tot in de twintigste 

eeuw herdrukt en ook in  De Standaard werd er met regelmaat naar verwezen wanneer er 

commentaar werd geleverd op de zorgwekkende situatie in Nederlands-Indië.
65

  

Over de positie van het Nederlandse gouvernement aldaar was Kuyper tamelijk duidelijk. 

Een sterk autoritair Nederlands gezag was cruciaal in de band tussen het moederland en de 

                                                           
61 Jeroen Koch, Abraham Kuyper, een biografie (Amsterdam, 2006), 13-15. 
62 Locher-Scholten, Ethiek, 49-55. 
63 Koch, Abraham Kuyper, 354. 
64 Abraham Kuyper, Ons Program (Amsterdam, 1879), 956. 
65 Zie bijvoorbeeld ‘Het rekest der zeven honderd’, De Standaard (3 november 1887) of  ‘Een smeulend vuur’, De Standaard 

(14 november 1888). In beide artikelen gaf de krant commentaar op de ontwikkelingen omtrent de koloniale politiek.  
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koloniën. “De koloniën behooren aan, niet tot het Rijk.”
66

 Immers, de koloniën waren in bezit 

van het rijk gekomen via de VOC, en hadden daardoor geen organisch gegroeid verband met 

het moederland. Het antwoord op de vraag “Wie is souverein in de koloniën?” is daarom ook 

het Rijk, en niet de Kroon zoals dat wel het geval was in het imperium van het Verenigd 

Koninkrijk.
67

 Dat betekende ook dat wanneer dat nodig was het gezag met harde hand 

bestendigd moest worden, zoals zou blijken bij de Atjeh-oorlog in de jaren 1890. Kuyper was, 

net als Brooshooft, voorstander van het gebruik van militaire middelen en geweld om het 

gebied te ‘pacificeren’.
68

 Dat wilde overigens niet zeggen dat Nederland bestempeld kon 

worden als imperialistische natie, de overheid stuurde immers niet doelbewust op 

gewelddadige expansie.
69  

Wat betreft Kuyper waren er drie mogelijke scenario’s voor betrekking met de koloniën: 

exploiteren, koloniseren of voogdij voeren, waarvan de eerste twee volgens de christelijke 

beginselen feitelijk geen optie waren. “Rest derhalve niet anders dan het eenig goede, 

geoorloofde en door de eer van ons Christelijk karakter geboden stelsel: het stelsel van 

voogdij,” concludeerde hij.
70

 De stelsels van kolonisatie en exploitatie waren volgens Kuyper 

waren in strijd waren met de Bijbel en daarom bij voorbaat ongeschikt. Het argument dat 

onderdrukking van andere mensen in essentie inhumaan was zoals dat voor Veth en 

Brooshooft gold kreeg bij Kuyper dus een andere grondslag. Een ander volk dwingen tot 

arbeid, waarvan het Rijk de winsten zou opstrijken was een zonde omdat God in het achtste 

gebod had verboden personen “in slavernij te houden”. Het gevangen houden van gehele 

bevolkingsgroepen zou dan immers niet gebeuren “uit noodweer, of uit recht van repressaille, 

maar louter om profijt van winst.”
71

  

Voogdij bedoelde de politicus hier niet alleen in overdrachtelijke zin. Nederland moest 

“De zedelijke verplichting aanvaarden, waaronder elk voogd tegenover zijn pleegkind 

staat.”
72

 Dat betekende dat het ‘pleegkind’ een zedelijke opvoeding moest krijgen, zijn bezit 

moest op de juiste manier worden beheerd en een meer zelfstandige positie moest in de 

toekomst worden mogelijk, “zoo God het wil” en met een “strenge consequentie”.
73

 Vooral de 

zedelijke opvoeding wordt door Kuyper uitgebreid uiteengezet, de kerstening van Indië was 

daarbij de absolute basis en zou dat tot bij de uitvoering van de ethische politiek in de 
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twintigste eeuw blijven.
74

 Kuyper maakt duidelijk dat de kerstening niet een “bijkomstig 

ingrediënt” was maar een “bezielend hoofdbestanddeel”.
75

 De zendingsdrang gold als een 

belangrijk onderdeel van het orthodox-protestantse grondbeginselen van Kuypers ideeën en 

moest ook tot de Archipel rijken. Een koloniaal programma waarin kerstening niet het 

uitgangspunt vormt was voor antirevolutionairen ondenkbaar.
76

 

Bij de kerstening van de kolonie was er echter één belangrijk probleem, namelijk dat van 

de reeds bestaande “heidense” godsdiensten waarvan de Islam de grootste was. Uit Kuypers 

commentaar op dit “Paganisme en Mohamedanisme” blijkt dat ook hij niet gevrijwaard was 

van een tamelijk standvastig geloof in de Europese superioriteit en het paternalisme van de 

zedelijke roeping.
77

 Zo was Kuyper van mening dat de Indische bevolking die het 

moslimgeloof aanhangt enkel in staat is tot fanatisme en noemt hij telkens de “schaduw van 

de Halve maan” waarin deze samenleving zich bevindt.
78

 Duidelijk is in elk geval deze 

afgoderijen, volgens Kuypers foutief aangeduide als ‘lagere vormen van “godsdienstig besef” 

, welbeschouwd met hand en tand bestreden zouden moeten worden, ware het niet dat ook dat 

het gebruik van dwang en geweld in dezen tegen het christelijke zendingsbeginsel inging.
79

 

Kerstening moest immers via de weg van de overtuiging tot stand komen, wat de zending een 

cruciaal onderdeel maakte van het welslagen van de zedelijke roeping.
80

 “Doel van 

rijksvoogdij over Indië is, ook den daar woonenden volken de zegeningen deelachtig te 

maken, die de maatschappij hier te lande geniet.”
81

 

De kerstening en het christendom waren dus de basis voor Kuypers zedelijkheidsbesef. De 

uitkomst van de wensen voor Indië kwam dan ook uiteindelijk min of meer overeen met die 

van Veth en Brooshooft, alleen maakte de voorafgaande redenering een groot verschil.
82

 Het 

humanisme van Kuyper kwam voort uit een sterk godsdienstbesef en was gebaseerd op de 

Bijbel. Illustratief hiervoor is wellicht zijn afkeer van Multatuli’s ideeën over de kolonie en 

vooral diens kritiek op het schijnheilige calvinisme, hoewel hij bewondering had voor diens 

literaire kunde.
83
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Conclusie 
 

“Als Christelijke mogendheid is Nederland verplicht, in de Indische Archipel de 

rechtspositie der inlandse Christenen beter te regelen (…) en geheel het regeringsbeleid te 

doordringen van het besef dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een 

zedelijke roeping heeft te vervullen.”
84

  

Met het uitspreken van deze woorden door koningin Wilhelmina in haar troonrede op 

17 september 1901 was het niet langer nodig om de aandacht te vestigen op het lot van de 

koloniën en de inzittenden. De ethische beweging was in de vorm van de ethische politiek 

officieel politiek beleid geworden, dat vanaf dat moment actief uitgevoerd werd. Dat wil niet 

zeggen dat de discussie over de invulling ervan daarmee abrupt tot een einde kwam. In 

tegendeel. Commentaar, kritiek en op- en aanmerkingen op het beleid van het Kabinet-

Kuyper waren aan de orde van de dag. Vooral uit liberale hoek werden er nog stevige 

kanttekeningen geplaatst bij de koloniale politiek en de uitvoering ervan. De urgentie was 

echter afgenomen, de ethische beweging hoefde haar relevantie niet langer te bewijzen. 

‘ethisch denken’ speelde zich niet langer af in de marge, maar was alledaags geworden.  

 De uitgebreide discussie die eraaf vooraf was gegaan is nader onderzocht aan de hand 

van de volgende vraag die gesteld is aan het begin van deze scriptie: wat was de morele rol 

ten aanzien van de bewoners van Nederlands-Indië die de Nederlandse staat te vervullen had 

volgens de Nederlandse intelligentsia in de periode 1848-1901?   

PJ Veth had zich al in 1848 beklaagd over het feit dat de liberale omwentelingen in 

Nederland nog niet tot de hoognodige toename van transparantie in de koloniale systemen 

hadden geleid. In zijn invloedrijke recensie van Max Havelaar ruim een decennium later 

schaart hij zich achter Multatuli’s welluidende aanklacht tegen het misbruik het koloniale 

systeem. Willekeur, armoede en uitbuiting waren aan de orde van de dag en konden volgens 

Veth worden ingedamd door een mentaliteitsverandering tot stand te brengen. Enkel een 

verandering in het systeem zou de misstanden niet oplossen, de vertegenwoordigers ervan 

moesten een volkomen andere geesteshouding aannemen ten opzichte van de wereld waarover 

zij de verantwoordelijkheid hadden. Wetenschap en kennis golden voor de geleerde absolute 

basis vormen voor deze ‘humane ambtenaar.’ Onderwijs, dat al voor vertrek in het 

moederland begon, kon volgens Veth een doorslaggevend verschil maken. Hij zag daarin een 

belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse overheid maar zeker ook voor zijn eigen 

Indische Instituut.  
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Pieter Brooshooft zag in eerste instantie wel heil in de verandering van de wetgeving. 

Een scheiding van de schatkisten moest het wegvloeien van de winsten uit de koloniën naar 

het moederland voorkomen. Daarmee zou de verpaupering van de koloniale bevolking, in 

eerste instantie vooral de Europese bevolking aldaar, grotendeels kunnen worden 

teruggedrongen. In het geval van de jurist kan gezegd worden dat zijn daadwerkelijke bezoek 

aan de koloniën invloed heeft gehad op zijn koloniale denkbeelden. In eerste instantie schrok 

hij van de verpaupering van de Europese bevolking op Java, die in schril contrast stond met 

de alsmaar groeiende rijkdom van de grootgrondbezitters aldaar. Nadat hij zag hoe vooral de 

oorspronkelijke bevolking van Java de dupe werd van uitbuiting zag hij dat vooral ook 

financiële verbetering op hen gericht zou moeten zijn. Omdat Brooshooft zich in eerste 

instantie identificeerde met de blanke bevolking van Indië, omdat zij eenvoudigweg net als hij 

uit Europa afkomstig waren maar ook vanwege het feit dat zij het lezerspubliek uitmaakten 

zijn Locomotief, is het verklaarbaar dat hij in eerste instantie geen oog had voor ‘inlander’. 

Het systeem van lijfeigenschap waar Brooshooft vervolgens heftig tegen ageerde is 

ook hetgene waar Kuyper zich tegen afzette. Hij deed dit echter met een heel andere drijfveer 

dan enkel een onbehaaglijk gevoel van verontwaardiging over de schending van het oudste 

recht. Kuypers ‘zedelijke roeping’ kende een grondige godsdienstig onderbouwing, zoals te 

verwachten was in het licht van zijn opvoedingen en politieke overtuigingen. Op basis van 

wat er in de Bijbel stond moest uitbuiting worden tegengegaan en grootschalige kerstening 

plaatsvinden. De zielenzorg en zending was Kuypers voornaamste bekommering.  

De gemene deler van het ontwikkelingsdenken van de drie betrokkenen is naast hun 

bezorgdheid over de huidige situatie het onomstotelijke paternalisme, waarin ook een 

duidelijk racistisch element schuilt. Kuyper spreekt letterlijk in termen van bevoogding, 

waarbij de ‘muzelmannen’ beschermd moesten worden tegen hun eigen, voor hem volkomen 

ondergeschikte levensbeschouwelijke wereldbeeld. Ook Veth toont in zijn lovende woorden 

voor Multatuli de betutteling die schuilt in zijn perceptie op de Indische bevolking. Zelfs 

wanneer deze een respectabele positie bekleden dienen ‘inlanders’ bejegend te worden als 

waren zij jongere broers. Voorál wanneer zij een hogere positie met verantwoordelijkheden 

bekleedden, het was dan immers niet vanzelfsprekend dat zij hun taken naar behoeven 

uitvoerden. Dat wil zeggen, volgens de Nederlandse standaard.  

 

Afkomstig uit verschillende achtergronden kwamen deze drie protagonisten voor een 

ontwikkelder, rechtvaardiger en zedelijker Indië tot dezelfde conclusie. Er was nog een lange 

weg te gaan voor het koloniale stelsel een voor alle betrokkenen acceptabele invulling zou 



‘Een zedelijke roeping’  Leonoor Zuiderveen Borgesius

    

 
 

23 

krijgen. Een Nederland zónder de koloniën was voor velen toen het zover was al een moeilijk 

te verkroppen ontwikkeling. Vijftig jaar eerder was het onbestaanbaar.   
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