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1. Inleiding
De relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië, of Indonesië, heeft een rijke geschiedenis. Als één
van de langstlopende kolonisatieprojecten heeft deze band door de eeuwen heen steeds een ander
gezicht gekregen. Waar het in het prille begin een private en zuiver op handel gerichte onderneming
van de VOC was, was het tegen het einde van de Nederlandse aanwezigheid in de Oost een
grotendeels door de overheid bestierde operatie. Zo ook heeft de houding van de Nederlanders met
betrekking tot de inheemse Indische volkeren zich ontwikkeld van een (niet altijd vrijwillige)
handelspartner tot een wat afstandelijke onderdaan en vanaf daar tot een beschavingsproject, een
tegenstander en uiteindelijk een geheel andere mogendheid.
In dit werk wordt gefocust op de fase waarin er werd getracht de ‘inlandse’ bevolking te ‘beschaven’.
Er waren in deze tijd meerdere actoren die hiermee bezig waren, met verscheidene insteken en
overtuigingen, maar allemaal met één hoofddoel, de ‘inlanders’1 door middel van educatie en
beschaving ‘verheffen’ naar een hoger niveau.2 3 Deze beschavingsmissie werd ontplooid via
verscheidene wegen, zowel direct door de overheid als indirect, waarbij de overheid dankbaar
gebruik maakte van verscheidene op religieuze leest geschoeide inspanningen. De Rooms-katholieke
kerk heeft door de geschiedenis heen vrijwel overal ter wereld dergelijke projecten ontplooid door
middel van het onlosmakelijk met de Kerk verbonden geraakte missiewerk, waarin zij verschilde (en
verschilt) van andere beschavende actoren in de zin dat er een belangrijke andere factor bij komt
spelen: het bekeren van mensen tot het katholieke geloof.
Het is interessant om dit fenomeen te beschouwen waar dit heeft plaatsgevonden in NederlandsIndië, een kolonie van een land dat van oudsher een bijzondere relatie heeft met de Roomskatholieke kerk.4 Echter, Nederland staat ook wel bekend om zijn pragmatische houding, vandaar dat
dit werk zich ten doele stelt om te kijken naar hoe de Nederlandse overheid van invloed is geweest
op het Rooms-katholieke missiewerk in Nederlands-Indië. De vraag die daarom centraal staat, is of,
en zo ja, hoe de Nederlandse overheid het missiewerk bewust heeft gestimuleerd, of in elk geval
bewust niet heeft afgeremd, om haar eigen beschavingsagenda deels voor haar te doen uitvoeren.
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Op die wijze moet duidelijk worden gemaakt welke rol de Nederlandse staat heeft gespeeld in de
Roomse invloed op de gordel van smaragd.
Hoewel de Ethische Politiek een typisch Nederlands(-Indisch) begrip is, staat de Nederlandse
beschavingsdrang als Europese kolonisator zeker niet op zichzelf. Iedere Europese koloniale
mogendheid heeft op een zeker moment in meer of mindere mate getracht de inheemse bevolking
harer koloniën te beschaven en meer op het eigen niveau, of, belangrijker, bij de eigen cultuur te
brengen. Deze beschavingsdrang gaat hand in hand met het kolonialisme, voornamelijk omdat dit in
de eerste plaats de oorzaak was voor het op grotere schaal in contact komen van Europeanen met
vreemde en onbeschaafde volkeren.5 Het kolonialisme was in de eerste plaats een middel om de
politieke macht en economische welvaart van Europese landen te vergroten, maar ook hierin was
een zeker besef aanwezig van de Europese plicht tot beschaving, zoals in de Conferentie van Berlijn
(1884-85) vermeld stond.6 Ook hier kan men zich afvragen of het werkelijk een altruïstisch
plichtsgevoel was om de situatie van de inheemsen te verbeteren, of dat het meer een obligate
schijnclausule is, iets dat ook veel door historici is gedaan, zoals later nog zal blijken.
Echter, hoewel de wereldwijde discoursen over de verhoudingen tussen de kolonisator en de
gekoloniseerde meer geld, grondstoffen, macht en een (naar huidige maatstaven nogal dubieuze, zo
niet overt racistische) missie tot beschaving behelzen, is er in Nederland een vrij unieke en vroege
stem die melding maakt van de misstanden in de koloniën, de bekende Max Havelaar van Multatuli
(1860). Tot grote ergernis van de auteur had zijn boek, buiten het literaire circuit, erg weinig invloed.
Hoe dan ook, er is ontstaat in de 19de eeuw in elk geval een continuïteit in de gedachte dat het de
plicht is van de blanke westerling om andere volken door middel van een beschavingsoffensief te
verheffen, iets dat poëtisch door Rudyard Kipling is vastgelegd in zijn beroemde gedicht “The white
man’s burden” (1899). Het was in datzelfde jaar dat in Nederland Conrad van Deventer een
invloedrijk artikel in De Gids schreef, waarin hij beargumenteerde dat de Nederlandse koloniale
overheid de morele plicht heeft om een deel van de rijkdom die Nederlands-Indië had geleverd terug
te investeren in de ontwikkeling van de inheemse bevolking.7 Het was hier dat de kiem werd gelegd
voor de Nederlandse Ethische Politiek. De echte doorslag kwam toen een journalist, Piet Brooshooft,
de situatie op Sumatra aan de kaak stelde. Brooshooft, redacteur van de grootste NederlandsIndische krant, De locomotief, publiceerde stukken van Snouck Hurgronje. Snouck Hurgronje, een
invloedrijke arabist en islamoloog die onder andere in de Atjeh-oorlog de Nederlandse overheid had
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geadviseerd hoe de islamitische bevolking te onderwerpen, was zeer belezen in de inheemse
culturen en sprak vijftien talen, waaronder Atjees, Maleis en Javaans.8 In zijn stukken beschreef hij
hoe de inheemse bevolkingen beter begrepen konden worden. Brooshooft stuurde in 1900
verslaggevers naar verscheidene delen van Indië om de lokale situaties te beschrijven en zij maakten
melding van grote armoede, mislukte oogsten, hongersnoden en ziekten. De verslagen van
Brooshooft hadden een zodanige invloed dat gelijkgestemden, waaronder advocaten en politici, H.M.
koningin Wilhelmina wisten te bereiken en beargumenteerden dat Nederland een ereschuld had bij
de Indische volkeren.9 Een jaar later, in 1901, maakte de troonrede melding van de Nederlandse
plicht om als ‘christelijke Mogendheid’ christelijk zendingswerk te verrichten in ‘den Indischen
Archipel’, het bestuur te decentraliseren en de acht te slaan op de ‘mindere welvaart der inlandsche
bevolking op Java’.10 De koningin, geadviseerd door haar minister-president Kuyper, riep hiermee in
een parlementaire toespraak de Ethische Politiek uit, waarmee welvaart en vooruitgang moesten
worden gerealiseerd voor de inheemse bevolking. De Nederlandse consolidatie van NederlandsIndië, deels geholpen door veroveringen, was een belangrijke voorwaarde voor het kunnen slagen
van de Ethische Politiek.11
Juist omdat de Ethische Politiek zo nauw is verweven met het beschavingsoffensief in NederlandsIndië en omdat er van meet af aan zo een nadruk werd gelegd op het religieuze aspect hiervan, is
deze periode interessant om de invloed van de Nederlandse overheid op katholiek missiewerk te
bestuderen. Tenslotte, het beschavende element van missiewerk werd pas een doel op zich op het
moment dat de overheid zich begon toe te leggen op het beschaven der koloniën. Het is dan ook
hierom dat verwacht kan worden, dat als de Nederlandse overheid daadwerkelijk zo een invloed
heeft gehad op het missiewerk, dat deze dan voornamelijk gedurende de Ethische Politiek hoogtij
heeft gevierd. Dit onderzoek wordt hierom ingekaderd door het parallel te leggen aan de Ethische
Politiek, waardoor het dus begint in 1901. Hoewel de Ethische Politiek vanaf de jaren 1930 eigenlijk
voornamelijk nog in naam bestond12 13, is het einde van de tijdsspanne die dit onderzoek zal
omvatten gelegd bij de dekolonisatie, omdat dit een veel scherpere afbakening betekent en
bovendien het officiële einde van de Ethische Politiek vormt.14 In dit onderzoek wordt de Ethische
Politiek geperiodiseerd als durende van 1901 tot 1949, hoewel er wellicht niet erg veel invloed van
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de Nederlandse overheid kan worden verwacht na de Japanse inval in 1942, omdat de Japanse
bezetting direct werd opgevolgd door de roerige en chaotische onafhankelijkheidsstrijd van
Indonesië.15 De onderzoeksvraag die als richtsnoer voor dit onderzoek geldt, luidt hierom: “Hoe heeft
de Nederlandse overheid invloed uitgeoefend op het katholieke missiewerk in Nederlands-Indië
gedurende de Ethische Politiek?”

1.1. Status quaestionis
Om te begrijpen hoe het onderwerp van dit onderzoek door de jaren heen is bekeken, is het
allereerst noodzakelijk om te kijken naar de elementen waaruit het onderwerp is opgebouwd.
Tenslotte, over het onderwerp zoals dat hier is ingekaderd is nog niet bijzonder veel specifiek
geschreven. De historiografie met betrekking tot de invloed van de Nederlandse overheid op het
katholieke missiewerk in Nederlands-Indië van de Ethische Politiek tot de dekolonisatie kan enkel
worden begrepen als de rol van de Ethische Politiek binnen de Nederlandse geschiedschrijving en
binnen het bredere begrip ‘(nieuw) imperialisme’ verduidelijkt wordt, waardoor tevens de keuze
voor de Ethische Politiek als beginmoment voor dit onderzoek wordt geïllustreerd.
Het begrip ‘(de) Ethische Politiek’ is een vrij subjectief begrip dat, sinds het in 1901 door Pieter
Brooshooft werd gemunt16, herhaaldelijk opnieuw is getracht te definiëren door meerdere historici.
Brooshooft zelf omschreef de Ethische Politiek vooral als wat het níet was, te weten wat hij zag als
een groot onrecht: het middels ‘’reclame-, partij- en tribunepolitiek” door de regering doen van grote
beloftes om “de Javaan” te paaien, met eigenlijk het belang van de Nederlandse heerschappij als
richtsnoer. De Ethische Politiek moest volgens Brooshooft een daadwerkelijke plichtsbetrachting zijn
uit menselijke neigingen en rechtsbewustzijn, om de zwakkere rechtvaardig te behandelen en “voor
Indië goede meesters [te] zijn”.17
Uit de opvattingen van Brooshooft blijkt al dat er een zekere frictie bestaat binnen het begrip
‘’Ethische Politiek’’ en dat er onenigheid bestaat over het idee dat de Ethische Politiek een
daadwerkelijk uit morele overtuiging voortkomende beweging van de Nederlandse overheid is
geweest, maar ook dat de opvatting dat dat wel degelijk het geval is geweest heeft bestaan, anders
had hij er niet tegen geageerd. Na de dekolonisatie is in veel geschiedschrijvingen echter een
overwegend negatief beeld over de koloniale periode en het in deze tijd gevoerde beleid – dus ook
de Ethische Politiek – ontstaan. De periode waarin de Ethische Politiek plaatshad, wordt ook in
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andere koloniale rijken getekend door inspanningen om de inheemse bevolkingen der koloniën te
beschaven18, iets dat niet zelden hand in hand ging met pogingen om deze bevolkingen ook tot het
christendom te bekeren.19
Tegenwoordig wordt de beschavingsmissie veelal tussen aanhalingstekens gezet. Het idee dat een
inheemse bevolking door de blanke kolonisator kan worden ‘beschaafd’ is erg controversieel
geworden en is tegenwoordig omgeven door een zweem van achterhaalde en racistische
opvattingen, die uit de tijd van Rudyard Kiplings ‘’The white man’s burden’’ (1899) stammen.20 De
beschavingsinspanningen van Europese mogendheden, zo dus ook de Ethische Politiek, worden nu
veelal gezien als een poging van kolonisatoren om hun machtsuitoefening op overzeese gebiedsdelen
te legitimeren en dus niet zozeer als werkelijk op ethiek gestoelde overtuiging, zo betogen onder
andere Marijke Bloembergen en Remco Raben.21
Juist omdat het religieuze aspect van de beschavingsmissie die in Nederland de vorm van de Ethische
Politiek heeft aangenomen in dit onderzoek centraal staat, is het belangrijk om de rol en het beeld
van religie in de Nederlandse geschiedschrijving tevens te onderzoeken. Aan het begin van de
Ethische Politiek was de Nederlandse bevolking nog zeer religieus, sterk verzuild en bestond er nog
een levendige animositeit tussen de katholieken en de protestanten.22 23 Toch worden inmiddels niet
alle Europese kolonisatoren gegeneraliseerd: historici maken tegenwoordig wel degelijk onderscheid
tussen landen die een veel sterker imperialistische insteek kenden en bijvoorbeeld Nederland, dat
vooral volgens Elsbeth Locher-Scholten, die sinds de jaren 1980 veel onderzoek heeft verricht naar
Nederlands-Indië c.q. Indonesië en de Ethische Politiek. Volgens Locher-Scholten zijn imperialisme en
beschavingsmissie in het Nederlandse geval zeker niet zo onlosmakelijk verbonden als dat het geval
is bij Groot-Brittannië en Frankrijk en betoogt dat Nederland een aparte vorm van imperialisme kent,
die ze ‘ethisch imperialisme’ noemt.24 Nederland zou er in die zin meer op gericht zijn om de reeds
bestaande heerschappij te consolideren, in plaats van die uit te breiden zoals wel een criterium is
voor imperialisme. In haar onderzoek stelt ze verder dat er een gat in de historiografie bestaat als het
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gaat om (internationale) geschiedschrijving over Nederlands-Indië tijdens het nieuwe imperialisme
(‘modern imperialism’) dat zij periodiseert als 1880-1914. Dit zou te wijten zijn aan de focus op
grotere machten, hun expansieve aard en ook omdat veel Nederlandse bronnen niet door
internationale historici (kunnen) worden gelezen. Ook Nederlandse historici hebben betrekkelijk
weinig geschreven over imperialisme; zeker tot 1970 bestond er volgens Locher-Scholten nog steeds
het idee dat er een groot verschil bestond tussen Nederlandse expansie en die van andere koloniale
machten, daar Nederland immer vrij hoogdravende doelstellingen had als ‘pacificatie’ en de
ontwikkeling van de inheemse bevolking, zeker gedurende de Ethische Politiek. Het idee van een
imperialistisch Nederland is volgens haar voor velen moeilijk te verenigen met het beeld van
Nederland als neutraal en vreedzaam land.25 Locher-Scholten problematiseert het begrip ‘(modern)
imperialisme’; het is volgens haar een emotioneel beladen woord waarvan de definities niet
eenduidig en bovendien subjectief zijn.
Pas sinds de jaren zeventig is er sprake van historiografisch debat omtrent imperialisme in het
Nederlandse koloniale verleden, nadat het Historisch Genootschap in 1970 een congres hield om
meer duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp, dat door het vooral na de oorlog erg beladen
geworden karakter van het imperialisme.26 Maarten Kuitenbrouwer is hierin een belangrijke speler;
hij stelt, in tegenstrijd met de consensus dus, dat er wel degelijk sprake is geweest van imperialisme
in Nederlands-Indië.27 28 29 Kuitenbrouwer is voorts van mening dat het debat over de vraag of er
sprake is geweest van imperialisme beëindigd is, en wel middels een publicatie van LocherScholten30, die volgens Kuitenbrouwer onomstotelijk heeft aangetoond dat Nederland gedurende
1870-1914 wel als imperialistisch kan worden aangeduid, maar dat er een nuancering noodzakelijk is;
een opvatting die Kuitenbrouwer deelt.31 Toch gaat Kuitenbrouwer wel verder dan Locher-Scholten,
door explicieter te stellen dat er daadwerkelijk imperialisme heeft plaatsgevonden en minder sterk
de meer genuanceerde ‘uitzondering’ voor Nederland ten opzichte van andere imperialistische
mogendheden maakt. Aanvankelijk was er wel kritiek op Kuitenbrouwers etiket ‘imperialisme’,
afkomstig van onder andere H.F. Wesseling, maar deze wijzigde zijn standpunt later door te stellen
dat er wel sprake was van imperialisme maar door tevens te stellen dat Nederland een
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uitzonderingspositie had.32 Volgens Wesseling had Nederland voorts nog een uitzonderingspositie:
de cesuur tussen voor- en naoorlogse koloniale geschiedschrijving is volgens hem in Nederland
scherper geweest dan in andere landen, iets dat hij wijt aan de trauma’s van de dekolonisatie en de
voortslepende kwestie omtrent Nederlands Nieuw-Guinea.33 Mede hierdoor was er volgens
Wesseling ook niet tot nauwelijks sprake van een band tussen Nederlandse en Indonesische
geleerden, waardoor koloniaal-historisch onderzoek werd bemoeilijkt. Door de traumatische
dekolonisatie werd geschiedschrijving over Indonesië vanuit Nederlands oogpunt controversieel,
maar misten Indonesische geschiedschrijvers ook waardevol materiaal over de koloniale tijd.34
Er lijkt dus inderdaad consensus te bestaan met betrekking tot de daadwerkelijke ‘ethiek’ achter het
Nederlandse ‘ethisch imperialisme’; er is sprake geweest van imperialisme, maar dit is volgens
recente historici wel toegepast op een ‘typisch Nederlandse’ manier. Hoewel er wel degelijk
expansionistisch en agressief is opgetreden, zoals bijvoorbeeld in de Atjeh-oorlog en de Lombokexpeditie, heeft de Ethische Politiek elementen gekend die ontbraken bij de ‘echte’ imperialistische
mogendheden als Groot-Brittannië en Frankrijk. Toch moet ‘ethisch’ hier tussen aanhalingstekens
worden geplaatst; historici zijn het er zogezegd over eens dat de Ethische Politiek vooral een manier
was om de machtsuitoefening op de Oost te legitimeren, iets dat overigens door de bedenker van de
term een kleine eeuw daarvoor ook al was opgemerkt.35
Remco Raben plaatst de geschiedschrijving over Nederlands-Indië in een internationaler kader, door
te stellen dat er voornamelijk in Groot-Brittannië een ontwikkeling is geweest die duidelijker omlijst
hoe er sprake is van een ‘New imperial history’ en hoe de aanhangers van deze ontwikkeling soms
zelfs tot de school der ‘New imperial historians’ worden gerekend. Deze ontwikkeling is volgens hem
ook in Frankrijk merkbaar. Hoewel Raben het met andere auteurs eens is dat er in Nederland ook
lange tijd erg weinig is geschreven over koloniale geschiedenis en hoe hier in de laatste decennia een
vernieuwde interesse voor is ontstaan, legt hij het begin van een werkelijke revisie in 1980, toen er
volgens hem pressie ontstond vanuit de Indische Nederlanders die hun plaats in de NederlandsIndische geschiedschrijving opeisten. Het resultaat hiervan is volgens Raben geweest dat de interesse
voor de ervaringen van deze groepen is gegroeid, maar dit heeft niet werkelijk geresulteerd in een
integratie van deze geschiedschrijvingen in de nationale geschiedschrijving.36 Overigens wijst de
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(sub)titel van zijn artikel ‘’A new Dutch imperial history?: Perambulations in a prospective field” er
vrij expliciet op dat er inderdaad nog niet veel is geschreven over Nederlands imperialisme.
De historiografische ontwikkelingen op het gebied van religie en, meer specifiek, missiewerk, gaat in
dit onderzoek gepaard met die omtrent de Ethische Politiek en (ethisch) imperialisme. De troonrede
van koningin Wilhelmina, die veelal als de aftrap voor de Ethische Politiek geldt, maakt tenslotte zeer
duidelijk melding van de verplichting van de ‘’Christelijke mogendheid (...) Nederland”, die “de
rechtspositie der inlandsche Christenen beter [dient] te regelen” en “aan de Christelijke zending op
vaster voet steun te verleenen, en het geheel het regeeringsbeleid te doordringen van het besef, dat
Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen”. Met het
oog op deze klare taal is het dan ook opmerkelijk dat het religieuze aspect van de Ethische Politiek in
de historiografie maar in geringe mate terug is te vinden.37 De Ethische Politiek heeft, ondanks de
moreel-religieus beladen troonrede uiteindelijk wel een veel meer materieel karakter gekregen, waar
de nadruk veel meer is komen te liggen op tastbare pogingen tot de verbetering van de
leefomstandigheden der Indische bevonking, zoals door middel van irrigatie en onderwijs, waarin
vooral de zorg voor de zedelijkheid en het onderwijs het terrein van missiewerk lijken te hebben
gevormd.38 39 Het lijkt erop dat veel van het historische onderzoek zich richt op Java, het dichtst
bevolkte deel van Nederlands-Indië. Door de vrij prominent aanwezige islam op Java was men
voorzichtig om de moslimbevolking te vriend te houden, waardoor missiewerk voornamelijk in de
buitengebieden plaatsvond, waar hun invloed op de ontwikkeling van de inheemse bevolking veel
groter was.40 Al met al moet het historiografische kader van dit onderzoek naar overheidsinvloed op
missiewerk worden gezocht in de bredere inbedding binnen overkoepelende en relevante
onderwerpen als (overheids)inspanningen binnen het ethische imperialisme van de Ethische Politiek,
daar er zogezegd geen overvloed is aan literatuur op het gebied van het daadwerkelijk aansturen van
missiewerk door de Nederlandse overheid.41 42 43 44
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1.2. Methodologie
De invloed van de Nederlandse overheid op het katholieke missiewerk is een veelzijdig onderwerp,
dat niet zonder meer als een monolithisch fenomeen kan worden begrepen. Omdat het officieel niet
de bedoeling was dat de Nederlandse overheid zich direct zou bemoeien met religieuze
aangelegenheden, moet men antwoorden veelal meer uit de context halen en invloed in indirecte zin
trachten bloot te leggen. Hierom is het noodzakelijk om de manieren waarop de Nederlandse
overheid invloed heeft kunnen uitoefenen op het missiewerk in Nederlands-Indië te ontleden en
apart te bestuderen. In dit onderzoek wordt dit gedaan door onderscheid te maken tussen invloed
om politieke, religieuze en imperialistisch-strategische redenen.
Onder politieke redenen wordt in dit onderzoek verstaan dat de Nederlandse overheid politiek
bedrijft op gebied van het missiewerk en de missie dus gebruikt om Nederlands beleid ten uitvoer te
brengen. Dit kan bijvoorbeeld omwille van binnenlands partijpolitiek belang zijn, omwille van
financieel belang, maar ook omwille van het Nederlandse belang op het wereldtoneel. Omdat
gedurende de Ethische Politiek en de verzuiling religie en politiek sterk met elkaar verweven waren
(tijdens vrijwel de gehele duur van de Ethische Politiek werd er door de confessionele partijen ARP,
RKSP en CHU geregeerd), dient overlap met de volgende categorie zo veel als mogelijk te worden
vermeden.
Met religieuze redenen wordt bedoeld dat de Nederlandse overheid handelt in het belang van een
religie of handelt uit duidelijk religieuze opvattingen. Deze categorie lijkt voor de hand te liggen
wanneer het onderwerp missiewerk betreft, maar er wordt mee bedoeld dat er een onderliggend
religieus motief zichtbaar is, iets dat in het sterk verzuilde Nederland van die tijd zeker niet
uitzonderlijk was. Zelfs na de emancipatie van het katholicisme in Nederland gedurende de Bataafse
Republiek bleef het katholicisme toch nog een lange tijd benadeeld worden ten faveure van
voornamelijk de Hervormde kerk.45 Hierom zou het kunnen zijn dat de overheid bepaalde
maatregelen trof die het katholieke missiewerk beïnvloed hebben omwille van de religieuze
verstandhoudingen in de Nederlandse maatschappij en politiek.
De laatste categorie, is wellicht de moeilijkst definieerbare, vooral omwille van de beladen term
‘imperialistisch’, die, zoals in de status quaestionis beschreven, niet zonder meer op NederlandsIndië kan worden toegepast. Toch vormt het bestuderen van invloed op het gebied van wat ‘ethisch
imperialisme’ wordt genoemd, een zeer belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Tenslotte, bij de
inkadering is bewust gekozen voor een parallel met de Ethische Politiek, niet in het minst omdat
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hierbij ook de meeste (pogingen tot) beïnvloeding van het missiewerk door de Nederlandse overheid
verwacht mag worden, zeker als de troonrede van koningin Wilhelmina in het achterhoofd wordt
gehouden. Onder deze categorie valt alle invloed van de Nederlandse overheid die, in de geest van
de koningin, als doel heeft gehad de ‘beschaving’ van de Indische bevolkingen te stimuleren met het
missiewerk als ‘gereedschap’.
De beïnvloeding van het missiewerk is nog verder op te delen in positieve en negatieve beïnvloeding,
waarbij onder positieve beïnvloeding wordt geschaard bijvoorbeeld de incentivering van bepaald
gedrag of bepaalde handelingen van missionarissen die de overheid graag zag gebeuren. Onder
negatieve beïnvloeding wordt dan het tegenovergestelde verstaan, namelijk het verbieden van
bepaalde handelingen door de overheid, waardoor een missiehandeling of het gedrag van de missie
werd beperkt. Zodoende wordt de hoofdvraag (“Hoe heeft de Nederlandse overheid invloed
uitgeoefend op het katholieke missiewerk in Nederlands-Indië gedurende de Ethische Politiek?”)
opgedeeld in deelvragen, waarvan de antwoorden fungeren als bouwstenen om uiteindelijk de
hoofdvraag te beantwoorden. Dit wordt gedaan door zoals gezegd de indicaties van overheidsinvloed
enerzijds op te delen in drie categorieën en anderzijds in positieve en negatieve beïnvloeding. De d
Het daadwerkelijke onderzoek wordt verricht door middel van het zoeken van bewijzen in de
literatuur waaruit blijkt de Nederlandse overheid invloed heeft uitgeoefend op het missiewerk in de
Oost. Als materiaal hiervoor worden vooraleer twee casussen gebruikt, te weten een
geschiedschrijving van de Kapucijner missie op Sumatra46 en een biografie van pastoor Franciscus van
der Lith S.J., de stichter van de Jezuïetenmissie in Midden-Java.47 Deze twee casussen zijn
geselecteerd omdat ze een tijdsspanne omvatten die samenvalt met de hoogtijdagen van de Ethische
Politiek maar vooral omdat ze een zeer gedetailleerde verslaggeving bieden van de manier waarop
de twee beschreven missies zijn opgericht en ingericht. Dit verschaft een concreet en gedetailleerd
beeld van bepaalde organisatorische en bureaucratische handelingen die duiden op een beïnvloeding
door de overheid, die in meer algemeen beschrijvende werken minder kunnen worden gevonden,
omdat een dergelijk niveau van detail niet in de aard van het werk ligt. Bovendien is er reeds
opgemerkt dat er op het gebied van daadwerkelijke overheidsinvloed op het missiewerk een zwak
punt in de literatuur is, waardoor het opmerkelijk zou zijn om vervolgens uitsluitend op diezelfde
literatuur te vertrouwen als basis voor dit onderwerp. Zogezegd is er sprake van een zwak punt in de
literatuur, maar dit komt veelal voort uit de focus van veel werken die niet precies op het hier
onderzochte onderwerp ligt. Desalniettemin is er, met het oog op de speurtocht in de context, niet te
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verwachten dat er helemaal geen bewijzen voor overheidsinvloed zijn te vinden. Hierom wordt er
ook in andere werken gezocht naar indicaties van overheidsinvloed, welke naast de casussen worden
gelegd. Tevens wordt de literatuur onderling gebruikt om bevindingen uit andere werken te
ondersteunen.
Op deze wijze is de hoop dat er na de literatuurstudie een hoeveelheid resultaten is die genoeg
materiaal oplevert om zinnige uitspraken over te doen. Deze resultaten (of het gebrek hieraan!)
zullen zodoende worden besproken en hieruit worden aan het einde van dit onderzoek conclusies
worden getrokken. Ter afsluiting worden de zwakke punten van dit onderzoek bediscussieerd en
worden aanbevelingen gedaan voor mogelijk verder onderzoek.

3. Resultaten
3.1. Indicaties van overheidsinvloed op de Kapucijner missie op Sumatra
De geschiedschrijving van de Kapucijner missie op Sumatra vangt verder aan met een
voorgeschiedenis, die voor dit onderzoek niet bruikbaar is, omdat deze buiten het gestelde tijdskader
valt.48 In de inleiding echter, is al een eerste aanwijzing te vinden die staaft dat de Nederlandse
overheid inderdaad invloed heeft uitgeoefend op het katholieke missiewerk. Voor het tijdperk van de
Bataafse Republiek had de VOC de heerschappij over Nederlands-Indië, die katholiek missiewerk in
de Oost niet toestond. (Überhaupt kan er pas sprake zijn van overheidsinvloed op Nederlands-Indië
vanaf het moment dat de Nederlandse overheid zeggenschap had over dit gebied.) Toch kan men het
niet-verbieden van katholieke toegang echter nog niet bepaald scharen onder ‘invloed’; het is eerder
het gebrek daaraan. Echter, de Bataafse Republiek gaf vanaf 1808 ook salarissen aan priesters die als
ambtenaar in dienst traden. Weliswaar verrichtten deze nog geen missiewerk en valt dit jaartal ruim
voor het begin van de Ethische Politiek, maar het gebruik om priesters met overheidsgeld te betalen
werd voortgezet, tot aan de dekolonisatie.49 50 Omdat deze notie buiten de periodisering van het
onderzoek valt, wordt deze niet gecategoriseerd.
Toch is nog voor het begin van de daadwerkelijke oprichting van de missie op Sumatra al bewijs te
vinden voor overheidsinvloed; van 1900 tot 1904 is er overwogen om een missie op NederlandsBorneo te stichten, waarbij gebruik zou worden gemaakt van de diensten van reeds in Brits-Borneo
aanwezige ‘Mill-Hill’-broeders of de ‘Fathers of the Sacred Heart’. Dit werd echter door de
Nederlandse overheid gedwarsboomd, omdat deze van mening was dat missiewerk op NederlandsBorneo niet door leden van een Engelse congregatie mocht worden verricht.51 Er wordt niet verder
ingegaan op de reden hiervoor, maar door de nadruk op de nationaliteit van de broeders, kan de
conclusie worden getrokken dat de Nederlandse overheid hier een negatieve politieke invloed
uitoefent, wellicht teneinde te voorkomen dat de Nederlandse soevereiniteit wordt aangetast. In elk
geval is het een machtsuitoefening met een politiek aspect.
In de poging om een Kapucijner missie op Sumatra te stichten, was het allereerst noodzakelijk om
Sumatra als kerkprovincie af te scheiden van de kerkprovincie Borneo, waar het eiland tot dat
moment nog behoorde.52 Hoewel dit in eerste instantie een kwestie was die tussen de Kapucijner
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orde en de Propagande Fide53 speelde, binnen de Kerk zelf dus, kwam ook hier de overheid bij kijken:
om een nieuwe missie te beginnen op Sumatra was het wel nodig dat de missionarissen die dit
gingen doen ook betaald kregen. Echter, de salarissen die werden uitbetaald, waren gekoppeld aan
een bepaalde locatie.54 Hierom moesten de salarissen die aan de zich reeds op Sumatra
(Jezuïeten)missionarissen worden toegewezen aan de Kapucijners, die het missiewerk tenslotte
overnamen. Dit kan worden gezien als een positieve imperialistisch-strategische invloed. Tenslotte,
de overheid garandeerde hiermee dat het missiewerk (dat zoals eerder betoogd, veelal voor
onderwijs en verbetering van de zedelijkheid moest zorgen en daarom goed in de Ethische Politiek
paste) werd uitgevoerd door de congregatie die door de kerk zelf als het meest geschikt werd gezien.
Bovendien werden de salarissen enkel betaald aan missionarissen, die dus missiewerk verrichtten, en
niet aan geestelijken die louter voor Europeanen werkten.55Tevens oefende de overheid hiermee een
indirecte invloed uit op de kerkelijke infrastructuur en hiërarchie. Wanneer de overheid tenslotte de
opdeling en herverdeling der provincies en toewijzingen van orden niet erkende, zouden de
salarissen niet anders worden toegewezen en zou de hele operatie niet doorgaan.56 (Sterker nog, de
overdracht van de salarissen werd gezien als de hoofdreden voor de Kapucijners om de uitnodiging
een missie op Sumatra te beginnen.57) Wanneer de overheid de nieuwe apostolische prefect van
Sumatra niet zou erkennen, zou deze niet de rechten krijgen van een apostolisch vicaris, namelijk om
de salarissen toe te kennen aan de nieuwe missionarissen58, iets dat de invloed van de overheid op
de kerkelijke infrastructuur verder onderstreept, zeker als men daarbij bedenkt dat de
overheidssalarissen essentieel waren voor de missionaire activiteiten59 en dat er ook vrij snel
gehandeld werd zo gauw als de salarissen toegekend werden.60
Uiteindelijk is voor de kerk zelf de apostolische prefectuur Sumatra hopgericht op 29 mei 1911,61
maar dit werd nog niet door de overheid erkend en zodoende was de situatie voor de overheid zelf
ook onveranderd. Volgens de geschiedschrijving van Brevoort was dit te wijten aan een misverstand,
men zou bij de overheid het verschil tussen een apostolisch prefect en een apostolisch vicaris niet
goed hebben begrepen.62 Dit leidde ertoe dat de apostolisch prefect als zodanig door de overheid
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niet werd erkend, en dus nog steeds het salaris van zijn oude, veel lagere functie ontving en
bovendien bepaalde dure en belangrijke reizen niet vergoed kreeg omdat de rang die hij voor de
overheid nog had het reizen buiten zijn eigen gebied niet vergoed kreeg. Tevens moest om
organisatorische redenen alle contact met de overheid verlopen via een wel door de overheid
erkende contactpersoon (mgr. E.S. Luypen S.J.) Hoewel het een misverstand betrof en het dus niet
als bewuste invloed kan worden gezien, kan dit incident wel worden gebruikt om te illustreren
hoezeer de overheid invloed had op het katholieke missiewerk. Dit wordt nog explicieter
geïllustreerd door het klagen van een Kapucijner: “Wat ’n lastig zaakje is dat hier, dat men alles door
Mgr. door de Regeering moet laten bekrachtigen.”63 Men moet overigens niet onderschatten hoe
groot het belang is van de reizen die werden gemaakt. Veel afgelegen gebieden konden enkel per
schip worden bereikt en reizen was voor veel gebieden ook de enige wijze van communicatie,
telegraaf en telefoon ontbraken en post werd op de reizen zelf meegebracht. Door de afgelegenheid
van veel plaatsen waren de reizen even duur als dat ze noodzakelijk waren.64 65Wanneer de overheid
deze reizen subsidieerde, was er dus sprake van een vrij sterke positieve imperialistisch-strategische
invloed, omdat het missiewerk zeer zwaar werd belast wanneer deze reizen door de missie zelf
moesten worden betaald.66
Het meest duidelijke bewijs voor overheidsinvloed op het missiewerk blijkt echter uit de verdere
moeilijkheden waarmee de Kapucijners door de overheid werden geconfronteerd. Telkens als zij
namelijk een nieuw gebied wilden betreden of wanneer er een nieuwe missionaris naar Indië werd
gehaald, moest er namelijk opnieuw ontheffing worden aangevraagd op basis van artikel 123 van het
Regeeringsreglement, dat het verbood om zonder toestemming christelijk missiewerk te verrichten
in Nederlands-Indië. Het artikel werd door de Kapucijners als zeer hinderlijk en onrechtvaardig gezien
en zij hoopten vergeefs dat het zou worden gewijzigd, zodat zij zich vrijelijk overal in de kolonie
konden begeven.67 68 Van dit artikel had men bijvoorbeeld ook last toen men een missie wilde
oprichten in het land der Bataks, iets waarvoor men geen toestemming verkreeg van de overheid.69
Het wetsartikel was, zoals uit de andere literatuur blijkt, ontworpen om te voorkomen dat een
bepaald gebied door meerdere religieuze organisaties werd verzorgd (waardoor concurrentie en
overlap zou kunnen ontstaan) en om te voorkomen dat er gemissioneerd werd in gebieden waar de
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overheid het als verspilde moeite zag of als een potentieel aanstootgevende handeling die de
overwegend islamitische bevolking onwelgevallig zou zijn.70 Artikel 123 R.R. is zodoende een zeer
duidelijk voorbeeld van negatieve invloed vanuit imperialistisch-strategische motieven. Er zijn nog
meer voorbeelden van aanvaringen van Kapucijners met deze wet, zo moest er bijvoorbeeld voor
een school voor iedere leerkracht weer een aparte toestemming worden verkregen.71
Verder is er in 1918 nog sprake geweest van een school die eigenlijk door de Katholieke Kerk zou
moeten worden bekostigd. Echter, omdat deze zei dat dat niet mogelijk was, was de overheid
verplicht om een openbare school op te richten. De Resident72 liet echter wel een school met
overheidsmiddelen bouwen, maar deze zou door de missie worden bestuurd. Enerzijds was dit
omdat het voor de overheid vrijwel onmogelijk was om in deze afgelegen regio leerkrachten te
vinden, maar er was nog een andere reden: door de katholieke aanwezigheid zou de lokale invloed
der moslims worden beknot en zouden moslimleerkrachten uit de regio kunnen worden geweerd.73
Dit is een voorbeeld van positieve invloed vanuit imperialistisch-strategisch motief, omdat de
Kapucijners met een gratis school worden beloond omdat ze de ‘ethisch politieke’ doelen van de
overheid (opleiding der Indische bevolking en beperking van de invloed van moslims) voor de
overheid vervulde.
De geschiedschrijving vermeldt overigens in het slot nog dat er op 8 september 1920 een
persoonlijke ontmoeting is geweest tussen enkele hoge Kapucijners en minister Ruys de
Beerenbrouck (op dat moment minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, tevens tot
niet lang daarvoor minister van Koloniën en bovendien RKSP-politicus). De ontmoeting zelf kan al als
bewijs worden gezien van een politieke invloed van de Nederlandse overheid op het missiewerk der
Kapucijners, maar wat er besproken werd is wellicht nog interessanter. Er was namelijk sprake van
enkele Duitse missionarissen die wilden samenwerken met de Nederlanders. Aanvankelijk werd dit
toegestaan, onder de voorwaarde dat ze niet met alleen maar Duitsers in een bepaald gebied zouden
opereren. Later werd hun inzet helemaal verboden, een situatie die vergelijkbaar is met de MillHillbroeders aan het begin van dit hoofdstuk. Ook hier is dus sprake van een negatieve invloed op
basis van politieke motieven. Gezien de op dat moment zeer recente Eerste Wereldoorlog kan zelfs
gespeculeerd worden dat het Duits-zijn van de missionarissen een rol heeft gespeeld, maar dit kan
aan de hand van het bronmateriaal niet worden bewezen.
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3.2. Indicaties van overheidsinvloed op het werk van pastoor Van der Lith
S.J.
De biografie van pastoor Van der Lith vangt aan met een vrij lange uiteenzetting van wat Van der Lith
voor het begin van de Ethische Politiek heeft gedaan en hoe hij zich geroepen heeft gevoeld tot
missiewerk.74 Er wordt een beeld geschetst van een nogal informele en in verval zijnde organisatie
van het missiewerk in Midden-Java, waardoor er in 1900 nog slechts twee ‘staties’75 op Java waren.76
Een eerste indicatie voor contact met de overheid betreft de toestemming van het koloniaal bestuur
voor Van der Lith om burgerlijke huwelijken van Javanen uit de regio te registreren. Dit kan worden
gezien als een milde vorm van positieve imperialistisch-strategische invloed, omdat de Javanen er
naar christelijke maatstaven nogal bijzondere huwelijkswetten op nahielden,77 iets dat indruiste
tegen de zedelijke insteek van de Ethische Politiek.
In 1904 richtte de organisatie van Van der Lith twee verenigingen op, een landbouwkredietbank en
een beheersorganisatie voor onderwijs en ziekenzorg. Bij uitstek gebieden waar de Ethische Politiek
om draaide. De verenigingen moesten ook verantwoording aan de overheid afleggen en kregen
hierom toestemming van de overheid om als zodanig op te treden.78 Dit kan ook worden gezien als
een positieve invloed van de overheid vanuit imperialistisch-strategisch motief.
De biografie wijdt hierna een hoofdstuk speciaal aan de Ethische Politiek (hoewel deze niet letterlijk
bij naam wordt genoemd, de auteur heeft kritiek op het beleid en stelt spreekt van een ‘“ethische”
houding’, waarbij hij dat eerste woord tussen aanhalingstekens stelt.)79 Er wordt desalniettemin
gesproken van een gunstige invloed van deze nieuwe ‘“ethische” houding’ op het missiewerk en de
vurige hoop van Van der Lith dat hierdoor de ‘kloof tussen Oost en West’ zou worden overbrugd. Tot
op dat moment was echter de enige financiële dan wel materiële bijdrage aan zijn werk de missie zelf
en niet de overheid.80 De overheid had echter Van der Lith wel in de gelegenheid gesteld om
geneesmiddelen te verstrekken aan de lokale bevolking, een voorbeeld van positieve imperialistischstrategische invloed.81 Dit lijkt een ietwat cynische opvatting, maar hierbij moet men onthouden dat
dit aan de negatieve connotaties van het woord ‘imperialisme’ is te wijten. Het ‘ethische
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imperialisme’ van Nederland, dat de Ethische Politiek gebruikte om de gunst van de inheemse
bevolkingen te winnen en door goeddoen de eigen machtsuitoefening te legitimeren, omvatte wel
degelijk oprechte bedoelingen om het leven van de inheemse bevolking te verbeteren, of, in dit
geval, door missionarissen te laten verbeteren.
Nadat Van der Lith gemachtigd werd om de burgerlijke huwelijken der Javanen te registreren, kreeg
hij op termijn ook de machtiging om als overheidsambtenaar op te treden en zodoende de
huwelijken zelf te voltrekken.82 Dit is aan te merken als een positieve imperialistisch-strategische
invloed, omdat de reden hiervoor was dat de mensen niet meer naar de ‘mohammedaanse’
voorganger hoefden te gaan voor het huwelijk en zodoende dichter bij het christelijke geloof
kwamen te staan. Er wordt echter wel gesteld dat de lokale bevolking vrij onverschillig staat
tegenover godsdienstzaken,83 iets dat trouwens ook licht werpt op de vrij uitzonderlijke positie als
missionaris op Java, dat voor de rest als moslimgebied was aangemerkt en zodoende niet zomaar
toegankelijk was voor missiewerk.84 85
Voorts wordt er melding gemaakt van de resultaten van Van der Liths onderwijsinspanningen. Het
was zijn wens om hierdoor een nieuwe christelijke Javaanse bestuurlijke elite te creëren, omdat de
beste leerlingen zouden doorstromen naar de Rijkskweekschool en vervolgens in
Gouvernementsdienst zouden treden. Zo zouden zij een christelijk element toevoegen aan het
bestuur van Java en zo een verbindende factor zijn tussen Europese en Javaanse samenlevingen.86 Dit
is echter niet gelukt en de mislukking wordt impliciet verweten aan de moeilijkheden die Van der Lith
ondervond doordat de Nederlandse overheid niet voldoende subsidie gaf voor het hoger onderwijs
aan Javanen.87 Dit is markant, als men bedenkt dat de Ethische Politiek juist als doel had om de
Javanen te ‘verheffen’. Het is niet duidelijk of deze ontwikkeling hier is geremd omdat men de
Javanen geen hoger onderwijs dan wel al te veel macht wilde verschaffen omwille van bijvoorbeeld
racistische motieven, of dat men dit zag als juist tegenstrijdig aan het belang van de Ethische Politiek.
Voor dit laatste is wel een aanwijzing, omdat de opvattingen van Van der Lith niet zozeer
vereuropeanisering als doel had, maar de aanpak juist toespitste op de wensen der Javanen.88
Mogelijk heeft het de wens van de overheid om de Javanen meer naar eigen voorbeeld te ‘verheffen’
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tegengesproken. In dat geval kan er worden gesproken van een negatieve imperialistischstrategische invloed.
Van der Lith heeft volgens de biografie op veel punten moeizame onderhandelingen gevoerd met de
overheid, die echter uiteindelijk wel hebben geleid tot succes in het missiewerk.89 Hij slaagde er,
ondanks de moeilijkheden wel in om de eerste missiekweekschool met benoemingsrecht voor
openbare scholen in Nederlands-Indië te stichten. 90 De moeizame houding van de overheid wordt
toegeschreven aan de schommelingen in de staatskas, maar ook aan principiële verschillen tussen
Van der Lith en de verschillende relevante overheidsinstanties.91 De Ethische Politiek was hierin het
keerpunt, omdat vanaf toen een geheel nieuwe wind door het Nederlands-Indische onderwijs woei,
waardoor het onderwijs zich veel meer ging richten op de ontwikkeling en emancipatie van het
Javaanse volk. Enigszins paradoxaal voerde men wel weer het Nederlands in als onderwijstaal, maar
dit was op verzoek van de Javaanse bevolking, die hiermee betere kansen op doorstroming naar
Europese scholen gecreëerd zag.92 Uiteindelijk zijn er vanuit meerdere overheidsinstanties
verschillende opvattingen geweest, die sturing wilden geven aan het onderwijs, ook dat van Van der
Lith, die tenslotte een missieschool met overheidskenmerken had. De veelheid aan opvattingen
illustreert goed hoe de overheid sturing trachtte aan te brengen in (onder andere) het
missieonderwijs, teneinde de Javaanse bevolking op de beste manier te verheffen.93 Het gaat hier
dus om positieve én negatieve invloed vanuit imperialistisch-strategische invalshoek. Negatief,
omdat de curricula uiteindelijk wel vastgelegd werden en afwijking daarvan werd beperkt, maar ook
positief, omdat men op hoger niveau nadacht over het stimuleren van een efficiënte strategie met
als doel het opleiden en ‘verheffen’ van de inheemse bevolking. Na enige tijd en enige inspecties met
goed gevolg verkreeg Van der Lith overigens een veel hogere steun van de overheid, waarmee het
positieve element van de invloed wordt benadrukt.94 Bovendien werd Van der Lith bij besluit van
gouverneur-generaal Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum in 1918 zelfs lid van de ‘Commissie tot
Herziening van de Staatsinrichting van Ned. Oost-Indië’, waarmee de verbintenis tussen overheid en
missie nog verder werd benadrukt. Van der Lith was hiervoor gekozen, omdat hij gold als een
vertrouwenspersoon onder de Javanen en dus als een vrij invloedrijk man. Een strategische zet dus.95
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3.3. Indicaties van overheidsinvloed op missiewerk uit overige literatuur
In de bredere literatuur die handelt over katholieke missie in Nederlands-Indië zijn tevens noties
gevonden die duiden op beïnvloeding van missiewerk in Indië door de Nederlandse overheid,
alsmede bevestigingen van noties uit de twee casussen. Tevens zijn er nog enkele losse
contemporaine bronnen bestudeerd, waarin ook enkele bevindingen uit andere teksten weer in
terug te zien zijn.
Allereerst heeft het boek ‘Catholics in Indonesia 1808-1942, volume 2’ van Karel Steenbrink aardig
wat aanleidingen gegeven om aan te nemen dat er inderdaad sprake is geweest van
overheidsinvloed op het missiewerk. Tevens geeft hij een veel breder kader waaruit de verhouding
tussen overheid en missie kan worden begrepen. Zo stelt hij dat er eerst sprake was van een strikte
binding tussen missie en overheid, waarbinnen missiewerk volledig afhankelijk was van het
goeddunken van de overheid.96 Dit is een vorm van negatieve invloed, waar de overheid door
verbieden het missiewerk trachtte te sturen. Ook schetst hij de positieve invloed die de overheid
had: er missionarissen ontvingen overheidssalarissen, maar waren niet daadwerkelijk in
overheidsdienst.
Ook bevestigt Steenbrink dat er vanuit de overheid subsidies werden verstrekt voor kerk- en
schoolgebouwen.97 Steenbrink maakt verder melding van de hechte binding tussen de Nederlandse
overheid en de Indische (Protestantse) Kerk, waarvan al het personeel door de overheid wordt
aangesteld. De protestanten ontvangen voor hun werk fl. 1.400.000, terwijl de katholieken hier
slechts een derde van ontvangen.98 Dit kan worden gezien als een negatieve overheidsinvloed op het
katholieke missiewerk op basis van religieuze motieven, omdat zij significant minder subsidie kregen
dan hun protestantse tegenhangers. Het is mogelijk dat dit te wijten is aan een nasleep van
discriminatie van katholieken zoals die in Nederland lang heeft bestaan.99
De belangrijkste notie van Steenbrink is wel dat hij dieper ingaat op het artikel 123 van het
Regeeringsreglement, dat eerder al in de literatuur is aangetroffen. Het artikel, dat qua tekst
ongewijzigd later als artikel 177 Indische Staatsregeling werd aangeduid, wordt door hem gezien als
één van de meest omvangrijke vormen van overheidsinvloed op het werk der missionarissen.100 Hij
merkt ook op dat de aard van het wetsartikel katholieken benadeelt ten faveure van protestanten,
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omdat het volgens hem juist religieuze groeperingen met een hoge organisatiegraad treft, waarvan
de Katholieke Kerk het grootste voorbeeld is.101 102 Dit kan worden gezien als een negatieve
overheidsinvloed vanuit religieuze motieven. Steenbrink merkt ook op dat er sprake is van een
overkoepelende strategische bijsturing van het missiewerk, omdat artikel 123 RR werd ingezet om te
voorkomen dat meerdere religieuze organisaties in één gebied opereerden, wat schadelijke
concurrentie, overlap en uiteindelijk verspilde inspanningen ten gevolge kon hebben. Tevens moest
het vermijden dat er gemissioneerd werd in gebieden die onmogelijk te bekeren werden geacht, of
waarvan werd gevreesd dat een zichtbare christelijke aanwezigheid onrust onder de overwegend
islamitische bevolking zou veroorzaken, wat tot verkwisting van inzet en zelfs gevaarlijke situaties
zou kunnen leiden. Beide zaken zouden op de grote schaal het beschavingsproces kunnen
schaden.103 104Dit is een sterk bewijs voor een negatieve invloed van de Nederlandse overheid op het
missiewerk (het ging tenslotte om het verbieden van toegang), met een duidelijk imperialistischstrategisch motief.
In contemporaine literatuur is ook nog een aantal aanwijzingen te vinden voor overheidsinvloed op
het missiewerk. Zo is er een Engelstalig krantenartikel dat enkele noties uit de geschiedschrijving van
de Kapucijner misse op Sumatra bevestigt, namelijk dat de overheid buitenlandse missionarissen
weerde en bovendien controlerend optrad bij de indeling van de katholieke vicariaten en
prefecturen.105 Tevens is er in het tijdschrift “Onze missiën in Oost- en West-Indië” ongeveer
eenzelfde lading te ontdekken. Zo wordt er net als in andere literatuur melding gemaakt van het
door de katholieken als een groot onrecht beschouwde artikel 123 van het Regeeringsreglement en
de manier waarop de overheid dit gebruikt om toegang te ontzeggen tot gebieden die als niet voor
missionering geschikt worden gezien. Er wordt tevens gesteld dat de Nederlandse regering content is
met de inzet der missionarissen en er wordt tevens gesproken over hoe de overheid middels
hetzelfde artikel concurrentie tussen protestanten en katholieken tracht te voorkomen.
Desalniettemin wordt het artikel verwenst, omdat het als onrechtvaardig voor christenen wordt
gezien, vooral voor katholieken.106
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4. Conclusie
In de bestudeerde literatuur zijn nogal wat voorbeelden gevonden van directe en indirecte
beïnvloeding van het missiewerk door de Nederlandse overheid. Op verscheidene vlakken heeft de
Nederlandse overheid op positieve en negatieve manier getracht sturing te geven aan de invulling
van het werk van de katholieke missionarissen en zelfs aan de kerkelijke infrastructuur in
Nederlands-Indië; op positieve wijze veelal door sturend om te gaan met de salariëring van
missiewerkers en op negatieve wijze voornamelijk door bepaalde missionaire activiteiten te
verbieden. Met het oog op de drie categorieën die naast de aanduiding ‘positief’ en ‘negatief’
worden gehanteerd, kan er worden gesteld dat er van alle drie de categorieën sprake is geweest,
maar zeker niet in dezelfde mate. Voor de politieke insteek is weinig bewijs gevonden. De overheid
heeft bijvoorbeeld wel buitenlandse missionarissen geweigerd, iets dat als een handeling uit politiek
oogpunt kan worden gezien, maar verder valt het meeste bewijs onder de religieuze en
imperialistisch-strategische categorie, waarvan voornamelijk de laatste de boventoon voert, niet in
het minst omdat het ‘ethische imperialisme’ in de diepreligieuze eerste helft van de twintigste eeuw
nogal verweven was met godsdienstige motieven. Zogezegd zijn de meeste bewijzen gevonden voor
overheidsinvloed vanuit imperialistisch-strategisch oogpunt, zowel op negatieve als op positieve
wijze. Niet alleen de bezoldiging van missionarissen door de staat, maar ook het subsidiëren van
missieschoolgebouwen en missiereizen door de overheid zijn duidelijke voorbeelden van manieren
waarop de overheid het missiewerk heeft gefaciliteerd en gestimuleerd, dat binnen de doelstellingen
van de Ethische Politiek viel, te weten educatie van de inheemse bevolking en de christelijke zending
op zichzelf. De negatieve invloed van de overheid is echter nog veel explicieter merkbaar. In ieder
werk over missionering in Nederlands-Indië komt artikel 123 van het Rege(e)ringsreglement (later
artikel 177 Indische Staatsregeling) terug (en het beklag dat de katholieken hierover doen). Het
artikel, dat aanvankelijk voornamelijk werd gebruikt om te voorkomen dat bepaalde gebieden
‘dubbelop’ werden gemissioneerd en om te voorkomen dat er moeite werd verkwist aan gebieden
die werden beschouwd als een ‘verloren zaak’, voornamelijk de gebieden waar een zeer sterke
islamitische aanwezigheid was. Dit getuigt uitdrukkelijk van een overkoepelende overheidsstrategie,
die de wet gebruikte als leidsnoer om een vanuit de overheid bijgestuurde (maar niet aangestuurde)
richting te geven aan het missiewerk met het doel om de middelen van de Katholieke Kerk vanuit
overheidsoogpunt zo efficiënt mogelijk uitwerking te doen hebben. De overheid gebruikte op deze
manier de harde en de zachte hand om deels door anderen gedaan te krijgen wat de overheid zelf
wilde: de implementatie van de beschavingsmissie der Ethische Politiek.

5. Discussie
In het onderzoek is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de generaliseerbaarheid en validiteit
van de bronnen en de hieruit gedestilleerde noties. Toch is het onderzoek geenszins perfect en bevat
het enkele mogelijke zwakke punten. Allereerst is er veelvuldig gebruik gemaakt van bronnen die
door (onderdelen van) de Katholieke Kerk zelf geproduceerd zijn: de twee casussen zijn beide
geschreven door leden van een Katholieke orde, respectievelijk de Kapucijner en de Jezuïetenorde.
Uit het bronmateriaal is gebleken dat er nogal eens frictie is geweest tussen de Kerk en de overheid,
waardoor volledige objectiviteit niet kan worden gegarandeerd. Doordat er voornamelijk gebruik is
gemaakt van de feitelijke uitspraken in deze bronnen en doordat veel bevindingen ook in andere
literatuur bevestigd worden, zijn de twee casusbronnen toch als betrouwbaar aan te merken.
Een ander heikel punt betreft de indeling in de drie categorieën van overheidsinvloed. Hoewel de
categorieën bewust zijn gekozen met de wetenschap dat er overlap tussen zou bestaan, zou
eventuele kritiek toch kunnen zijn dat er door een aparte categorie voor religieuze motieven wordt
geïnsinueerd dat religie voornamelijk los stond van politiek en ‘ethisch imperialisme’, wat in
werkelijkheid nauwelijks het geval was. In het verzuilde Nederland van de eerste helft van de
twintigste eeuw werkte religie vrijwel overal in door, zowel in de politiek (alle drie de grote
regerende partijen gedurende de Ethische Politiek waren confessioneel) als in het ‘ethisch
imperialisme’, getuige de nogal vrome troonrede van 1901.
Met betrekking tot generaliseerbaarheid zou er ook kritiek kunnen zijn op het kiezen van twee vrij
gedetailleerde casusstudies, die betrekking hebben op vrij kleine onderwerpen. Het is hierom dat er
gekozen is voor een aanpak waarin deze casussen ingebed zijn in meer algemene literatuur, teneinde
verbanden tussen de kleine en de grote schaal te vinden en om te kunnen onderzoeken of noties uit
de casussen elders en op grotere schaal ook plaatsgevonden hebben. Door middel van deze
terugkoppeling tussen kleinere en grotere schaal is er gepoogd om de generaliseerbaarheid van de
bevindingen zo groot mogelijk te houden.
Het onderzoek heeft tevens blootgelegd dat er op enkele interessante punten literatuur ontbreekt of
louter literatuur bestaat die niet erg diep ingaat op desbetreffend onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld
wel het één en ander geschreven over de verhouding tussen het imperialisme van grotere
kolonisatoren en het ‘ethisch imperialisme’ dat voor Nederland dus een uitzonderingspositie schetst,
maar er is dan weer erg weinig geschreven over de verschillen en overeenkomsten tussen
missiewerk in Nederlandse koloniën en die van andere koloniale mogendheden. Ook heeft dit
onderzoek zich door de beperkte schaal moeten toespitsen op een vrij gelimiteerde tijd en ruimte en
een beperkte hoeveelheid bronmateriaal. Het verrichten van eenzelfde studie als deze, op een

grotere schaal en een meer omvangrijke benadering kan wellicht een advies zijn voor
vervolgonderzoek. Tevens is in dit onderzoek de tijd voor de Ethische Politiek niet meegenomen,
terwijl er ook in de periode tijdens en vlak na de Bataafse Republiek, een volle eeuw eerder dus, al
bewijzen te vinden zijn van overheidsinvloed op het handelen van de Katholieke Kerk in NederlandsIndië. Een vervolgonderzoek zou kunnen overwegen deze periode ook mee te nemen.
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