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Voorwoord 

 

Zoals vele Nederlanders heb ik wortels in Indonesië. Ademloos luisterde ik vroeger 

naar verhalen van mijn tante Jenny. Zij vertelde verhalen over mijn overgrootvader 

Sylvio Schoggers die als assistent-resident in Nederlands-Indië de orde moest bewaren 

als de Dayakstammen weer eens onderling aan het koppensnellen sloegen. Met gevoel 

voor drama vertelde tante Jenny dat de Dayaks de afgehakte hoofden mee naar hun 

dorpjes namen om ze daar als trofee aan de daklijsten te hangen. Haar vader nam 

vervolgens deze hoofden in beslag, want zulke bloederige en onbeschaafde gewoontes 

kon het gouvernement natuurlijk niet tolereren. De hoofden (vaak met de ogen open) 

werden vervolgens op de tafel in het huis waar tante Jenny woonde, uitgestald om 

geteld te worden. Tante Jenny leek er in ieder geval geen trauma aan overgehouden 

te hebben.  

In deze context zullen verscheidene zendelingen en missionarissen in de 

buitengebieden hebben geleefd en gewerkt. Natuurlijk was de diversiteit aan mensen 

en volkeren zo enorm groot dat we eigenlijk niet kunnen spreken van één land. Op elk 

eilandje, in elk gebied woonde een andere vorst met een ander volk en een andere 

taal. De enige overeenkomst was dat ze op een zeker moment allemaal onderdeel 

waren van een Nederlandse kolonie. In ieder geval had ik het beeld van tante Jenny 

tussen de koppensnellers in mijn hoofd bij het maken van deze scriptie.  

Op deze plek wil ik graag enkele mensen bedanken die mij hebben geholpen 

om dit werk tot een goed einde te brengen. Veel dank aan mijn goede vriend Eugène 

Honée voor alle inhoudelijke adviezen en morele aanmoedigingen. Hanke Drop, 

zonder jouw wetenschappelijk inzicht en ongebreideld enthousiasme voor dit 

onderwerp zou ik het waarschijnlijk niet eens gered hebben. Emilin, jij hebt altijd 

geloofd dat er een dag zou komen dat ik mijn studie af zou ronden. Bert Temming en 

Arthur Asberg, bedankt voor jullie technische ondersteuning. Last but not least, mijn 

begeleider Ewout Frankema, bedankt voor de enthousiasmerende gesprekken die ik 

met je mocht voeren.    

 

 

Herbert Jan Kaars Sijpesteijn  Utrecht, 1 juli 2012  
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Inleiding                   

 

 

“Ziet men dan van die bloedarmoedige, nerveuze, onhandige 

Zendelingsgezinnen aankomen, die doen denken aan eene reis naar een 

herstellingsoord, dan slaat men de handen ineen en vraagt zich af : „Zijn dat 

menschen, die het bosch in moeten en op den Inlander den indruk moeten 

maken van zessen klaar te zijn?” 

 

Deze retorische vraag werd in 1911 gesteld door de Nederlandse T.F. Viersen, 

hoofdmeester van een gouvernementsschool in de Minahassa, Noord Celebes. Hij 

vond dat de kwaliteit van de zendelingen en daarmee de kwaliteit van het 

zendingsonderwijs nogal te wensen over liet en dat daarom een voorgestelde 

reconversie van gouvernementsscholen tot zendingsscholen geen doorgang mocht 

vinden.1 

Onderwijs is essentieel als het gaat om human capital formation, dat is geen 

discussiepunt. Wel stond aan het eind van de 19e-, begin 20e eeuw, zowel in 

Nederland als in Nederlands-Indië, de vraag centraal vanuit welke gedachte het 

onderwijs eigenlijk moest worden ingericht. Dit had principiële aspecten: dient een 

overheid zich bijvoorbeeld überhaupt met godsdienst in te laten?; maar werd ook 

gevoerd over termen als kwaliteit en inhoud: aan welke voorwaarden moest ‘goed’ 

onderwijs voldoen? In Nederland werd deze discussie gevoerd over Nederlandse 

scholen, maar tegelijkertijd werd dit debat gevoerd over scholen in Nederlands-Indië.  

In Nederland kwam met de Pacificatie van 1917 een einde aan de 

zogenaamde schoolstrijd. In dat jaar werd immers door de dominante stromingen in 

de Nederlandse politiek financiële gelijkstelling bereikt tussen bijzondere- en openbare 

scholen. Vanaf 1895, dus tijdens de schoolstrijd, hervatte de overheid in Nederlands-

Indië gedeeltelijk de uitkering van subsidies voor het bijzonder onderwijs. De waarde 

                                                
1 T.F. Viersen, Het standpunt der Zending in de Minahassa en op de Sangir- en Talaoeteilanden, in 

bijzonder inzake de overname der Inlandsche Openbare Lagere Scholen aldaar (Amsterdam 1911), p. 

6 
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van de missie- en zendingsscholen als onderdeel van het beschavingsoffensief2 werd 

hiermee onderkend.  

In veel koloniën waren missie en zending leidend in de onderwijsontwikkeling 

maar dit was niet het geval in Nederlands-Indië. Hier was het juist de koloniale 

overheid die aan het begin van de 20e eeuw de onderwijsontwikkeling aandreef. Toen 

het aantal openbare dorpsscholen in het begin van de 20e eeuw onder invloed van de 

zogenaamde Ethische Politiek een enorme vlucht nam, bleef het missionair onderwijs3  

sterk achter bij deze ontwikkeling. De onderwijstrein was vertrokken en missie en 

zending hadden deze gemist. In figuur 1 is te zien hoezeer het openbare onderwijs een 

groei doormaakte terwijl het bijzonder onderwijs stabiel bleef.  

 

Figuur 1, percentage kinderen (4-14) op openbare en bijzondere scholen 

in Nederlands-Indië  

 

bron van data: Bas van Leeuwen, enrolmentlevels Indonesia4  

 
                                                
2 Met het beschavingsoffensief wordt het doel van de overheid bedoeld om de autochtone bevolking 

beschaving bij te brengen door middel van het overbrengen van Nederlandse cultuur en 

omgangsvormen. Zo zou Nederlands-Indië omgevormd worden tot een beschaafde natie. 
3 Wanneer gesproken wordt van ‘missionering’ of ‘missionair onderwijs’ of ‘missionaire organisaties’, 

dan is in principe zowel de protestantse als rooms-katholieke denominatie bedoeld. Beiden streefden 

immers hetzelfde doel na: de verspreiding van de christelijke boodschap. Waar nodig zal het 

onderscheid tussen deze confessionele denominaties expliciet worden gemaakt. 

4 Zie ook: Van Leeuwen, 2007 
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De Ethische Politiek die in het begin van de 20e eeuw het beleid ten aanzien van de 

koloniale politiek ging bepalen streefde naar verheffing van de inlandse bevolking. 

Daarom liet de Nederlandse overheid inlandse studenten studeren in Nederland en 

schoolgaan op Nederlandse scholen in Indië. Hier maakten zij kennis met de westerse 

ideeën, en vonden uiteindelijk daarin de politieke- en intellectuele inspiratie om te 

strijden voor een sterkere positie van de bevolking tegenover de koloniale overheerser. 

In reactie op de Ethische Politiek kwamen in het begin van de 20e eeuw 

nationalistische bewegingen op die de islam presenteerden als ‘het cement dat 

Indonesiërs samenbond’ (Dalhuisen, 2006). Dit huwelijk tussen nationalisme en islam 

zorgde voor een verdere rem op de groei van het confessioneel onderwijs.  

 

In deze scriptie zal worden aangetoond dat de kwaliteit en de groei van het 

confessionele onderwijs in Nederlands-Indië stagneerde onder invloed van drie 

factoren die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het inconsistente 

overheidsbeleid, de gebrekkige financiële slagkracht van de organisaties die het 

confessioneel onderwijs organiseerden, en de afnemende ontvankelijkheid van de 

lokale bevolking voor het confessionele onderwijs onder invloed van nationalistische 

en islamitische tendensen.  Aan elk van deze factoren is een apart hoofdstuk gewijd. In 

de conclusie wordt aangetoond hoe deze drie factoren met elkaar samenhangen. 

Het beleid van de (Nederlandse) overheid was niet consistent in het al dan niet 

steunen van het missionaire onderwijs. Vanaf 1874 kwam met de subsidieordonnantie 

een voorlopig einde aan subsidies voor bijzondere scholen hetgeen duurde, zoals we al 

zagen, tot 1895. Het vestigingsbeleid van de overheid ten aanzien van missie en 

zending was wel consistent en had invloed op de groei van confessionele scholen. De 

overheid bepaalde namelijk door het al dan niet verstrekken van vergunningen of, en 

zo ja, waar missionaire organisaties zich mochten vestigen. Dit was een verschil met 

de zending en missie in Afrika, waar de overheid niet vooraf bepaalde waar 

missionaire organisaties hun werk mochten doen. Deze hadden daar vrij spel.  

De (veranderende) rol van de overheid ten aanzien van de ontwikkeling van 

het missionaire onderwijs, wordt in het eerste hoofdstuk geschetst. Daarbij wordt 

specifiek ingegaan op de vraag of de wil van de regering om het openbare onderwijs 

uit te breiden, een rem betekende op de groei van het confessioneel onderwijs.  

Zoals te zien valt in tabel 1 neemt de groei van de gouvernementsscholen een 

grote vlucht vergeleken met de confessionele scholen. De overheid beschikte 
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waarschijnlijk over aanzienlijk meer tegoeden om te investeren in openbaar onderwijs 

dan de missionaire organisaties konden in confessioneel onderwijs. In hoofdstuk 2 

wordt dan ook onderzocht in hoeverre de financiële en organisatorische staat van 

zendingsorganisaties van invloed was op de stagnatie van het confessioneel onderwijs. 

Het Nederlands Zendelinggenootschap (NZG) neemt in dit onderzoek een 

exemplarische positie in voor de gehele zending in Nederlands-Indië. Dit omdat het 

de grootste zendingsorganisatie was, zij het niet de enige in Nederlands-Indië.5 Hoe 

kwam het NZG aan fondsen en hoe financierde het eventuele uitbreidingen van het 

werkterrein? Hoe was het georganiseerd en was er voldoende geld voor handen om de 

onderwijsdoelen te behalen? 

Hoofdstuk 3 handelt over het werkterrein van de missionaire organisaties, de 

derde factor met betrekking tot de stagnatie van confessioneel onderwijs. Is er sprake 

van een toenemende weerstand onder de inlandse, overwegend islamitische bevolking, 

tegen de christelijke scholen en de daarbij horende missionaire instellingen? Wellicht 

daartoe aangespoord door opkomende nationalistische tendensen?  

 Tot slot volgt een conclusie met een synthese van de drie factoren die de 

stagnatie van de groei van het confessioneel onderwijs verklaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 zie bijlage 5 voor de kaart van Indonesië waarop de verschillende zendingsorganisaties ingetekend 
staan met hun werkterrein. 
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Hoofdstuk 1: De opstelling van de overheid      

 

 

1.1 De onderwijsambitie van de Nederlandse overheid in Nederlands-

Indië en haar tenuitvoerlegging.  

 

 

In het begin van de tweede helft van de 19e eeuw werd door de Nederlandse Staten-

Generaal de ambitie uitgesproken om het onderwijs in de kolonie sterk uit te breiden. 

De eerste serieuze inspanning kreeg gestalte met het, speciaal voor dit doel in 1866 

opgerichte, Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. Deze ambitie hing samen 

met de economische bloeiperiode die Indië doormaakte vanaf 1870. De Agrarische 

Wet van De Waal maakte particulier initiatief mogelijk en dat gaf een enorme impuls 

aan de economie. Een jaar eerder, in 1869, was het Suezkanaal geopend en dit 

verminderde de reistijd van Nederland naar de kolonie van maanden naar enkele 

weken. Ongeveer gelijktijdig, namelijk weer in 1870 werd de Stoomvaartmaatschappij 

‘Nederland’ opgericht en vijf jaar later de Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Ook 

werden havens geschikt gemaakt voor het steeds toenemende verkeer over water. Uit 

1888 dateert de oprichting van de voor het inter-insulaire vervoer bestemde 

‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij’. Maar de belangrijkste motor achter de voornoemde 

onderwijshervormingen zal de zogenaamde Ethische Politiek zijn geweest die rond 

1901 wortel schoot. Het woord verwijst naar een intrinsieke morele bewustwording, 

de overtuiging dat de Inlanders meer moesten kunnen profiteren van de enorme 

welvaart die het moederland Nederland had gebracht door met name het 

Cultuurstelsel. Het moest voortaan allemaal eerlijker en rechtvaardiger. De 

economische exploitatie van de koloniale grondstoffen en van de Indische bevolking 

zoals deze vanaf het begin van de kolonisatie vorm had gekregen, werd aan het begin 

van de 20e eeuw negatief beoordeeld. Het nieuwe doel werd de Indische bevolking 

voorbereiden op economische en politieke zelfstandigheid. Om dit doel te bereiken 

moest natuurlijk worden ingezet op een stabiel onderwijssysteem.  

Vanaf 1840 ontstond in Nederlands-Indië een gebrek aan goed opgeleide 

inlandse ambtenaren. Dit hield verband met de zich snel uitbreidende administratieve 

taken. Aangezien het grote aantal vacatures niet kon worden vervuld door de zonen 

der Inlandse hoofden richtte minister Baud zich in 1845 tot de Gouverneur-generaal 
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Rochussen met het verzoek een opleiding voor inlandse ambtenaren op te richtten.6 

Rochussen stelde in antwoord hierop voor een kweekschool op te richten en 20 

provinciale scholen in het leven te roepen. De kosten zouden volgens zijn schatting 

25000 gulden per jaar bedragen. Dit voorstel werd in 1848 bij koninklijk besluit 

goedgekeurd. Het hele initiatief was meer vanuit een bestuurlijke noodzaak geboren 

dan dat het werd gemotiveerd door ideële overwegingen.7 

In ieder geval bood het nog geen impuls voor een echte uitbreiding van het 

onderwijsstelsel. In deze tijd gingen ook stemmen op in het Nederlandse parlement 

om te investeren in onderwijs vanuit een andere gedachte. Het liberale parlementslid 

Baron van Hoëvell, oud predikant te Batavia en geestverwant van Eduard Douwes 

Dekker, liet zich kritisch uit over het Cultuurstelsel. Hij hekelde het onderdrukkende 

karakter ervan en benadrukte dat men in Holland angst had om de mensen in Indië te 

ontwikkelen. Van Hoëvel maakte zich sterk voor investeringen in het Indische 

onderwijs. Daarnaast was hij een belangrijk pleitbezorger van confessioneel onderwijs, 

zowel in de kolonie als in Nederland.8 

In Indië was niet overal evenveel behoefte aan een ambtenaren opleiding. De 

Indische Regering meende zich in eerste instantie stringent te moeten houden aan de 

Koninklijke limiet van 25.000 gulden per jaar. Wel bevatte de instructie van de 

Staten-Generaal voor de Gouverneur-generaal uit 1855 de aanwijzing dat deze moest 

streven naar de oprichting van scholen, en wel zo dat er in elk regentschap voor de 

inlandse jeugd gelegenheid zou komen tot het volgen van onderwijs.9  

In de praktijk kwam daar weinig van terecht. Er werd een kweekschool 

opgericht en bestaande scholen werden in stand gehouden. De geldlimiet moest 

immers in acht genomen worden. Men kon deze periodieke uitkering niet verhogen 

maar wel extra incidentele uitkeringen doen. Daarom ging de Indische overheid de 

schoolgebouwen financieren aangezien dit incidentele betalingen waren. De bevolking 

                                                
6 Baud schreef aan de Gouverneur-generaal dat “ze [de zonen van de Inlandse hoofden] niet zelden 

opgroeien in vadsigheid en onkunde en wanneer de tijd daar was om ze onder de ambtenaren op te 

nemen, de regering zich niet zelden geplaatst ziet tussen het alternatief om een onbruikbare dienaar te 

benoemen of van een heilzaam beginsel af te gaan.” In: Historisch Overzicht van het Regeeringsbeleid 

ten aanzien van het onderwijs voor de Inlandse bevolking. (1930), p. 9 

7 Hartgerink, De Staten-Generaal en het Volksonderwijs in Nederlands-Indië 1848-1918, (1942)p. 2 

8 Wolter Robert Hoëvell, tijdschrift voor Nederlands-Indië, Volume 4 (1847), p. 105 

9 Hartgerink, 1942, p. 7 
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moest vervolgens de salarissen van de leerkrachten betalen, evenals het onderhoud 

van de gebouwen. Wellicht was dit beter andersom geregeld geweest: de bevolking 

kon eerder de arbeid voor de bouw opbrengen dan jaarlijks het bedrag voor de 

salarissen.  

In eerste instantie werden er geen leerlingen gratis toegelaten. Immers, de 

hoofden konden het aan hun kinderen geboden onderwijs prima betalen. Later 

werden kinderen van wie de ouders het schoolgeld niet konden opbrengen toch gratis 

toegelaten. Al in 1853 bepaalde het Opperbestuur10 dat er ook onderwijs moest zijn 

voor kinderen die geen bestuursbetrekking in het vooruitzicht hadden en al in 1855 

werd het niet meer als vanzelfsprekend beschouwd dat kinderen die de school 

bezochten automatisch terecht kwamen in de ambtenarij.11  

Steeds meer kwam ter sprake in de Staten Generaal dat het gouvernement 

moest streven naar meer onderwijs. Minister van Koloniën Rochussen vond echter 

dat de limiet van ƒ25000,-. moest blijven staan. Hij was van oordeel dat het initiatief 

voor onderwijsuitbreiding maar van de inlandse bevolking zelf moest komen. Dit was 

echter niet in overeenstemming met de bepaling en de ambities van het 

Opperbestuur. Daarom vroeg de Gouverneur-generaal Sloet van der Beele (1861-

1866) in 1862 nogmaals naar het standpunt van dit Opperbestuur. Dat herhaalde zijn 

standpunt dat de Gouverneur-generaal actief moest zorgen voor onderwijs voor 

inlanders. Hij hoefde niet te wachten op inlands initiatief maar mocht wel een kleine 

bijdrage verwachten van de bevolking in de vorm van schoolgeld. Hiermee was de 

gedachte dat onderwijs alleen was bedoeld als ambtenarenvoorziening op de 

achtergrond geraakt, ten gunste van de gedachte dat het onderwijs voor alle inlanders 

beschikbaar moest komen.12  

Hoewel de bestedingslimiet was afgeschaft bracht het nieuwe standpunt geen 

echte versnelling in de groei van het aantal gouvernementsscholen. Dat de groei traag 

bleef kwam voornamelijk door een chronisch gebrek aan geschikte en gekwalificeerde 

onderwijzers. Pas na 1868 deed zich een lichte stijging van het aantal scholen voor. 

Hartgerink (1942) ziet hiervoor twee verklaringen: de drang van de Staten Generaal 

                                                
10 Het opperbestuur werd door de kroon uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid van de minister 

van koloniën. Zijn mede-ondertekening (contraseign) was vereist voor elk stuk dat van de koning als 

Opperbestuurder uitging. Daarmee nam de minister de verantwoordelijkheid op zich. 

11 Hartgerink, p. 8 

12 Ibidem, p. 9 
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om nu eens door te pakken nam toe en met de oprichting van het nieuwe 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid in 1866 ontstond ook een 

nieuw onderwijsbeleid. 

In Nederland veranderde de publieke en politieke houding ten aanzien van  

Nederlands-Indië. Het Cultuurstelsel werd onderwerp van discussie en zo ook alle 

maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhingen. Hoofdvraag in deze 

discussie was of afschaffing van het stelsel de voordelen voor moederland Nederland 

zou doen toenemen of juist doen afnemen. Het leek dus om de winst te draaien, zowel 

bij voor- als tegenstanders. Hoe dan ook, de Staten Generaal leek zich steeds meer te 

interesseren voor de kolonie en verlangde steeds meer naar invloed in Indische 

aangelegenheden. Dit was te zien aan de oprichting van het nieuwe departement en 

aan de Comptabiliteitswet van 1864 (zij kwam pas 1867 in werking). Met deze wet 

werd de volledige begroting voor Nederlands-Indië voortaan vastgesteld door de 

Staten-Generaal in Nederland. Hierdoor kreeg het parlement de mogelijkheid om 

zich met het hele beleid ten aanzien van Indië te bemoeien. Een ontwikkeling die het 

gezag in Indië betreurde, mede gezien de vertragingen die dit opleverde in de 

besluitvorming.13 

Voorheen werd het onderwijs door de Indische hoofden geregeld en bij gevolg 

volstrekt naar willekeur ingericht. Het nieuwe Departement van Onderwijs, 

Eeredienst en Nijverheid moest het onderwijs in Nederlands-Indië uniformeren. Daar 

was iedereen het over eens, maar hoe moest dat gebeuren? De conservatieve minister 

Hasselman wilde graag alleen de zonen van de Indische hoofden onderwijs bieden. 

De weldaad daarvan zou vanzelf zou afstralen op de rest van de bevolking. 

Thorbecke, als gematigd liberaal, vond dat een goed idee, evenals Hasselman’s 

opvolger De Waal. Progressieve liberalen vonden dit voorstel verwerpelijk en wensten 

op de begroting van 1869 meer kweekscholen evenals een tweede inspecteur. Dit alles 

om de groei van het onderwijs te bespoedigen en opdat zo spoedig mogelijk alle 

Indiërs toegang zouden krijgen tot het onderwijs. Het budget, dat inmiddels was 

opgelopen tot ƒ286.000,-. zou verhoogd moeten worden met ƒ92.000,-. tot ƒ378.000,. 

Dit alternatieve voorstel werd gehekeld door de conservatieven. Het was immers al 

                                                
13 Hartgerink, p.17 
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moeilijk genoeg om nieuwe kwekelingen te vinden. Daarnaast, meenden zij, boden de 

islamitische scholen, de pesantrens, reeds prima onderwijs.14   

Hoewel minister de Waal meermaals rapporteerde dat de Indische regering 

eigen initiatieven ontplooide om het Indische onderwijs uit te breiden, gebeurde er in 

werkelijkheid zeer weinig. In de Tweede Kamer werd door voorstanders van 

volksonderwijs cynisch geopperd dat het wel de opzet moest zijn van De Waal om ‘den 

kleyne man’ uit te sluiten. Ook de begroting van 1869-1870 droeg geen sporen van een 

onderwijsuitbreiding. Pas op 17 maart 1871 kwam er een nieuw Koninklijk Besluit tot 

stand “ter vaststelling der grondslagen, waarop het inlands onderwijs in 

Nederlandsch-Indië zal zijn gevestigd.”15  Dit resulteerde in een nieuwe onderwijswet 

die enige invloed had op de architectuur van het onderwijs. Voor de ontwikkeling van 

Indië als zodanig waren de Agrarische Wet en de Suikerwet, twee zeer liberale wetten, 

van groter belang. Zij betekenden het einde van het Cultuurstelsel en bevorderden het 

particuliere initiatief.  

De forse ambities van de Staten-Generaal en de hiermee samenhangende 

oprichting van het nieuwe departement konden het probleem van het gebrek aan 

goede onderwijzers niet in korte tijd oplossen. We zien in deze periode het aantal 

kwekelingen redelijk stabiel blijven maar niet groeien. Door het regionale bestuur 

werd uitgemaakt welke jongens naar de kweekschool zouden gaan. De beschikbare 

plaatsen werden zelfs niet altijd gevuld.16 

De beste manier om de kwaliteit van de inlandse scholen te borgen was door 

het afleveren van goed geoutilleerde kwekelingen. Zo werden er inderdaad 

kweekscholen opgericht conform het genoemde Koninklijk Besluit van 1871. Hierin 

stond bepaald dat de kwekelingen na hun examen een jaar ‘behulpzaam moesten zijn’ 

op een inlandse school. Daarna dienden zij twee jaar als hulponderwijzer te dienen. 

Na afloop van deze periode moesten zij nog een examen afleggen en pas daarna 

zouden zij als zelfstandig onderwijzer mogen fungeren.  

Het onderwijs werd doorgaans gegeven in de volkstaal of in het Maleis en 

moest volgens de voorschriften tenminste de volgende vakken omvatten: rekenen, 

lezen en schrijven, in de volkstaal of in het Maleis. Daarnaast kwam het voor dat les 

werd gegeven in de volgende vakken: één of meer Indische talen, Nederlands, 
                                                
14 Hartgerink, p. 19 

15 ibidem, p. 21 

16 ibidem, p. 27 
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rekenkunde, topografie en geschiedenis van Nederland, Indië en de wereld, kennis der 

natuur, landbouwkunde, tekenen, landmeten en zingen. Het Nederlands was geen 

voertaal maar bood wel een manier om onderwijzers toegang te geven tot de rijkere 

bronnen in het Nederlands. Zo zouden zij zichzelf uiteindelijk kunnen bijscholen. 

Aangezien de kwekelingen bij binnenkomst nog geen Nederlands spraken was deze 

taal als voertaal sowieso ongeschikt. 

 Schoolcommissies hielden toezicht op de kweekscholen. Deze moesten bestaan 

uit Europese ambtenaren of uit particulieren én enige voorname inlanders. De 

inspectie stond onder leiding van de directeur van de het nieuwe Departement van 

O.E.N. en werd uitgevoerd door een inspecteur en enkele adjudantinspecteurs. De 

wet van 1871 legde een sterke nadruk op de kwaliteit van de opleiding. Ook werden 

zogenaamde externenscholen (stagescholen) verbonden aan de kweekscholen.  

De duur van de opleiding werd gesteld op vier jaar met mogelijkheid tot 

verlenging van nog eens vier jaar. Kandidaat-kwekelingen moesten minstens twaalf 

jaar oud zijn en een inlandse lagere gouvernementsschool hebben doorlopen of een 

toelatingsexamen hebben afgelegd voor de plaatselijke schoolcommissie.  

Tot zover de nagestreefde vernieuwing. De daarin tot uitdrukking komende 

groeiambitie van de Staten Generaal bleek in de praktijk niet haalbaar. De eisen die 

gesteld werden aan de kweekscholen bleken veel te hoog en veel kwekelingen haalden 

gewoon het eindexamen niet. Dit is niet vreemd als we bedenken dat de meeste van 

hen niet veel meer vooropleiding hadden dan drie jaar lagere school. Het was daarom 

geen wonder dat de opleiding in feite zes jaar of meer duurde. De oplossing voor het 

genoemde probleem lag voor de hand: de eisen werden versoepeld. Volgens de 

beschreven onderwijsregeling zouden er eerst kwekelingen worden afgeleverd, voordat 

er nieuwe scholen geopend zouden worden maar deze doelen konden op de wijze 

waarop het onderwijs feitelijk gestalte kreeg niet worden gehaald. Men had al veel 

moeite om voldoende kwekelingen te vinden. Daarnaast waren de meeste kinderen 

volstrekt analfabeet, terwijl degenen die wel konden schrijven afkomstig waren uit het 

milieu van aanzienlijke inlanders. Zij ambieerden veelal posities waaraan meer gezag 

was verbonden dan aan een betrekking als onderwijzer.  

De druk van de Staten Generaal nam ondertussen toe. In 1872 werd al 

bepaald dat ook onderwijzers aangesteld konden worden die niet waren opgeleid aan 
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een kweekschool. Het examen was een stuk eenvoudiger dan het eindexamen van de 

kweekscholen.17 Zo werd de standaard verlaagd om de doelstellingen te behalen.  

 

 

1.2 De houding van de overheid ten aanzien van het zendingsonderwijs.  

 

 

Hoe verloor het missionaire onderwijs in Nederlands-Indië haar subsidie? De 

subsidiëring van het zendingsonderwijs was tot in de jaren zeventig van de 19e eeuw 

nooit een probleem geweest. Op de Molukken en in de Minahassa ondersteunde het 

gouvernement scholen voor inlandse christenen met een subsidie.18 De bijbel was hier 

het belangrijkste leerboek en de schoolmeesters waren kerkelijke dienaren. Om slechts 

één voorbeeld te noemen: in 1849 subsidieerde het gouvernement op Borneo de 

Rijnse Zending uit Wuppertal door vijf inheemse (Dajakse) leraren te bekostigen.19    

 Vooral onder invloed van de politiek in Nederland, waar het 

verlichtingsdenken zich afzette tegen onderwijs verzorgd door de kerk, ging het 

gouvernement het onderwijs seculariseren. Voortaan was er voor de bijbel geen plaats 

meer in de openbare school en zou deze zich op den duur ontdoen van elke vorm van 

religieus onderwijs. Zo kwam het dat in artikel 4 van het grondslagenbesluit van het 

inlands onderwijs uit 1871 al het godsdienstig onderwijs, zowel op de inlandse scholen 

als op de kweekscholen, verboden werd. Had de regering zich al in het 

regeringsreglement van 1854 verplicht om te zorgen voor onderwijs, onafhankelijk 

van de godsdienst, vanaf nu werd alleen onderwijs gesubsidieerd dat was gericht op 

maatschappelijke verbetering. Zo werd het beginsel van neutraliteit doorgevoerd op 

de reguliere scholen. Niet omdat de liberale overheid tegen godsdienst was, maar 

omdat zij vond dat men zich op door de overheid gefinancierde scholen niet met 

godsdienst moest inlaten. Voor het beleid werd derhalve het principiële liberale 

neutraliteitsbeginsel leidend. De staat behoorde zich niet met godsdienst in te laten, 

ook niet indirect, door het steunen van zendingsscholen. Ook de vrees dat subsidie 

                                                
17 Hartgerink, p. 27 

18 Minahassa ligt op het noordwestelijke puntje van Celebes. Zie hiervoor de kaart in bijlage 5.  

19 Algemeen Onderwijsverslag van Nederlands-Indië 1850-1852, p. 204  
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aan zendingsscholen uiteindelijk zou moeten leiden tot het verlenen van subsidies aan 

islamitische scholen zal een rol hebben gespeeld bij deze beslissing.20  

Hoe zat het dan met de houding van de overheid als het ging om de 

pesantren? Indien de overheid bijzonder onderwijs zou subsidiëren dan zou in 

principe ook het islamitisch onderwijs daarvoor in aanmerking dienen te komen. 

Mogelijk is de subsidiepolitiek van de overheid ten aanzien van de christelijke scholen 

beïnvloed door deze discussie. Wanneer we echter de houding van de overheid ten 

aanzien van het christelijk onderwijs vergelijken met haar houding ten aanzien van 

het islamitische onderwijs, dan blijkt dat er wel een bereidheid was om christelijk 

onderwijs te verbeteren en daar ook voor te betalen, maar dat er veel weerstand was 

om de islamscholen te subsidiëren met hetzelfde doel: het verbeteren van het 

onderwijs.  

Wat de kwaliteit betreft waren christelijke scholen en de pesantren zeer 

vergelijkbaar. De inspecteur van Inlands Onderwijs J.A. van der Chijs schreef in zijn 

rapporten uit 1860 dat het voor hem in wezen onduidelijk was of de leraren van de 

christelijke scholen die hij bezocht wel ‘leraar’ genoemd konden worden aangezien zij 

zich uitsluitend bezig hielden met catechisatie. Als er werd geschreven of gelezen dan 

ging het om Bijbelse teksten, geschiedenis was Bijbelse geschiedenis en wanneer er 

werd gezongen, dan klonken er psalmen.21  

Islamitische en christelijke scholen waren dus inhoudelijk zeer goed te 

vergelijken, maar het politieke beleid ten aanzien van beide verschilde. Het lijkt er op 

dat hier slechts politieke motieven een rol speelden. Minister van Koloniën 

Keuchenius was een groot pleitbezorger van bijzonder onderwijs, maar niet van 

islamitisch onderwijs. In een advies uit 1888 oordeelde hij dat financiële steun aan 

islamitische scholen zou leiden tot promotie van deze scholen en dit uiteindelijk 

weinig zou bijdragen aan versterking van de Nederlandse autoriteit en invloed in 

Indië.22    

Daarmee is nog lang niet gezegd dat het koloniale gezag in Indië liever geen 

missionaire activiteiten in haar gebieden zag. Het gouvernement onderkende wel 

degelijk de meerwaarde van de missionaire organisaties. Deze droegen immers door 

                                                
20 Brugmans, geschiedenis van het onderwijs in Nederlands-Indië, p. 165. Zie ook: Hartgerink, p.15, 

p.46 

21 Brugmans, pp. 165-166  

22 Steenbrink, Dutch colonialism and Indonesian Islam (Amsterdam-Atlanta 1993), p. 87 
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onderwijs en gezondheidszorg bij aan het algemene beschavingsoffensief. Er werd van 

de missie en van de zending verwacht dat deze de inlanders moreel besef en 

gehoorzaamheid aan het wettelijk gezag bijbrachten. In dat opzicht vervulden de 

missionarissen en zendelingen een taak die de ambities van de overheid hielp 

verwezenlijken.23  

Daarnaast was het ook nog eens zo dat de overheid, in de beginjaren van haar 

eigen onderwijsambitie, leerde van de wijze waarop de kweekscholen door de 

zendingsorganisaties waren opgezet. Het gouvernement had zelfs de uit 1834 

daterende kweekschool van het NZG te Ambon overgenomen, en een aantal andere 

kweekscholen, zoals de kweekschool te Tanawangko in de Minahassa, konden blijven 

voortbestaan.24  

Uit inspectie bleek echter dat de kweekscholen van de zending zich meer 

toelegden op het opleiden van kerkelijke voorgangers dan op het vormen van 

onderwijskrachten in de ‘gewone’ schoolvakken. Dit was natuurlijk in strijd met het 

regeringsreglement en daarom werd nadrukkelijk gesteld dat officieel het 

subsidiebeleid ten aanzien van het zendingsonderwijs zou worden aangepast25, terwijl 

er niet eens een algemene regeling was ten aanzien van het toekennen van financiële 

steun aan particuliere scholen. Het gouvernement besliste in elk afzonderlijk geval 

over de toekenning van een subsidie en de hoogte ervan. Welke scholen er nu wel, 

gedeeltelijk of geen subsidie mochten ontvangen moest nu goed geregeld worden. Dit 

gebeurde in de Subsidie Ordonnantie van 1871 die vooral van belang is voor de subsidies 

die zij verbood, te weten subsidies aan confessionele scholen. Daarmee kwam aan de 

samenwerking tussen zending en gouvernement een voorlopig einde.26  

Nu werden de missionaire organisaties geconfronteerd met een ontwikkeling 

waarbij, in gebieden waar zij al lange tijd actief waren geweest en een 

onderwijsmonopolie hadden, scholen werden opgericht die veel ruimere financiële 

middelen tot hun beschikking hadden voor schoolgebouw, leermiddelen en salarissen, 

                                                
23 J. Roldanus, Geschiedenis van de missionering 1848-heden (Kampen 1993), p.107 

24 Brugmans, p.166 

25 Vooral J.A. van der Chijs, inspecteur van het inlands onderwijs, heeft in belangrijke mate 

bijgedragen aan dit besluit. Zie: P. Th. F.M. Boekholt, Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de 

Staat, p. 209    

26 Brugmans, p. 109, p. 167 
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dan waarover zijzelf beschikten. Zij zagen hun voorsprong drastisch kleiner worden.27 

Het Nederlands Zendelinggenootschap deed verwoede pogingen om het tij te keren, 

maar hun bezwaren mochten niet baten. Vanuit het NZG wees men de politiek op 

het Brits-Indisch subsidiestelsel waar juist neutraliteit werd betracht door 

zendingsscholen van allerlei richtingen te ondersteunen. Ook waarschuwde men dat 

het beleid van zogenaamde neutraliteit niet alleen tegenwerking van het christendom 

betekende maar vooral bevordering van de islam. Als bewijs voor deze stelling voerde 

men lesboeken aan waarin alle verwijzingen naar het christendom waren geschrapt, 

terwijl dat voor verwijzingen naar de islam niet nodig was gevonden. De Anti 

Revolutionaire Partij (ARP) stelde dat de regering een grove fout beging, aangezien de 

zendingsscholen opvoedend werkten en een tegengif vormden voor het 

‘Mohammedaanse fanatisme’. Het Opperbestuur bleef echter bij haar oordeel dat de 

neutraliteit van de Staat in het geding was wanneer het een uitzondering zou maken 

voor het zendingsonderwijs en een subsidie zou gedogen.28 Men bleef vasthouden aan 

de liberale beginselen en weigerde te betalen voor propaganda van de ene of andere 

godsdienstige richting. Wel werd in de ordonnantie de bepaling opgenomen dat 

buiten schooltijd, de schoollokalen voor andere doeleinden, zoals godsdienstlessen, 

beschikbaar mochten worden gesteld.29 

Volgens Brugmans (1938) was de subsidieordonnantie van 1871 voor het NZG 

een minder grote klap dan men zou verwachten. Voornamelijk in de Minahassa 

voelde men de invloed van de veranderde subsidiepolitiek. In 1874 waren daar 120 

zendingsscholen van het NZG die geen financiële middelen meer ontvingen van het 

gouvernement.30 Zij concurreerden met slechts 16 gouvernementsscholen in deze 

regio.   

Men zou verwachten dat door het afschaffen van de subsidies voor scholen 

met godsdienstig onderwijs het aantal zendingsscholen zou afnemen, in ieder geval 

niet toenemen. Maar opvallend genoeg komt Hartgerink tot de conclusie dat de 

confessionele scholen zich door de subsidiestop apolitiek hebben kunnen ontwikkelen: 

                                                
27 Boekholt, p. 209 

28 P. Van Limburg Brouwer, Het gouvernementeel inlandsch onderwijs op Sumatra (Tijdschrift voor 

Ned. Indië 1876, II), pp. 41-42. Hartgerink spreekt van 117 scholen in de Minahassa die hun subsidie 

kwijtraakten in 1874.  

29 Hartgerink, p. 47 

30 Brugmans, p. 168 
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er was nauwelijks overheidsbemoeienis. Dit heeft voortgeduurd tot 1895, toen nieuwe 

subsidiebepalingen van kracht werden en er wel weer subsidies werden gegeven aan 

het bijzonder onderwijs.31 We moeten ons dus afvragen wat het beleid nu echt voor 

invloed had op het missionaire onderwijs. Was het zendingsonderwijs echt zo zwaar 

geraakt door de subsidiestop? In de periode 1877 tot 1892, een periode waarin er 

nagenoeg geen gouvernementssteun was voor godsdienstig onderwijs, wist het 

zendingsonderwijs zich toch te verdubbelen.32 We zien dat het aantal 

gouvernementsscholen in 1871 75% groter is dan het aantal zendingsscholen. Vooral 

na 1872 zien we een enorme toename in het aantal gouvernementsscholen. Deze 

vlucht komt tot een plotseling einde in het begin van de jaren ’80 van de 19e eeuw, 

wat waarschijnlijk te maken heeft met de economische crisis in dat decennium.33  Het 

zendingsonderwijs leek totaal ongevoelig voor deze crisis. Het aantal zendingsscholen 

stijgt versneld door na 1882. In de periode 1882 tot 1892 zien we een stijging van 

87%. Bij de gouvernementsscholen zien we bijna geen stijging: nog geen 1% toename. 

Ondanks deze verschillen in groei zijn er in 1892 voor elke 3 zendingsscholen 5 

gouvernementsscholen. Het lijkt er dus op dat de uitblijvende subsidie geen negatief 

gevolg had voor het aantal zendingsscholen. Integendeel zelfs: de groei versnelde.  

 Hoe de verhouding tussen de gouvernementele overheid en de 

zendingsscholen lag, blijkt goed uit de Minahassa-kwestie. De Minahassa34, een regio 

binnen Noord Celebes (het huidige Sulawesi), vormde in 1848 al een centrum van 

onderwijs waar de NZG met 76 scholen een zwaar overwicht had op het 

gouvernement. Deze had 12 scholen in dit gebied. Vooral de zendingsscholen bleven 

in aantal groeien zodat er in 1856 maar liefst 97 zendingsscholen waren. Een 

ambtenaar van het Binnenlands Bestuur vond dat de bevolking, met alle lasten die zij 

droeg aan cultuur- en herendiensten, niet ook nog eens een financiële bijdrage hoefde 

te leveren voor het in stand houden van de scholen. De hierop afgestemde maatregel 

was desastreus voor het NZG. De grootste overgebleven inkomstenbron van deze 

scholen, het schoolgeld (de subsidies waren al weggevallen) viel weg en al snel kwamen 

zij in de financiële problemen. In 1867 wendde het NZG zich tot de Indische regering 

met een verzoek tot subsidie voor deze scholen. Voor het geval dit niet mogelijk was 

                                                
31 Met deze regeling in 1895 werd voortaan ¾ van de onderwijskosten vergoed door de overheid.  

32 zie bijlage 1 

33 Hartgerink, p. 38 

34 zie bijlage 5 
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stelde het genootschap voor dat het gouvernement de scholen zou overnemen maar 

met dien verstande dat het godsdienstig karakter van de school behouden zou 

blijven.35  

 We hebben reeds gezien dat de overheid in deze jaren doende was om het 

onderwijs in Indië te hervormen. Onderdeel van deze hervorming was een nieuwe 

subsidieregeling die onder meer behelsde dat scholen op godsdienstige grondslag geen 

recht meer hadden op subsidie. Het was dus voortaan niet meer mogelijk dat de 

overheid scholen zou beheren waar godsdienstig onderwijs gegeven werd. Wat het 

genoemde verzoek van het NZG betreft: de overheid liet op een antwoord wachten 

tot 1874, en uiteindelijk was haar antwoord op beide verzoeken, subsidie of 

overname, negatief. Hoezeer ook door confessionele partijen werd geprotesteerd, het 

hielp niets. De constellatie in de Nederlandse politiek was in deze periode overwegend 

liberaal. In 1874 brengt het conservatieve minderheidskabinet van Lynden van 

Sandenburg geen beleidsverandering ten aanzien van het zendingsonderwijs.   

“Het zoo zeer gewaardeerde Zendingsonderwijs dreigde nu teloor te gaan en 

dat terwijl het in dit geval toch alleen Christenkinderen betrof,” zo lezen we in een 

verslag van deze onderwijsdiscussie.36 De liberale regering gaf te verstaan dat zij 

onmogelijk steun kon verlenen, maar vond het wel degelijk jammer dat het NZG zo 

verzwakt was geraakt. De liberale minister Fransen van de Putte stelde voor dat het 

NZG 50 van haar 117 scholen zou behouden, andere liberalen dat de christelijke 

schoolhoofden gewoon aanbleven. Deze konden in het laatstgenoemde voorstel hun 

invloed gewoon nog laten gelden: overdag zou gewoon les worden gegeven en ’s 

avonds mochten de schoollokalen benut worden voor godsdienstig onderricht.  

 Het gevolg van de voornoemde afwijzing was dat het NZG ongeveer 40 

scholen moest opheffen. Deze werden, zonder de door het genootschap bepleite 

voorwaarde, overgenomen door het gouvernement. In een ‘Memorie van Antwoord’ op 

de Indische Begroting voor 1881 merkte minister van Goldstein op dat de zending de 

Minahassa als zendingsgebied had moeten verlaten en de regering nu de dure plicht 

had om te voorkomen dat “de vruchten van de veelzijdige werkzaamheid voor de 

bevolking verloren gaan”37  

                                                
35 Hartgerink, pp. 138-143 

36 Teding van Berkhout. 7 november 1873. 1873-1874. IIe kamer Hand. 202 In: Hartgerink, op.cit. p. 

139 

37 Min v. Goldstein, 1874-1875. I.B. 1875. IIe K. No 36a M. v. d. A., 31 In: Hartgerink, p. 140 
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Na deze afstoting namen de gouvernementsscholen in aantal toe maar ook de 

zendingsscholen groeiden nog in aantal. Het verschil tussen de gouvernementsscholen 

en de zendingsscholen was echter buitengewoon groot. De eersten waren beter 

ingericht, beschikten over meer en betere schoolmaterialen en de salarissen van de 

leerkrachten waren significant hoger. Op deze ongelijkheid zal in het volgende 

hoofdstuk dieper worden ingaan.  

In 1895 ging een nieuwe subsidieregeling in. Zij behelsde dat de 

zendingsscholen, met hun godsdienstig karakter, weer recht kregen op een subsidie. 

Dit betekende dat de scholen die in de voorgaande jaren waren overgegaan naar het 

gouvernement in principe teruggegeven konden worden aan het NZG. Zo 

gemakkelijk ging dat echter niet, ofschoon vooral de confessionele partijen binnen de 

regering op deze teruggave aandrongen. Zij voerden daarbij twee argumenten aan. 

Het ene was dat de huidige opzet voor de overheid te duur was: de scholen slurpten 

een te groot percentage van het budget voor de Minahassa op. Het andere argument 

luidde dat het zendingsonderwijs veel beter aansloot op de behoefte van de inlanders. 

Het zendingsonderwijs trok de inlander minder uit zijn milieu dan het 

gouvernementele onderwijs met zijn meer theoretisch karakter. Zelfs werd gesteld dat 

de inlander het gevaar liep ‘verhollandiseerd’ te worden.38  

Dat het zendingsonderwijs beter aansloot bij de inlanders werd erkend door 

minister Asch van Wijck. Deze beloofde een meer praktische vorm van onderwijs voor 

de gouvernementsscholen te overwegen. Ook zei hij het te betreuren dat de 

zendingsscholen indertijd waren overgegaan naar het gouvernement. Zelfs noemde hij 

het wenselijk de subsidies voor de zendingsscholen te verhogen, aangezien deze beter 

aansloten op de inlandse wensen. Het leek dus wel goed te komen met de teruggave. 

Toch spraken in de Tweede Kamer zich ook leden tegen teruggave uit, of in ieder 

geval tegen teruggave aan de zending. Kamerlid van Kol betoogde: “waarom alleen 

het Protestante element en niet het Roomse?”39  

In 1909 was het nog steeds niet voor elkaar en minister Idenburg zei dat dit 

kwam doordat het NZG nog geen definitieve plannen had voorgelegd. Maar de zaak 

lag anders. Vooral van socialistische zijde werd betoogd dat de bevolking niet 

unaniem voor teruggave was. En ook werd betoogd dat de gouvernementsscholen 
                                                
38 De Visser, 26 november 1901. 1901-1902. IB 1902. IIe k. Hand., p. 160, p. 182. In: Hartgerink, p. 

140  

39 H.H. van Kol, 1905-1906. I.B.1906. IIe K. No. 42. M.v.A., p. 43 In: Hartgerink, p. 141 
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wellicht duurder waren, maar ook beter, mooier en verdraagzamer, terwijl de 

zendingsscholen toch een propagandamiddel bleven.40  

De weerstand van de lokale bevolking tegen teruggave van de scholen aan het 

NZG is opmerkelijk. De vraag is echter of dit te maken heeft met het ontluikende 

nationalisme of eerder met de opkomst van de islam in de Minahassa. Een derde en 

meest waarschijnlijke mogelijkheid is dat de weerstand wortelde in het besef van de 

bevolking van de Minahassa dat de kwaliteit van de gouvernementsscholen significant 

hoger was dan die van de zendingsscholen. De Nederlandse 

gouvernementsonderwijzer Viersen, werkzaam in Menado, was hier heel duidelijk 

over. Hij vond het logisch dat de lokale bevolking van de Minahassa de 

zendingsscholen niet terug wilde. Immers, de kwaliteit liet ernstig te wensen over, 

zowel van de zendelingen als van al het andere zoals de schoolgebouwen en het 

onderwijs. Onder de huidige omstandigheden was de conversie in geen enkel opzicht 

te rechtvaardigen.41  

Toch wilde de overheid graag de kosten van het onderwijs drukken en zij 

zocht naar een manier om scholing uit te besteden aan de zending. Minister De Waal 

Malefyt stelde voor de scholen waarvan de ouders dat wilden, terug te geven aan de 

zending. De andere scholen zouden gesubsidieerd overgedaan kunnen worden aan de 

districtsbesturen. Dit voorstel werd afgekeurd. De socialisten in de regering vonden 

het helemaal niet goed dat de zending scholen terugkreeg, en de districten zouden de 

kwaliteit van de scholen omlaag brengen tot desaschoolniveau.42 Uiteindelijk viel toch 

het besluit de scholen buiten de hoofdplaatsen om te vormen tot districtscholen. De 

overige scholen dienden gouvernementsscholen te blijven. Zo kwam de Minahassa-

kwestie tot een einde.  

Dat de zendingsscholen door de regering niet (meer) werden tegengewerkt blijkt uit 

een rede van Colijn (ARP) uit 1909. Deze benadrukte dat hij de inlandse tweede 

                                                
40 Ter Laan en anderen, 15 november 1909. 1909-1910. I.B. 1910. IIe K. Hand. p. 209 In: Hartgerink, 

p. 141 

41 T.F. Viersen, Het standpunt der Zending in de Minahassa en op de Sangir- en Talaoeteilanden, in 

het bijzonder inzake de overname der Inlandsche Openbare Lagere Scholen aldaar (Amsterdam 1911, 

p. 10. Zie ook het citaat aan het begin van de inleiding. 
42 onderwijs commissie. No 43. V.V. 51. In: Hartgerink, p. 142 
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klasse scholen43 ongeschikt vond voor de gewone desaman en dat omvorming van deze 

veel te theoretische scholen tot gewone volksscholen veel te kostbaar was. Hij kwam 

daarom met een ander voorstel. Het zendingsonderwijs sloot veel beter aan bij deze 

desaman en daarom zou het gouvernement na moeten gaan wat het per streek voor 

onderwijs kon besteden. Met de daar werkende zendingscorporatie zou dan 

overeenstemming bereikt kunnen worden dat zíj voor het bewuste bedrag het 

onderwijs zou gaan verzorgen. In plaats van tegenwerking zien we dus zelfs 

stimuleringsmaatregelen. Ondanks protesten uit de socialistische hoek waarin werd 

betoogd dat dit geen financiële besparing zou inhouden en de scholen dan net zo goed 

bij het gouvernement zouden kunnen blijven, werd het door Colijn voorgestelde 

stelsel toch ingevoerd. Colijn voelde wel iets voor het beginsel dat bijzonder onderwijs 

regel diende te zijn en openbaar onderwijs uitzondering en begon met de uitbesteding 

van onderwijs aan de zending en de missie met volledige dekking van kosten en indien 

mogelijk voor een periode van tien jaar.44 Op die manier werd bijvoorbeeld de zorg 

voor het onderwijs op Timor overgedragen aan de Congregatie van de Paters van het 

Goddelijk Woord.45 Ook werd bepaald dat, zolang de zending haar taken goed 

uitvoerde, in het betreffende gebied geen gouvernementsscholen opgericht zouden 

worden en geen scholen van andere corporaties zouden worden gesteund.46  

 

 

 

 

1.3 De invoering van het stelsel van desa-onderwijs 

 

 

De Ethische Politiek had als doel om de levensstandaard van de inlandse bevolking te 

verbeteren met als uiteindelijke doel zelfbestuur. Allereerst ging het om een 

verbetering van de primaire levensbehoeften. Hier denkt men aan een verbetering 

van de infrastructuur ten behoeve van een betere voedselvoorziening. Daarnaast was 

                                                
43 inmiddels was het gouvernementsonderwijs gereorganiseerd en was er differentiatie in het onderwijs 

en waren er vele desascholen bijgekomen. Zie hiervoor ook bijlage 1 

44 Van der Wal, pp. 358-359 en Hartgerink p.144 

45 Indisch Staatsblad 1914.  

46 Hartgerink p.145 
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een gevolg van deze politiek het opzetten van een onderwijsstructuur die betaalbaar 

was en vooral grootschalig. Het bereik van het onderwijs moest omhoog. Dat dit doel 

uiteindelijk bereikt was is te zien in figuur 1 (p3) Het desa-onderwijs, geïnitieerd door 

het gouvernement groeide sterk vanaf het jaar 1907, zeker in verhouding met het 

confessionele onderwijs dat stabiel bleef. Missie en zending profiteerden niet van de 

groei van het openbare onderwijs. De vraag is waarom niet. Om die vraag te kunnen 

beantwoorden moet men eerst de aandacht richten op de vraag hoe het kan dat het 

desa-onderwijs een succes werd.  

 De desaschool was een vorm van eenvoudig volksonderwijs in de streektaal 

van de leerlingen. Het was een poging tot alfabetisering van de bevolking omdat dat 

de enige manier was om de bevolking te verheffen op een voor het gouvernement 

voordelige wijze. Minister van koloniën Welter zei hierover: “Een massa analfabeten 

is economisch niet noemenswaard vooruit te brengen.”47 Een groot deel van de kosten 

van de desascholen werd gedragen door de dorpsgemeenschap, de desa, waar de 

school gevestigd was. De investeringen die werden gedaan door het gouvernement 

betrof alleen de eerste kosten van oprichting en onvermijdelijke tekorten.48 Daarin ligt 

ook een belangrijke verklaring voor het succes. Het systeem was vele malen goedkoper 

dan de bestaande, door het gouvernement gefinancierde scholen. Niemand 

beschouwde bij invoering de desascholen als ideale eindoplossing. Het was slechts een 

realistische manier om in korte tijd de hele kolonie te overdekken met onderwijs, iets 

wat met de gouvernementsscholen nooit zou lukken.  

 In de Indische Begroting voor 1907 valt te lezen dat de ambitie eerder bij de 

kwantiteit lag dan bij de kwaliteit van het onderwijs. Het onderwijs was zeer 

elementair van opzet. Het leerplan omvatte slechts lezen, schrijven en rekenen. 

Leerlingen die aansluitend een vervolgopleiding wilden doen, konden hoger onderwijs 

volgen om zich verder te ontwikkelen. De eisen die werden gesteld aan de 

onderwijzers aan de desascholen waren niet erg hoog. Van hen werd een zelfde mate 

van kennis vereist als de leerlingen op de tweede klas gouvernementsscholen konden 

verkrijgen. Het gat in de kennis van de onderwijzer zou gevuld moeten worden door 

                                                
47 Van der Wal, p. 388 
48 Brugmans, p. 161, p. 168. en Hartgering pp. 111-112 
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eenvoudige lesboekjes over praktische zaken als landbouwkundige werkjes. Dit waren 

dan dezelfde boekjes waarmee men ook leerde lezen.49     

Uit een brief van Pott en Van Rees aan gouverneur-generaal Van Heutsz 

blijkt dat er al eerder initiatieven waren geweest op midden-Java om dorpsschooltjes 

op te richten. Deze waren door gebrek aan belangstelling al snel na hun oprichting 

gestaakt. Volgens Pott en Van Rees kwam dit doordat de zeer primitieve inrichting 

van de scholen en van het onderwijs in het algemeen de bewoners te weinig 

perspectieven bood.50 Dit moest voorkomen worden. Een manier was de oprichting 

van een gemeentelijke kredietinstelling, de zogenoemde desaloemboeng (rijstbankjes) 

waarbij leningen voor bijvoorbeeld zaaigoed konden worden verkregen tegen een 

rente van 25- tot 50% die ook weer in natura voldaan konden worden. De winsten 

hieruit konden naar de dorpsscholen vloeien. Hiertegen had minister Fock grote 

bezwaren. Hij schreef aan gouverneur-generaal van Heutsz dat het zeer slechte sier 

zou maken als op hoog bevel een deel van de inkomsten van deze kredietinstellingen 

besteed zou worden voor de oprichting van dorpsscholen. De kans bestond dan dat de 

bevolking dit zou uitleggen dat men van bestuurswege beslag liet leggen op de 

vruchten van de loemboengs om daarmee de uitgaven van het gouvernement voor het 

onderwijs te verlichten.51  

Het desa-onderwijs maakte vanaf het begin een sterke groei door. 

Inspectierapporten beschreven een situatie waarin zorgen werden geuit of de dorpen 

de financiële lasten wel konden dragen en of er wel voldoende controle was op de 

kwaliteit van de desascholen. De schaal waarop men dit type onderwijs wilde gaan 

invoeren was zo groot dat er zorgen kwamen over de waarborgen dat het onderwijs 

de algemene ontwikkeling wel omhoog zou brengen. Ondanks deze zorgen laten de 

groeicijfers zien dat het een zeer succesvol systeem was. In 1910 waren er al bijna 

1200 scholen opgericht en vijf jaar later was dit aantal vervijfvoudigd. Deze groei zette 

                                                
49 brief van waarnemend directeur van onderwijs, eredienst en nijverheid (J.G.Pott) en waarnemend 

directeur van binnenlandsch bestuur (D.F.W. van Rees) aan gouverneur-generaal Van Heutsz, p. 20 

maart 1906. Over de oprichting van dorpsscholen ten behoeve van verheffing der inlandse bevolking. 

In: Van der Wal, pp. 59-69 
50 brief van J.G.Pott en D.F.W. van Rees aan gouverneur-generaal Van Heutsz, 20 maart 1906. In: 

Van der Wal, pp. 59-69 

51 brief van Fock aan Van Heutsz, 3 januari 1906 In Van der Wal, p. 60 
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door. In 1940 waren er ruim 15000 dorpsscholen met meer dan 2 miljoen 

leerlingen.52  

Het lukte de missionaire organisaties niet om aan te haken bij deze 

ontwikkeling. Er was niet op te boksen tegen de scheppingsdrift van de overheid. De 

organisatorische capaciteit van de overheid was vele malen groter dan de organisatie 

van de zending en missie. Ook de financiële slagkracht van het gouvernement was 

veel groter. Rond 1910 trok de overheid voor een gemiddelde desaschool ongeveer 

100 gulden uit voor de oprichting. Daarnaast betaalde de overheid in sommige 

gevallen ook nog een jaarlijkse bijslag op het inkomen van de gemeente-onderwijzer. 

Er werd door de overheid in 1910 ruim een miljoen gulden geïnvesteerd in desa-

onderwijs. Dit was in 1920 opgelopen tot veertien miljoen gulden.53  

Eind 1937 blikte minister van koloniën Welter terug in een brief aan 

gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Hij betwijfelde hierin of 

de onderwijsvoorziening in economisch opzicht wel te verantwoorden was geweest. Er 

was zoveel geld en energie gestoken in de oprichting van desascholen en nog steeds 

was 2/3 van de schoolrijpe jeugd verstoken van elementair onderwijs.54 De 

bevolkingsgroei overtrof de groei van de leerlingenaantallen op de desascholen. Er 

kwamen dus analfabeten bij. Dit bracht de overheid er toe om nog meer de basis van 

het onderwijs te brengen ‘in de inheemse sfeer’. Het moest dus nog goedkoper om het 

bereik van het desa-onderwijs te vergroten.55  

Uiteindelijk volgde rond 1940 ongeveer 15% van de kinderen in de 

schoolgaande leeftijd onderwijs. Daarvan volgde 13% openbaar onderwijs en 2,5% 

bijzonder onderwijs. Het overheidsbeleid was duur geweest maar effectief. De 

begroting was telkens overschreden. De groei van de desascholen had ook te lijden 

gehad van de economische crisis in de jaren ’30. Er waren een aantal 

bezuinigingsrondes geweest waarbij de financiële lasten nog meer bij de lokale 

gemeenschappen kwamen te liggen. Ook de bevolking werd getroffen door deze 

financiële crisis en dit resulteerde in een situatie waarbij zelfs de zeer geringe onkosten 

                                                
52 Zie bijlage 1 en bijlage 4  

53 Van der Wal, p. 127 

54 30% van de schoolgaande jeugd is een veel te optimistische schatting. Dit lag veel eerder in de buurt 

van de 8%. Zie hiervoor bijlage 4 
55 Minister van koloniën Welter aan gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 1937. 

In: Van der Wal, p. 577 
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van het sturen van een kind naar een volksschool voor vele ouders te bezwarend 

waren.56    

Wat valt uit dit alles te concluderen met betrekking tot de houding die de 

overheid tegenover zending- en missiescholen heeft ingenomen? Ten eerste dat de 

overheid niet met één stem sprak als het ging om het confessionele scholen. De 

christelijke partijen in de Staten Generaal hadden doorgaans een andere opvatting 

dan de liberalen en de socialisten. De liberale partijen zijn vrijwel de gehele 19e eeuw, 

en het eerste begin van de 20e eeuw dominant geweest in de politieke cultuur. 

Daarom kunnen wij vaststellen dat zij in belangrijke mate sturend waren in het beleid 

omtrent het confessioneel onderwijs in Nederlands-Indië. Onderdeel van dit beleid 

was de subsidiepolitiek die, in overeenstemming met de bevindingen van Hartgerink 

(1942), weinig negatieve invloed heeft gehad op het absolute aantal christelijke 

scholen. Het aantal verdubbelde immers in de periode dat er geen subsidies werden 

uitgekeerd. Al valt niet te zeggen wat de groei zou zijn geweest indien de confessionele 

scholen wel subsidie hadden gekregen.  

Vervolgens nemen we waar dat de Nederlandse overheid het 

zendingsonderwijs vanaf het begin van de 20e eeuw op waarde is gaan schatten. Men 

zag in dat dit type onderwijs beter aansloot bij de leefwereld van de inlanders en 

daarom de ambitie van een beschavingsoffensief alleen maar ondersteunde. En dat 

allemaal voor een lagere prijs dan waarvoor de gouvernementsscholen het werk 

konden doen.  

Vanuit de Indische regering brak men even zeer een lans voor 

zendingsonderwijs, al vond men wel dat het een en ander moest veranderen aan de 

opzet en bleef men zorgen houden over de kwaliteit. Resident C.J. Westenberg 

betoogde op 12 september in 1910 dat het volksonderwijs dat van de zending uitgaat 

‘rijke vruchten zou kunnen afwerpen’, maar dan moest er wel wat veranderen. Óf het 

onderwijs zou in het Nederlands gegeven moeten worden zodat de inlanders de 

Nederlandse werken konden bestuderen en hieruit de nodige ‘kundigheden’ voor 

krachtiger en vruchtbaarder arbeid konden opdoen, óf men moest op zeer grote 

schaal de vertaling van de belangrijkste werken ter hand nemen om zo hetzelfde doel 

                                                
56 Van der Wal, p. 590 
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te bereiken. Een derde mogelijkheid was om het onderwijs direct toe te spitsen op 

landbouw, handwerk en industrie.57  

De wil om het zendingsonderwijs te steunen was blijkbaar aanwezig, maar het 

beleid bleef twijfelachtig, zoals blijkt uit de voorbeelden aangehaald uit de Minahassa-

kwestie. Er kon ook geen bewijs gevonden worden voor de veronderstelling dat de 

overheid in deze periode de zendingsscholen als concurrent van scholen van het 

gouvernement heeft beschouwd. Andersom is dit wellicht anders geweest en hebben 

de zendingsscholen met lede ogen moeten aanzien dat het gouvernement scholen 

bouwde die dankzij veel ruimere budgetten mooier en beter ingericht waren dan de 

zendingsscholen. In sommige gevallen was sprake van actieve tegenwerking door 

dominante en minder dominante stromingen binnen de regering. Tegelijkertijd is te 

zien dat de Ethische Politiek ook het christelijk onderwijs een impuls gaf. Maar de 

missionaire organisaties slaagden er niet in om leidend te zijn bij de 

onderwijsontwikkeling. 

In de jaren twintig van de 20e eeuw verruimde het gouvernement haar 

subsidiepolitiek ten aanzien van het missionaire onderwijs. Kwam in het eerste 

decennium van de 20e eeuw verruiming van deze subsidie vooral ten goede aan 

organisaties op protestante en katholieke grondslag, vanaf de Algemene 

Subsidieregeling in 1924 konden ook inheemse verenigingen profiteren van het 

nieuwe beleid en kwamen ook hun bijzondere scholen in aanmerking voor subsidie.58  

De Vereniging Mohammadijah, had eind 1929 al 64 volksscholen en 25 

andersoortige scholen waarvan 2 kweekscholen. Omdat deze vereniging het officiële 

onderwijsstelsel accepteerde en geen eigen onderwijssysteem propageerde, kwam zij in 

aanmerking voor overheidssubsidie.59  

Het openbaar onderwijs groeide in deze periode met grote passen. Maar het 

doel, zoals dat in het eerste decennium geformuleerd was, om elke inlander de kans te 

bieden zijn kinderen tot de hoogste sporten van het westers onderwijs te doen stijgen, 

kostte de overheid zulke hoge bedragen dat men begon te twijfelen of dit economisch 

wel te verantwoorden was. Te meer daar het aantal schoolrijpe kinderen enorm 

groeide. In 1937 volgde slechts een derde van hen elementair onderwijs.  Minister de 

Graaff pleite er dan ook bij gouverneur-generaal voor om de grootste 
                                                
57 S.L. Van der Wal, het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940, p.176 

58 Brugmans, p. 360 

59 Ibidem, p. 361 
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krachtsinspanning en het leeuwendeel van het beschikbare kapitaal te besteden aan 

uitbreiding van het volksonderwijs en niet van het hoger onderwijs. Saillant is ook dat 

de minister van koloniën Welter expliciet de Taman Siswa-beweging promootte bij de 

gouverneur-generaal, als zijnde een ‘wezenlijk algemene, in de inheemse sfeer 

wortelende volksschool.’ Dit is op zijn zachtst opmerkelijk aangezien het hier een 

antikoloniale onderwijsbeweging betrof die westers onderwijs propageerde om de 

Nederlanders te bestrijden.60 

 De focus van de overheid lag in de jaren dertig, waar het ging om onderwijs, 

vooral op het beheersbaar houden van de begroting. De wereldwijde crisis die in de 

Verenigde Staten was begonnen werd ook in Nederlands-Indië goed voelbaar. Al in 

1930 werd door de directeur van Onderwijs en Eeredienst professor B.J.O. Schrieke 

een voorstel tot herordening van het lager onderwijs ingediend om grote 

onderwijsbesparingen mogelijk te maken. Dit voorstel werd niet aangenomen en 

bereikte zelfs niet eens de volksraad. Wel werden allerlei andere bezuinigingen 

doorgevoerd in het lager onderwijs hoewel er in 1938 nog steeds een situatie bestond 

van ernstige begrotingstekorten in het onderwijs.61   

Concluderend kunnen we zeggen dat de overheid geen beleid voerde tegen de 

christelijk missionaire organisaties en vanaf 1924 zelfs niet meer tegen de islamitische 

organisaties. Al het bijzonder onderwijs werd gesubsidieerd, ongeacht haar 

denominatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
60 Minister van koloniën Welter aan gouverneur-generaal Van Starkenborgh Stachouwer. (13 

december 1937) In: Van der Wal, pp. 577-580 

61 Minister van koloniën de Graaff aan gouverneur-generaal de Graeff (8 augustus 1931) In: Van der 

Wal, pp. 492-493 en p. 583 
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Hoofdstuk 2: De organisatie van het NZG    

 

2.1 De zwakke basis van het NZG  

 

Het Nederlandse Zendelinggenootschap werd in 1797 op initiatief van de arts en 

zendeling Theodorus van der Kemp opgericht met als doel individuen tot een 

innerlijk en doorleefd Christendom te brengen, en op deze manier tevens tot een 

hogere beschaving. Het was de eerste Nederlandse zendingsorganisatie. Zij was eerst 

werkzaam in West-Europa, Zuid-Afrika en Ceylon, maar vanaf 1830 alleen in 

Nederlands-Indië.   

In 1859 ontstond onder invloed van onenigheid tussen de verscheidene 

protestantse opwekkingsbewegingen een versplintering van het 

zendelinggenootschap.62 De volgende zendingsorganisaties splitsten zich af: De 

Nederlandse Zendingsvereniging (NZV) De Utrechtse Zendingsvereniging (UZV). De Zending der 

Gereformeerde Kerken in Nederland (ZGKN, 1894) en De Nederlands Gereformeerde 

Zendingvereniging (NGZV). Dit had allerlei financiële implicaties voor het NZG. De 

inkomsten liepen terug en de organisatie moest in Indië een groot aantal taken 

afstoten, zowel aan de Nederlandse overheid als aan de Indische Kerk. Zo werden 

tachtig zendingsscholen overgedragen aan het gouvernement. Het gebrek aan 

middelen zat de zendingsorganisaties structureel in de weg bij het behalen van hun 

doelen. Daarnaast zien we dat er ook gebrek was aan geschikt personeel. In 1900 

woonden van de 275.000 protestante christenen in Nederlands-Indië slechts 10.000 in 

de werkgebieden van de Nederlandse zendingsorganisaties.63  

Na 1900 zorgde de zendingsdirector van het NZG dat de afgesplitste  

zendingsorganisaties weer meer met elkaar gingen samenwerken. Deze samenwerking 

mondde uit in de vereniging van Samenwerkende Zendingscorporaties. Zij werd opgericht in 

1913 en kreeg in 1917 een gemeenschappelijk centrum in Oegstgeest. Uiteindelijk 

waren  aan het einde van de koloniale periode in geheel Nederlands-Indië in totaal 

circa 1.750.000 niet-Europese protestante christenen, waarvan 750.000 waren 

                                                
62 Het Réveil, de Afscheiding en de Groninger theologie waren de drie stromingen binnen het 

protestantisme die met elkaar in botsing kwamen binnen het NZG 

63 G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)  
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opgenomen in het verband van de genootschaps- en kerkelijke zending, en 600.000 

leefden in gebieden van niet-Nederlandse zendingsorganisaties.64 

De inkomsten die het NZG kreeg om onderwijs te realiseren kunnen in drie 

categorieën worden ondergebracht. Allereerst was daar het geld dat door het 

genootschap in Nederland werd geworven uit collectes, lidmaatschappen van het 

genootschap, erfenissen, werfacties, etc. Ten tweede kregen de meeste scholen van het 

NZG gedurende een aantal periodes subsidies van de koloniale overheid. Tot slot 

hieven de scholen in de zendingsgebieden schoolgeld onder hun leerlingen. Geen van 

deze drie bronnen had een constant karakter, zodat het NZG en de andere 

zendingsorganisaties vaak met financiële tekorten hadden te kampen.   

Grofweg blijkt dat de verhouding tussen de drie genoemde categorieën vanaf 

het begin van de 20e eeuw als volgt was. Ongeveer de helft van de kosten van 

zendingsonderwijs werd gedekt door overheidssubsidies, ruim een kwart van de kosten 

werd gedekt door de lokale bevolking in de vorm van schoolgeld en iets minder dan 

het resterende kwart van de kosten werd betaald uit de kas van het NZG.  

 Subsidies aan het inlands lager onderwijs kwamen ten laste van de Indische 

begroting en werd door het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 

toegekend onder tal van voorwaarden en regels. Zo moesten alle leraren over een akte 

van bekwaamheid beschikken en moest het leerplan en lesrooster twee maanden voor 

aanvang van het schooljaar worden toegezonden aan het Departement van 

Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. Ook moest een bepaald aantal lesuren gehaald 

worden, minimaal 24 uur per week.65  

De subsidie werd vastgesteld op basis van twee componenten, personeel en 

gebouwen. Voor wat betreft het personeel gold dat hoe hoger zij waren opgeleid, des 

te meer subsidie er voor hen werd uitgekeerd. De richtlijnen schreven voor dat de 

onderwijzers van de school voor wie subsidie werd verstrekt uit de landskas, een 

maandelijks inkomen mochten genieten dat ten minste gelijk was aan het bedrag dat 

voor hen per maand aan subsidie werd uitgekeerd. 

Er werden nog meer voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld het maximaal aantal 

leerlingen per docent. Dit aantal was voor de eerste leerkracht vastgesteld op 59 

                                                
64 Harinck, Christelijke encyclopedie. 

65 Inlichtingen, wenken en voorschriften betreffende de regelen voor de toekenning van subsidiën uit ’s 

lands kas aan particuliere lagere scholen voor inlanders waar Nederlandsch wordt onderwezen. 

(Staatsblad 1913 No. 524). 1915 
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kinderen. Boven de 60 leerlingen moesten er 2 docenten zijn, boven de honderd 

leerlingen moest er per 50 kinderen één extra docent worden aangesteld. Het verschil 

in hoogte van de subsidie voor een onbevoegde docent in vergelijking met een 

bevoegde docent was in 1913 zeer groot. Zo werd voor een Europese docent in bezit 

van een onderwijsakte ƒ105,83 aan subsidies verstrekt, voor een Europese docent 

zonder akte werd dit slechts ƒ26,66 en voor een inlandse docent de helft daarvan. 

Door het stimuleren van het aanstellen van bevoegd personeel wilde men de kwaliteit 

waarborgen. Het niet-lesgevend personeel, de schoolbediendes, kregen maandelijks 

ƒ5,-. subsidie. Ook was vastgelegd dat de school niet als een winstgevend bedrijf 

mocht worden gehouden.  

Naast personeel werden ook de schoolgebouwen gesubsidieerd. Voor de 

gebouwen gold dat de maandelijkse huurwaarde moest worden vastgesteld. Deed de 

school dit niet, dan zou het gouvernement een schatting maken. 

Het koloniaal verslag van 1917-1918 laat zien dat de jaarlijks uitgekeerde 

subsidie aan zendingsscholen in Nederlands-Indië ergens tussen de ƒ30,-. en de ƒ300,- 

per school bedraagt. Hoe meer men in de buitengebieden kwam, des te lager werden 

de overheidsbijdragen. Dat had met de grootte van de school te maken en met de 

lesbevoegdheden van de docenten aan deze scholen. De vele schooltjes waar slechts 

één zendelingleraar werkte in een van de buitengebieden ontvingen jaarlijks ƒ30,- of 

soms zelfs slechts ƒ20,-.       

De richtlijnen bevatten ook eisen aan het geheven schoolgeld. Dit was zowel 

aan een maximum als aan een minimum gebonden. In 1913 bedroeg dit maximaal 

ƒ120,- per leerling per jaar en het maandelijks minimum werd voor het eerste kind 

gesteld op ƒ1,-., voor het tweede uit één gezin op ƒ0,75 en voor het derde en volgende 

kind uit één gezin op ƒ0,50. In de praktijk waren deze inkomsten onzeker vooral in 

het  oogstseizoen wanneer de opkomst van leerlingen nagenoeg nihil was.  

In 1910 was nog ontevredenheid te ontwaren bij het NZG over de hoogte van 

de subsidie aan het zendingsonderwijs. Dit blijkt onder meer uit een brief, gedateerd 

op 21 februari 1910 van Zendingsdirecteur Gunning aan minister De Waal Malefyt. 

Hierin zegt hij dat de subsidies, uitgekeerd aan zendingsscholen, nog steeds onterecht 

achterblijven bij de subsidies aan de particuliere scholen. Gunning’s argument is dat 

de kwaliteit van de zendingsscholen misschien achterblijft bij die van de openbare 

scholen, het is wel beter dan de kwaliteit van veel particuliere scholen die vol 
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gesubsidieerd worden. Hij vindt daarom dat de zendingsscholen meer subsidies 

zouden moeten ontvangen.66 

In 1915 is reeds te zien dat de onderwijspolitiek veranderde in de richting van 

gelijkschakeling van alle particuliere scholen, confessioneel of niet.67 Hoewel Gunning 

zich nu tevreden uitlaat over de hoogte van de subsidies in de kerngebieden, wees hij 

op problemen in de buitenbezittingen waar de subsidies laag waren en ontoereikend 

voor het bouwen van scholen en woonhuizen voor het Europese onderwijzend 

personeel. Het lijkt er op dat de kleine schooltjes in de buitengebieden gewoonweg 

niet rendabel waren. 

Hoe lagen de verhoudingen tussen subsidie, schoolgeld en collectes? Voor wat 

betreft het schoolgeld is het lastig om te achterhalen hoeveel leerlingen er precies 

onderwijs volgden op een school van het NZG op een bepaald moment, laat staan dat 

we kunnen achterhalen hoeveel daarvan eerste, tweede of derde kind waren. We 

kunnen slechts terugrekenen van de gegevens die we wel hebben van een paar jaar 

eerder. In de brief van Gunning aan de Waal Malefyt noemt de eerste de 

verhoudingen in Poso, midden Celebes, in 1915. Voor 35 scholen aldaar werd voor 

ƒ10.793,-. aan kosten gemaakt. De overheid droeg hier ƒ5000,-. aan bij in de vorm 

van subsidies. De bevolking betaalde ƒ2513,-. in de vorm van schoolgeld. Dat 

betekent dat de kas van het Nederlands Zendelingengenootschap voor deze 35 

scholen ƒ3280,-. moest bijleggen. Iets minder dan de helft van de kosten werd gedekt 

door overheidssubsidies, zo’n 47%. De inkomsten aan schoolgeld droegen ongeveer 

23% van de kosten en de kas van het NZG ongeveer 30%.  

Dit lijkt representatief te zijn voor andere zendingsgebieden. Wanneer we de 

subsidiebedragen aan de scholen optellen waar het NZG actief was, dan komen we 

aan een gemiddeld bedrag van ƒ135 per school.68  Grotere scholen in kerngebieden 

ontvingen meer en kleine schooltjes in de buitengebieden ontvingen minder op basis 

van het aantal leerkrachten en hun onderwijsakten. Voor een schatting van de 

                                                
66 Correspondentie inzake subsidiering van het zendingsonderwijs van het NZG. Utrechts Archief. 

Toegangsnummer 1102-1 inv. nr. 682  

67 Standpunt van Zendingsdirector Gunning namens het NZG inzake de invoering van een algemene 

subsidieregeling voor het bijzonder inlands lager onderwijs en de gevolgen daarvan voor de 

rechtspositie van de Zendingsvolksschool, 1914-1921. Toegangsnummer 1102-1,inv. nr. 1480 

68 Handelingen der Staten-Generaal. 1919/1920. Nederlands-Indië. 
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ontvangen schoolgelden op basis van de gegevens in Poso, komen we aan een bedrag 

van ruim ƒ70,-. per school. Het NZG droeg gemiddeld per school zo’n ƒ94,-. bij.   

Met bovengenoemde percentages gerekend zou men aan subsidies, verstrekt 

door het departement van Onderwijs en Eeredienst in 1919 aan scholen van het 

NZG, uitkomen op een geschat bedrag van ƒ280.000,-.69 Het totaal bedrag van de 

kosten van het zendingsonderwijs verzorgd door het NZG zou dan uitkomen op een 

bedrag van ƒ596.000,-. en de kosten die gedragen zouden worden door de 

zendingskas zouden neerkomen op ƒ179.000,-.  

 

2.2 De inkomsten van het NZG uit Nederland 

 

Het NZG deed voortdurend een appèl op haar achterban om haar inkomsten te 

vergroten. Er werden collectes en bidstonden georganiseerd en boekjes verkocht. 

Hulpgenootschappen werden ingezet om ‘propaganda’ te maken voor de zending. 

Hoe de inkomsten van het NZG zich door de tijd ontwikkelden zien we in figuur 2.   

 

Figuur 2 Lijngrafiek van inkomsten en uitgaven van het NZG 

 

bron data: Verslag van Den Staat en de Werkzaamheden van het N.Z.G 70 

                                                
69 Dit is een schatting op basis van het gemiddelde subsidiebedrag per school (ƒ135,-.) maal het aantal 

scholen van het NZG in 1920 zoals vermeld in de bijlage van de Handelingen der Staten-Generaal 

1919/1920  

70 zie bijlage 2 



  34 

 

Bovenstaande grafiek laat twee belangrijke dingen zien. Als eerste zien we dat het 

NZG gedurende een lange periode (1850-1940) niet in staat was om de inkomsten 

structureel te vergroten. Dit is te zien aan de voor de inflatie gecorrigeerde lijn. Als 

tweede is te zien dat de absolute uitgaven regelmatig de absolute inkomsten 

overschreden. Dit zorgde voor een structureel tekort op de balans en vrijwel constant 

stond de financiële gezondheid onder druk. Een enkele keer was er geen sprake van 

rode cijfers op de balans maar veel vaker was dit wel het geval. Het NZG had moeite 

om de structurele inkomsten zoals contributie te vergroten. Als er al grotere bedragen 

binnenkwamen kwamen zij voort uit eenmalige giften en erfenissen. Dit is één van de 

grootste problemen waar de organisatie tegen aanliep.   

Halverwege het tweede decennium van de twintigste eeuw zien we de hoogte 

van het inkomen, maar ook die van de uitgaven enigszins stijgen. Dit is te verklaren 

door twee ontwikkelingen. Enerzijds is daar de uitgebreide samenwerking van het 

NZG met de eerder afgesplitste genootschappen: de Nederlandse Zendingsvereniging, de 

Utrechtse Zendingsvereniging, het Rijnlandsch Zendelingengenootschap, het Sangi- en Talaud-

Comité, het Bazelsch Zendeling genootschap en het Java Comité. Hun cijfers van inkomsten 

en uitgaven werden in het verslag vanaf midden jaren ‘20 meegerekend in de 

totaalopgave van inkomsten en uitgaven. Van deze samenwerking was al sprake in 

1911 onder NZG director J.W. Gunning en zij was begonnen op het gebied van 

kwekelingenscholen in Nederland én in Nederlands-Indië. Er waren met deze 

samenwerking meerdere zendingsterreinen bijgekomen, die geld en aandacht 

vroegen. Deze ‘fusie’ geeft een vertekend beeld van de te bepalen groei of afname van 

de inkomsten van het NZG.  

De tweede ontwikkeling waardoor we de inkomensstijging kunnen verklaren, is 

de inflatie die sterk toenam in deze periode. Wanneer de inkomsten voor inflatie 

gecorrigeerd worden kunnen we concluderen dat, hoewel er een lichte stijging te zien 

is, het inkomstenpeil in het begin van de jaren 1930 het niveau van de jaren rond 

1855 niet oversteeg. Het uitgavenpatroon en de hoogte ervan nemen ook licht toe, 

wat te maken heeft met de langzame groei van het aantal zendelingen, scholen en de 

hogere kosten. Het is dus terecht dat men in de jaarverslagen een wanhopige toon 

bleef uitslaan. Men verzuchtte: “Waarom wacht men in ons lieve vaderland met het 
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verlenen van hulp tot de nood op het hoogste is gestegen…?”71 In een terugblik uit het 

jaarverslag over 1922, uitgegeven in verband met het jubileum van het NZG, werd 

een mildere toon aangeslagen: “Naar uitbreiding zoeken wij niet, maar wat wij 

ontvingen willen wij zo goed mogelijk bewaren en den groei ervan bevorderen.”72 

Vooral het eerste gedeelte van deze uitspraak strookt inderdaad met de groeicijfers: er 

was zeker sprake van een zekere stabiliteit in het aantal leerlingen dat onderwezen 

werd op zendingsscholen.  

 

 

2.3 De inkomsten van het NZG uit Nederlands-Indië  

 

 

Naast de drie genoemde hoofdinkomstenbronnen kunnen nog een paar kleinere 

worden onderscheiden, voortkomend uit diverse, min of meer commerciële, 

activiteiten van de zendelingen. Het NZG financierde bijvoorbeeld drukkerijen, o.a. 

in de Minahassa, Ambon en Nieuw Guinea. Al in de jaren 1830 werd de eerste 

zendingsdrukkerij van de archipel in de Minahassa in gebruik genomen, waar onder 

meer schoolboeken werden gedrukt. Pas aan het begin van de twintigste eeuw begon 

deze drukkerij, na decennia van verlies, winst te maken. Ondanks, of misschien wel 

dankzij deze winst werd de drukkerij door het NZG verkocht. Winst maken voor de 

zending was, hoewel niet onwelkom gezien de negatieve balans, aan het begin van de 

twintigste eeuw een beladen thema. Op verscheidene plaatsen, zoals in Menado in de 

Minahassa en Modjowarno en Kendal Pajak op Java, waren ook enige tijd 

zendingsspaarbanken. Of deze een winstoogmerk hadden is onduidelijk. 

Waarschijnlijk betrof het een soort leenbank ten behoeve van de inlanders. Ook 

waren er zendelingen van het NZG die een toko beheerden in het dorp waar ze 

woonden en werkten. Wellicht werden hieruit inkomsten verkregen die de 

zendelingen konden aanspreken als aanvulling op hun salaris.73   

 

                                                
71 Verslag van den Staat en de Werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelinggenootschap van 1 

juli 1923 tot 30 juni 1924, 21  

72 Verslag van de staat en de werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelinggenootschap van 1 juli 

1921 tot 30 juni 1922, p. 3   

73 Van Randwijck, handelen en denken, pp. 577-601 
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2.4  De scheve balans van het NZG  

 

 

In de monografie De Financiën der Zending van de hand van zendingsdirector Gunning 

(1911) ontstaat een globaal beeld hoe het budget van het NZG werd besteed. Dit valt 

af te lezen aan de begroting die elke zendeling halverwege het jaar maakte van zijn 

kosten en onkosten. Deze gaf een beeld van de uiteenlopende posten.  

Als eerste zijn daar Traktementen en emolumenten74: Dit was het salaris van de 

zendeling en zijn bijkomende, vaak onregelmatige verdiensten, zoals kindergeld, 

verder belastingen, zoals de grondbelasting, die hij soms moest betalen, het 

onderhoud en de verzekering van de ambtswoning, et cetera. Het traktement 

verschilde per zendingsorganisatie. Zo was het bij de Utrechtse Zending Vereniging 

(UZV) rond 1910 lager dan bij het Nederlandse Zending Genootschap. Namelijk 

ƒ1600,-. tot ƒ2000,-. bij het UZV, al naar gelang het aantal dienstjaren, tegen ƒ1800,-

. tot ƒ2700,-. bij het NZG. Bij traktementen moest rekening worden gehouden met 

het aantal kinderen, omdat zij vaak voor opvoeding naar Holland werden gezonden.  

In elk geval vond Gunning de verdiensten voor de zendeling veel te laag in 

vergelijking met die van de onderwijzers op de niet-confessionele scholen. Dezen 

ontvingen dankzij overheidssubsidies soms het dubbele aan traktementen. Hij vond 

overigens dat de roeping van een zendeling niets van doen had met de hoogte van het 

salaris. “Wie een geestelijk ambt kiest, en vooral wie zendeling wordt, doet dit omdat 

zijn vurigste begeerte hem daartoe drijft… Wie zendeling wordt, kiest dus een ambt 

dat hij in zekere zin voor zijn genoegen waarneemt, en waarvoor hij dan ook nog 

wordt betaald.”75  

Voor de zendeling was zelden een geschikte woning ter plaatse te huur, dus 

moest deze worden gebouwd. Aangezien door het Indische klimaat ondeugdelijk 

materiaal al snel veel onderhoud vergde, konden volgens Gunning beter goede 

bouwmaterialen worden gebruikt. Het aantal zendelingen en zendelingsvrouwen dat 

ten gevolge van een slechte woning moest repatriëren, was namelijk niet gering.76  

                                                
74 Relevant is hier natuurlijk het aantal uitgezonden zendelingen. In 1850 waren dat er 8 in de 

Minahassa. Dat aantal bleef tot het einde van de 19e eeuw min of meer constant.  

75 Gunning, de financien der Zending, p. 7 

76 Gunning, p. 9 
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Als tweede post komen op de begroting van de zendeling de bijdragen aan gemeenten en 

scholen voor. Het ambt van godsdienstleraar en dat van hoofdonderwijzer was bij de 

meeste zendingscholen gecombineerd in één persoon. Toch werd de rekening van de 

gemeente en van de school gescheiden gehouden. Op de raming komen daarom twee 

posten voor die we hier als A en B onderscheiden.  

 

A. bijdragen aan gemeenten. Het doel was om de gemeente zoveel mogelijk zelfstandigheid 

te geven in het dragen van de kosten. Alleen de Utrechtse Zendelingen Vereniging 

had in het verleden wel eens Europees geld gebruikt voor de bouw van kerken. De 

andere corporaties deden dit nooit. Zij vonden dat de gemeenten zelf voor die 

financiering moesten zorgen. In de grotere gemeenten kon de inlandse 

godsdienstleraar niet tegelijkertijd hoofdonderwijzer zijn. Dit betekende dat zijn 

gehele traktement ten laste van de gemeente kwam en dus niet van de Nederlandse 

zendingskas. De inlandse christenen moesten immers aangespoord worden om in de 

eigen geestelijke behoeften te voorzien.  

  

B- Bijdragen aan scholen. Voor de bouw van schoolgebouwen werd vaak een beroep 

gedaan op de zendingskas, maar voor het onderhoud moesten de inlanders zelf zorg 

dragen. Vaak waren de schoolgebouwen dezelfde als de kerkgebouwen. Voor de 

scholen werden jaarlijks rekeningen opgemaakt en aan het zendingsbestuur 

toegestuurd.77 

 

Naast de kosten van de zendingsorganisaties kwamen op de begroting de ontvangsten 

voor. Daartoe hoorden allereerst het schoolgeld en de opbrengst van de verkochte 

leermiddelen. Verreweg de meeste inkomsten kwamen in 1911 uit de 

regeringssubsidies. Deze laatste werden berekend volgens de door de regering 

vastgestelde regels. Op Java waren de subsidies aanzienlijk. Het NZG was voor zijn 40 

Javaanse scholen met in totaal 3415 leerlingen zelf jaarlijks zo’n ƒ 700,-. kwijt. Het 

deel wat de overheid bijdroeg was dus veel groter.  

Deze verhouding lag heel anders in de meeste buitenbezittingen78. Hier was de 

subsidie rond 1911 veel geringer of kwamen de scholen überhaupt niet in aanmerking 
                                                
77 Deze rekeningen heb ik helaas niet kunnen vinden. 

78 Met buitenbezittingen of buitengebieden werden alle Indonesische gebieden buiten Java en Madoera 

bedoeld.  
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voor subsidie. Bijvoorbeeld op Nieuw Guinea werden de scholen omstreeks 1911 voor 

75% gesubsidieerd.  

Er waren ook nog andere kosten naast die voor het onderwijs. Hierbij moeten 

we bijvoorbeeld denken aan de ziekenverpleging. Wanneer zendelingen ziek werden 

in het voor Europeanen vijandige klimaat, werden alle kosten gedragen door de 

zendingskas. In ziekenhuizen werd het Europees personeel, zoals zendelingsartsen en 

verpleegsters, uit de zendingskas betaald, voor zover deze salarissen niet werden 

gedekt door overheidssubsidie. 

Daarnaast waren er de reis- en verblijfkosten van zendelingen en helpers. Ook 

de kosten van het schijnbaar noodzakelijk toezicht op de inlandse helpers werden 

rond 1911 gedragen door de zendingskas. Er werd naar gestreefd ook deze kosten te 

laten dragen door de gemeenten. Voor de uitrusting van de zendelingen bestonden 

vaak hulpverenigingen. Deze verenigingen droegen, behalve voor de uitrusting van de 

zendelingen, ook zorg voor de passage van de zendelingen. Bezittingen in Indië zoals 

huizen van zendelingen en kweekscholen werden in vijf jaar afgeschreven. Dat 

betekent dat ze in eerste instantie niet als kosten op de balans kwamen maar als 

bezitting. Tenslotte waren er de premies van levensverzekeringen en pensioenen voor 

zendelingen en weduwen.  

In het begin van de twintigste eeuw deelden veel corporaties de kosten voor de 

opleiding van de kwekelingen met elkaar. Er ontstond bijvoorbeeld samenwerking in 

het opzetten en onderhouden van kweekscholen, zowel in Nederlands-Indië als in 

Nederland. Er werd personeel gedeeld en dit leverde aanzienlijke kostenbesparingen 

op.  Steeds meer vertrouwden andere, kleinere zendelingscorporaties hun zendelingen 

toe aan de Zendelingenschool. Dit bracht aanzienlijke besparingen met zich mee. 

Kosten werden door deze corporaties gedeeld en daardoor daalden de algemene 

kosten per corporatie. De werkelijke kosten per kwekeling daalden met 20 à 30%, de 

uitgaven met 50%. Rente van kapitaal (ƒ80.000) zorgde voor aanvullende 

inkomsten.79 Bovendien namen de kwaliteit en uniformiteit van het onderwijs door 

deze maatregelen enorm toe.  

Gunning concludeerde in 1911 dat het NZG op de goede weg was. De 

binnenlandse uitgaven waren enorm gedaald, dit ondanks een sterke uitbreiding van 
                                                
79 Hoewel de rekening en het jaarverslag van 1911 ontbreken in de archieven is niet te achterhalen of 

er dergelijk kapitaal was. Echter, in de jaren ervoor en erna is nergens een ‘buffer’ van ƒ80.000 te 

vinden waarvan rente werd getrokken.  
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het zendingswerk. Het aantal publicaties was vermeerderd en er werd steeds meer 

werk gemaakt van promotiematerialen om mensen te laten bijdragen aan het werk 

van het NZG. Steeds meer agenten werden aangesteld om door het hele land 

zendingsbelangen te behartigen. Door de toegenomen samenwerking en de daarmee 

samenhangende kostenbesparingen bleven de binnenlandse uitgaven ver onder de 

25% van het totaal aan uitgaven, een verhouding die normaal werd geacht.80  

Nu we de kosten hebben beschouwd richten we ons op de inkomsten. Hier 

waren grote tekorten, zoals we reeds zagen. “De uitgaven overstijgen de inkomsten 

dermate, dat met grote kracht naar betere verhoudingen zal moeten worden 

gestreefd,” aldus Gunning.81  Constant werden ideeën aangedragen voor verbetering 

van de penibele financiële situatie evenals oplossingen om de tekorten te dekken. Eén 

van deze voorstellen behelsde een vaste contributie, maar dit idee werd direct 

weggewimpeld door de directeur. Hij was vaak mensen tegengekomen die best bereid 

waren om, wanneer men er naar vroeg, een bijdrage van ƒ25,- te leveren, maar die 

zich niet wilden verplichten tot een vaste contributie van dit bedrag. Mensen, zo 

stelde Gunning, wilden controle over hun beurs.82  

Een ander voorstel om de inkomsten van het NZG te vermeerderen behelsde 

het idee om handel en nijverheid meer in te zetten ten behoeve van de zending. Ook 

in dit idee zag de zendingsdirector weinig perspectief. De markt was immers al zo 

bezet door commerciële handelaren, dat het ondoenlijk leek om daar tussen te komen.    

Weer een ander idee hield in kapitaal te verzamelen om daar rente van te 

trekken. Gunning vond dit een vergezocht voorstel. Men zou dan eerst het kapitaal op 

allerlei manieren moeten vergaren om vervolgens van haar rente inkomsten te 

verkrijgen. Het voorstel was geweest om 4% dividend aan de investeerders uit te 

betalen en de verdere winst te besteden aan de zending. Daar moest men eerst maar 

eens investeerders voor vinden, schamperde Gunning.  

Nog een ander, veelgehoord idee luidde dat het genootschap een eigen 

cultuuronderneming diende te starten. Hoe belangrijk de directeur het ook vond om 

winst te behalen, hij vond ook dat dit natuurlijk nooit ten koste mocht gaan van het 

maatschappelijk peil van de inlander. Blijkbaar stond voor hem een 

                                                
80 Gunning (1911), pp. 20-22 

81 ibidem, p. 22 

82 ibidem 
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cultuuronderneming gelijk aan onderdrukking en uitbuiting. Het lijkt er op dat een 

arbeidersvriendelijke onderneming nog niet tot de mogelijkheden hoorde.  

Hoe moest het vaste inkomen van de zendingscorporaties dan wel worden 

vermeerderd? De nadruk zou, volgens Gunning, moeten komen te liggen op 

vermindering van de kosten door stimulering van het zelfonderhoud van de inlandse 

christengemeenschap. Hij vond dat iets gedaan moest worden aan de indolentie van 

de inlanders. Deze ontstond door het gemak waarmee zij voorzagen in hun 

levensonderhoud. Leefden deze onbeschaafde mensen niet van het bos?! Om daar 

verandering in te brengen was verregaande samenwerking tussen overheid en zending 

nodig. De overheid was volgens Gunning verplicht om met dwang een einde te maken 

aan de onbeschaafde levenshouding van de inlanders.83 

Ook vond de directeur het nuttig om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld Duitse 

zendelingsorganisaties op Sumatra en Java wèl in staat bleken hun kasboek op orde te 

krijgen. Uitgangspunt moest blijven dat de zendeling niet afhankelijk mocht worden 

van de inlanders. De positie van de zendeling was sterker, als hij niets bij de inlanders 

kwam halen. Daarom zou het traktement van de zendeling uit de zendelingenkas 

moeten blijven komen. Naast reductie van de kosten zouden de inkomsten moeten 

toenemen. De enige manier zou een flinke verhoging van de overheidssubsidies zijn. 

Dit ging niet ten koste van de Nederlandse belastingbetaler, omdat deze subsidies uit 

de koloniale begroting kwam en niet uit de Nederlandse.84 

In het betoog van Gunning zijn sporen zichtbaar van de ‘ethische wind’ die in 

deze periode door Nederland waaide, zoals in de volgende uitspraak: “Wij hebben 

zoveel te danken aan Indië, terugtrekking vanwege financiële tekorten zou een daad 

van lafhartigheid zijn waarvan de inlanders allerminst profiteren. Het is een 

gewetenskwestie voor Nederland.  We kunnen ons niet losmaken van vroeger 

gepleegd onrecht.”85  

In het slot van zijn traktaat merkte Gunning op dat de promotie86 van het 

zendingswerk moest worden opgevoerd. Hiermee bedoelde hij dat de 

                                                
83 Gunning, p. 30 

84 ibidem, pp. 30-31 

85 ibidem, pp. 34-35 

86 In de verslagen zien we de term ‘propaganda’. Vanwege de huidige negatieve connotatie van dit 

begrip spreek ik van het lichtere begrip ‘promotie’ waarvan ik ook denk dat dit dichter in de buurt ligt 

van hetgeen bedoeld werd. 
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zendingsgenootschappen en de zending meer zichtbaar gemaakt moesten worden. 

Vanzelf zouden meer fondsen geworven kunnen worden. Hij vond de opbrengst van 

gelden voor de zending in Nederland beschamend laag, zeker in verhouding met wat 

in andere landen werd gepresteerd. Hij berekende dat in Nederland iedere protestant 

jaarlijks slechts 15 cent voor de zending overhad terwijl Nederland een rijk land was 

met rijke koloniën. In Noorwegen, dat geen koloniën bezat, werd per protestant maar 

liefst 24 cent opgehaald. In Amerika en Engeland lagen de bedragen nog veel hoger, 

respectievelijk 45 en 60 cent. Hij deed de aanbeveling dat in Nederland streken 

zouden worden gekoppeld aan zendingsvelden. De mensen moesten in de gelegenheid 

komen een relatie op te bouwen met een bepaald gebied. Zo zou de zending  minder 

abstract worden en zouden de mensen meer zicht krijgen op het werk waar de 

opbrengst uit de collecte terecht kwam.87  

Uit de aard van de zaak moest de zending groeien, maar met een voortdurend 

tekort op de balans was dit natuurlijk lastig. Hoe de inkomsten werden verantwoord 

lezen we in de reeks jaarverslagen van het NZG die formeel werden aangeduid als 

‘Verslag van den staat en de werkzaamheden van het NZG.’ Deze reeks is helaas zeer 

onvolledig opgeslagen in het Utrechtse Archief, de plek waar alle archieven van het 

NZG zijn verzameld. Bewaard gebleven zijn notulen en jaarverslagen over de jaren 

1850 tot en met 1856, en de jaren 1862, 1903, 1904 en de periode 1916 tot 1924. Het 

gaat hier om verslagen die het NZG in de ‘Algemene Vergadering van het 

Nederlandse Zendelingengenootschap’ uitbracht aan bestuursleden, leden en 

begunstigers. De jaarverslagen over de eerste jaren hebben allen min of meer 

hetzelfde stramien en dat vergemakkelijkt de onderlinge vergelijking. Soms is er een 

terugblik naar het jaar ervoor, wat inzicht geeft in een iets breder perspectief als het 

gaat om de inkomsten. Opvallend is dat er in geen van de verslagen enige verwijzing 

voorkomt naar overheidssubsidies of schoolgeld. Deze gelden kwamen rechtstreeks 

terecht bij de scholen en hebben de kas van het NZG in Nederland niet gepasseerd.  

 In het verslag van de Algemene vergadering in 1851 lezen we over de 

financiële staat van het NZG. We komen te weten waar de middelen vandaan 

kwamen. Zo nauwkeurig als het verslag vertelt waar het geld vandaan komt, zo 

schimmig is de verantwoording hoe het besteed werd. Wel werd gewag gemaakt van 

de tekorten, maar het blijft vaak onduidelijk hoe de middelen uiteindelijk precies 

                                                
87 Gunning, pp. 39-40 



  42 

werden afgeboekt. Dit verschilt per verslag, want soms lezen we wèl wat uitgaven 

waren, al werd hier veelal selectief over verteld. Wat we in de oudste verslagen steeds  

tegenkomen zijn opsommingen van de ‘staat van het onderwijs in de Minahassa’. We zien 

het aantal scholen dat de zending daar had en waar zich deze bevonden, wie de acht 

zendelingen waren die verbonden waren aan de verschillende districten. We zien ook 

het aantal leerlingen per school, het aantal huwelijken dat was ingezegend door de 

verschillende zendelingen, het aantal kinderen dat werd gedoopt, etc. Maar financiële 

informatie, per school of per district, ontbreekt.  

Het geld dat in Nederland voor het Zendelinggenootschap werd verzameld, 

werd door de ‘thesaurier’ of penningmeester in lijsten bijgehouden. Deze lijsten 

werden op de jaarvergaderingen gepresenteerd. Opvallend is dat de inkomsten uit 

veel verschillende bronnen in Nederland kwamen. Tussen 1 juni 1850 en 31 mei 1851 

komen de collectes en contributies voor het NZG uit 508 verschillende plaatsen, 

waarbij vooral in grote steden veelal meerdere inzamelingspunten waren horend bij 

tal van verschillende denominaties. In de lijst van 1851 staan inkomsten vermeld uit 

een groot aantal Nederlands Hervormde gemeenten, uit Evangelisch Lutherse 

gemeenten, Herstelde Lutherse Gemeenten, Remonstrants Gereformeerden, 

Doopsgezinden, Walsche gemeenten en uit één Verenigde Christelijk gemeente 

(Dokkum: Doopsgezinde én Remonstrantse gemeente). Op de lijst staan ook bijdragen 

vermeld die in 1849 gestort waren maar nog niet op de rekening van 1850 waren 

genoteerd. Deze bedragen werden gemarkeerd met één kruisje. Verder staan er 

bijdragen op de lijst die gedaan waren voor twee jaren. Deze staan met twee kruisjes 

vermeld.  De lijst is onderverdeeld in drie kolommen: de eerste heeft betrekking op de 

Pinkstercollecte, de tweede op inkomsten van hulpgenootschappen en de derde kolom 

op Contributies en maandcollecten. Apart opgegeven zijn giften en legaten.  

Het aantal plaatsen waar de inkomsten vandaan kwamen schommelde flink. 

Het aantal plaatsen waaruit het NZG tussen 1 juni 1851 en 31 mei 1852 inkomsten 

had verkregen, was opgelopen tot 622, een vermeerdering van 114 locaties met het 

jaar ervoor, en in 1853 liep dit weer terug tot 410 locaties. In 1854 werd er op 636 

plekken geld ingezameld en in 1856 zelfs op 711 plaatsen. Het volgende overgeleverde 

jaarverslag stamt uit het jaar 1862  en beslaat dus het jaar 1861. Het is, wat betreft de 

financiële verantwoording van de inkomsten, veel beknopter dan de verslagen  uit 

1850-1856. Het geeft een opsomming van slechts 52 plaatsen waar geld werd 

ingezameld door hulpgenootschappen en verenigingen Dit is zo’n gering aantal 
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locaties. dat we vermoedelijk te maken hebben met een incomplete opgave. Aan het 

begin van de twintigste eeuw, in het verslag van 1903, is dit aantal locaties zelfs 

toegenomen tot 844.   

In sommige jaarverslagen werden inkomsten uit publicaties gespecificeerd. Zo 

lezen we bijvoorbeeld dat de zogeheten ‘kleine stukjes’ in het jaar 1851 ƒ17.158,- 

opbrachten. Het ging hier om pamfletten en ander promotiemateriaal voor de 

zending, uitgegeven en verkocht door het NZG. De bewuste publicaties hadden titels 

als Bidt zonder ophouden en Het beste avondmaalskleed. Zij hadden een tweeledig doel. 

Allereerst moesten er inkomsten uit gegenereerd worden. Daarnaast hadden zij tot 

doel om promotie te maken voor de zending en het goede werk dat werd verricht in 

de kolonie. Vooral in de eerdere verslagen werd melding gemaakt van de opbrengst 

van deze publicaties, in latere jaren werden ze niet meer apart genoemd of werd niet 

meer vermeld hoeveel geld zij opbrachten.   

Soms waren er grote investeringen die een grote wissel trokken op de 

begroting. Dit was bijvoorbeeld het geval toen er in 1854 een nieuwe, grotere 

kweekschool aan de Rechter Rottekade 57 te Rotterdam in gebruik werd genomen. 

Dit waren kosten waar men van verwachtte dat ze later werden terugverdiend door de 

besparing die ze zouden opleveren.88 

Interessant is dat alleen aan het jaarverslag van 1856 een analyse was 

toegevoegd over de staat van de dan geldende toestand van de verschillende 

afdelingen en plaatsen. In deze analyse is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen 

A. de afdelingen of plaatsen waar het enthousiasme en de daarmee samenhangende 

inkomsten toenemend bloeiend was, B. waar het enthousiasme nagenoeg gelijk was 

gebleven, en C. waar het enthousiasme voor het NZG achteruit was  gegaan. Van de 

73 genoemde afdelingen of plaatsen waren er 16 aangemerkt als toenemend bloeiend 

(22%), 46 waren nagenoeg gelijk gebleven (63%) en in 11 gevallen (15%) was het 

enthousiasme voor het steunen van de zendingsijver van het NZG tanende.  

 Tevens komen we in het jaarverslag van 1856 voor de eerste keer - in een 

bijlage - een vergelijkende tabel tegen over bidstonden die gehouden zijn. De cijfers 

zijn verdeeld over vijf kolommen. In de eerste kolom worden de plaatsen genoemd 

waar geregeld bidstonden zijn gehouden. In de  tweede kolom staan  de plaatsen waar 

op gezette tijden, dat is gedurende de wintermaanden of 3 à 4 keer per jaar 

                                                
88 Zie hiervoor ook: C.G.F. de Jong, Twee eeuwen Nederlandse Zendingsopleiding, p. 13 
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bidstonden werden gehouden. De derde kolom biedt de plaatsen waar soms 

bidstonden werden gehouden en de vierde kolom de plaatsen waar de bidstonden zijn 

gestaakt, of nog niet gehouden zijn. In de eerste kolom vinden we 28 plaatsen (33%), 

in de tweede 24 (28%), de derde 19 (22%) en in de vierde 14 (17%). Er waren dus in 

totaal 85 plaatsen met bidstonden, op 14 plekken daarvan was de bidstonde (nog) niet 

doorgegaan. In de vijfde en laatste kolom wordt bij een aantal plaatsen vermeld of een 

bidstonde goed bezocht was of dat deze juist geen belangstelling had gekregen.  

 Dan ontbreekt verslaglegging over een lange periode. Het eerstvolgende 

verslag beslaat de periode van 1 juli 1903 tot 30 juni 1904. Voor de eerste keer 

hebben we te maken met een gedrukt verslag, alle voorafgaande overzichten waren 

met de hand geschreven. Ook wordt nu voor het eerst melding gemaakt van een eigen 

drukkerij in Indië. Deze had in 1902 nog een verlies opgeleverd van ƒ1200,-. maar dit 

verlies was in 1903 teruggelopen tot een verlies van ƒ45,-. Opgemerkt wordt dat 

“…wellicht deze post nog eens van de linkerzijde naar de rechterzijde van de rekening 

zou verhuizen”. Ook de toon van het verslag van 1903 is hoopvol waar het gaat om 

de medewerking van de overheid. Men had de toezegging dat de zending niet meer 

belemmerd zou worden. Sterker, dat men haar zou steunen zoveel men kon.89 

De rekening van het jaar 1903 sloot met een kleiner negatief saldo dan waar 

men op gerekend had, slechts ƒ11.362,-. terwijl men had gerekend op een tekort van 

ƒ36.000,-. Dit kwam door lagere uitgaven dan geraamd en hogere ontvangsten dan 

verwacht. Ook in vergelijking met 1902 was enige verbetering te bespeuren, namelijk  

een vermeerdering van inkomsten met ruim ƒ6000,-. Ook geeft het bedrag de 

belangrijkste cijfers van inkomsten en uitgaven voor de jaren 1899-1902.90 

 Op de rekening zien we de lasten en de baten gespecificeerd. Aan de 

lastenkant staan de kosten voor het drukwerk, bibliotheek, zendelinginstituut, de 

kosten van de zending per district, de uitrusting van zendelingen, opvoeding van 

zendelingskinderen, uitgaven voor gebouwen en premies voor pensioen en 

levensverzekeringen van de zendelingen. De som van de kosten voor de scholen in de 

Minahassa staat op de rekening voor een bedrag van ƒ6000,-. Dat lijkt relatief laag, 

maar er is natuurlijk geen onderwijs zonder zendelingen: we kunnen de kosten van het 

onderwijs dus niet los zien van de kosten van de zendeling. We komen uit bij een veel 
                                                
89 Verslag van den Staat en de Werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelinggenootschap van 1 

juli 1903 tot 30 juni 1904, p. 27  

90 Zie hiervoor bijlage 1 
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hoger bedrag wanneer we ook de opleiding van de zendeling, de reis- en verblijfkosten 

en alle andere kosten van de zendeling verdisconteren.  

Na het verslag van 1903 ontbreken in het archief wederom vele jaargangen. 

Het eerstvolgende jaarverslag van het NZG betreft de periode van 1 juli 1917 tot 3 

juni 1918. Zij valt dus in de tweede helft van de Eerste Wereldoorlog, die afliep op 11 

november 1918. In Indië had men minder last van de oorlog dan in Nederland en 

kon het zendingswerk rustig doorgaan. Toch werden vele plannen verstoord door het 

gebrek aan reisgelegenheid en vanwege gebrek aan geld moest veel nuttigs worden 

nagelaten. Director Gunning zat vanwege de verslechterde reismogelijkheden in deze 

periode enigszins ‘vast’ in Nederlands-Indië, maar kon zich nuttig maken door in 

Batavia met diverse regeringsinstanties overleg te plegen over verregaande 

samenwerking. Ook met de Indische Kerk werd in hartelijke sfeer een verbond 

opgezet over uitbreiding van de samenwerking. Die samenwerking was al sinds de 

jaren 1870 opgezet. Veel gemeenten waren na kerstening overgedragen aan de 

Indische Kerk, maar de kerk had moeite om het door het genootschap opgezette 

onderwijs over te nemen. Daarom bleef het NZG in veel gevallen drager van het 

onderwijs, zoals in de Minahassa. Het NZG kon het onderwijs niet loslaten zonder 

zekerheid vooraf dat anderen in staat zouden blijken het werk over te nemen en 

overeenkomstig de inzet van haar oprichters voort te zetten.  

In het verslag uit 1918 werd uitgebreid aandacht besteed aan de matig 

slagende fondsenwerving in Nederland. In het verslag sprak men zelfs van een 

topzware organisatie, leunend op een klein deel vaste contributies en op zeer 

wisselende inkomsten uit onvaste bronnen. De grote schommelingen in de 

inkomstenstroom brachten enorme onzekerheid mee voor de organisatie van het 

NZG. Desalniettemin waren velen aan het geluid van deze noodklok gewend geraakt. 

Zeker in de zware oorlogstijd was de belastingdruk enorm, ondanks de Nederlandse 

neutraliteit, en waren de financiën onzeker. De beste oplossing zou een vermeerdering 

zijn van het aantal mensen dat bijdroeg aan de zending. Nu rustte de zending op een 

klein kringetje mensen dat, getroffen door de malaise, zich genoodzaakt zag zijn 

bijdrage te verkleinen, met alle gevolgen van dien. Het was in dit opzicht “beter om 

duizend keer één gulden te ontvangen, dan één keer duizend gulden.”91 De 

administratieve kosten zouden dan weliswaar omhoog gaan maar de inkomstenbron 

                                                
91 Verslag van den Staat en de Werkzaamheden van het Nederlandsche Zendelinggenootschap van 1 
juli 1903 tot 30 juni 1904, p. 7 
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zou stabieler worden.  

Speciaal om de fondsenwerving te verbeteren, was er dit jaar binnen het NZG 

een afdeling opgericht met de naam Binnenlandse Actie. Zij richtte zich op onderdelen 

van de organisatie waar door meer efficiëntie meer winst behaald kon worden. Zo 

probeerde zij de ledenadministratie te verbeteren, zodat leden niet meerdere bulletins 

ontvingen en verhuizingen goed werden bijgehouden.  

Tot slot was er in het verslag aandacht voor het ‘verleggen van de 

sympathieën’. Vanaf haar oprichting was het NZG gesplitst in afdelingen die bij veel 

verschillende hulpgenootschappen, kerken en andere organisaties van verschillende 

denominaties geld ophaalden. Door de opkomende ‘classicale bewegingen’ voelden 

veel mensen er niet meer voor om zich in verbinding te stellen met wat voor 

genootschap dan ook. Men wilde of de zending in het algemeen steunen, of de 

classicale actie, waarbij de aandacht op één zendingspost werd gevestigd.  

Aan het einde van het verslag over 1917 staan de inkomsten globaal 

weergegeven. Het beeld werd vertekend door de vertraagde correspondentie. Er 

waren nog geen afrekeningen uit Nederlands-Indië aangekomen.  

Het verslag over de periode van 1 juli 1918 tot 30 juni 1919 laat geen andere 

klanken horen. Ook hier was de geldelijke nood van het NZG hoog en het 

uitgavenpatroon hoger dan het patroon van de inkomsten. Het zag er somber uit 

hoewel de correspondentie met Indië nog niet helemaal was hersteld door de oorlog. 

Verschillende rekeningen waren nog niet ontvangen en waren nog niet verwerkt in de 

jaarverslagen. De neergaande lijn zette zich voort over de periode van 1 juli 1919 tot 

30 juni 1920. Er was geen positief nieuws te vermelden. Het leven was duurder 

geworden en de belastingen waren verhoogd. Men vermoedde dat dit de reden was 

dat de inkomsten aan giften minder waren dan in eerdere jaren. Het jaar 1920 zou 

aanvangen met een tekort van ƒ50.000,-!  

In de volgende periode, 1920-1921, zien we dat het ‘sprokkelwerk’ met 

collectebussen, lectuurverkoop en abonnementsgelden voor het maandblad lichtelijk is 

gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Wat werkelijk een verschil maakte, was een 

groot bedrag aan incidentele betalingen zoals legaten.  

In 1921-1922, het jaar dat het NZG haar 125e jubileum mocht vieren, was er 

wederom een geraamd tekort ter hoogte van ƒ10.000,-. En in het verslag over 1923 

waren helemaal geen cijfers opgenomen aangezien de jaarrekening nog niet was 

opgemaakt. Wel werd er rekening gehouden met weer een stevig tekort op de balans.  
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Voor wat betreft de jaarverslagen moeten we het met de hierboven geboden 

cijfers doen, omdat vanaf 1924 het NZG geen afzonderlijke verslagen en jaarrekening 

meer opmaakte. Vanaf 1918 was er meer samenwerking tot stand gekomen en al 

spoedig ging men ook gezamenlijk verslagleggen. Eerst gebeurde dit in het maandblad 

der vier samenwerkende Zendingscorporaties, dat in 1921 de naam Het Nederlandsch 

Zendingsblad kreeg. Dit blad verscheen zoals gezegd eens per maand en was in zekere 

zin een promotieblaadje voor de zending. Het werd gevuld met schitterende exotische 

foto’s,  met een ‘Memoriam’ over overleden zendelingen, bijzondere vieringen en met 

verhalen van mensen uit het zendingveld. Ook werd in dit blad summier opgave 

gedaan van de inkomsten en werden in sommige gevallen ook ramingen gemaakt van 

uitgaven. Het beeld dat we uit deze publicaties kunnen destilleren is er ook een van 

structurele tekorten. Zonder uitzondering zijn er noodkreten te lezen dat het ‘goede 

werk’ zo geen doorgang kan vinden. Zo begon 1929 met een achterstand van bijna ƒ 

100.000 en het eerste kwartaal van 1931 met een tekort van ƒ130.000. In iedere 

verslaglegging valt hetzelfde sombere geluid te lezen. Met grote koppen boven de 

verslagen probeert men het tij te keren: ‘Onrustbarend’ en ‘Met de inkomsten gaat 

het niet naar wensch’.  

 

Met uitzondering van het begin van de 20e eeuw was er structureel financiële nood bij 

het NZG. De inkomsten bleven achter bij de uitgaven en de uitbreiding van het 

werkveld werd daardoor bemoeilijkt. De overheidssubsidies dekten vanaf het eerste 

decennium van de 20e eeuw grotendeels de kosten van het onderwijzend personeel 

maar de andere kosten van de zending waren dermate hoog dat de balans nooit in 

evenwicht was. Dit zal zeker invloed hebben gehad op de slagkracht van de zending 

en uitbreiding hebben bemoeilijkt. Dat de overheidssubsidies steeds verhoogd werden 

zal enigszins de druk van de ketel hebben gehaald, maar voor uitbreiding was het niet 

genoeg. Dat we de financiële staat van de zending niet als een geïsoleerde factor 

kunnen zien voor het uitblijven van bloei van haar onderwijs, is te zien in het derde en 

laatste hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 3: Nationalisme, een onafwendbare storm     

 

 

3.1  Nieuwe tijden 

 

Rond het begin van de 20e eeuw waren er grote veranderingen in Azië. Ideologieën 

als liberalisme en marxisme drongen door bij de Aziatische volkeren, dus ook in 

Nederlands-Indië. De nieuwe ethische politiek streefde naar verheffing van de 

inlandse bevolking, daarom liet de Nederlandse overheid Indonesische studenten 

studeren in Nederland en op Nederlandse scholen in Indië. Hier maakten zij kennis 

met de westerse ideeën, en vonden overigens daarin ook de politieke en intellectuele 

inspiratie om te strijden voor een sterkere positie van de bevolking tegenover de 

koloniale overheerser.  

Ook andere ontwikkelingen in Azië deden de inlandse bevolking inzien dat 

koloniale overheersing niet vanzelfsprekend was. Zo leidde de militaire en 

economische opkomst van Japan, culminerend in de Japanse overwinning op Rusland 

in 1905, tot een versterking van het Aziatische zelfbewustzijn en opkomende 

emancipatorische bewegingen, ook in Nederlands-Indië.  

De veranderde houding van de Indonesische elite verspreidde zich als een 

trage olievlek over de gehele kolonie en kreeg daarmee zijn weerslag onder de gehele 

inlandse bevolking. Nationalistische organisaties ontstonden, kregen steeds meer 

aanhang en bevorderden dat de vijandigheid tegenover de kolonisator toenam. 

Hoewel de zendingsscholen werden vereenzelvigd met de ‘bezetter’ Nederland, gold 

na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945, het christendom in zijn twee 

varianten van  protestantisme en katholicisme als de enige godsdienst die vanwege zijn 

monotheïstisch karakter volgens de Pancasila officieel erkend kon worden.92 Het 

islamitische nationalisme met zijn vijandigheid jegens Nederlanders was dus 

uiteindelijk niet gericht tegen het christendom. De inlandse christenen behielden in 

elk geval steeds het recht om hun godsdienst te belijden.  

In hoeverre was de vijandigheid tegen de brengers van het christendom gericht? 

Verzetten de opkomende nationalistische bewegingen zich tegen de christelijke 

                                                
92 De Pancasila is de filosofische grondslag van de Indonesische staat zoals vastgesteld vanaf haar 

onafhankelijkheid. 
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zendelingen en missionarissen, en dus expliciet tegen het christelijk onderwijs of 

wilden ze alleen af van het Nederlandse christelijke onderwijs? Zo zullen wij zicht 

krijgen op de mate waarin het confessionele onderwijs in Nederlands-Indië 

‘slachtoffer’ werd van het toenemend verzet tegen de Nederlandse aanwezigheid en 

uiteindelijk een antwoord kunnen formuleren op de vraag in hoeverre het groeiende 

zelfbewustzijn van de Indonesiërs de groei van het zendingsonderwijs remde. 

Om te beginnen is te zien dat zich vrijwel nergens moslims tot het christendom 

bekeerden. Hendrik Kraemer zei hierover: “Er is geen godsdienst waaraan de 

Zending zich resultaatlozer heeft afgebeuld en de vingeren tot bloedens toe heeft stuk 

gekrabd dan aan den Islam”.93 Kraemer gaat er blijkens dit citaat van uit dat ook in 

islamitische gebieden zending is verricht en daar stuk gelopen is op verzet van de 

lokale bevolking. Maar missionaire organisaties hadden een vergunning van het 

gouvernement nodig om te mogen werken in een bepaald gebied. De benodigde 

vergunning werd in de regel echter alleen uitgereikt voor niet-islamitische gebieden, 

simpelweg om godsdienstconflicten te voorkomen.94 De aangehaalde uitspraak van 

Kraemer is niettemin correct, maar om een andere reden. Zending en missie hadden 

geen succes bij de islamitische bevolking, omdat deze sterk gebonden was aan haar 

eigen geloof.  Het is voor een moslim strikt verboden om uit de islam te treden 

(apostasie). Op zo’n uittrede staat volgens de klassieke islamitische sharia de doodstraf. 

Hoewel vanuit de overheid werd getracht het contact tussen christenen en moslims te 

minimaliseren kwam het wel degelijk voor. De invloeden van de zich uitbreidende 

islam en de nationalistische tendensen zijn daarom beslist relevant voor de hiervoor 

geformuleerde onderzoeksvraag. Het is beslist denkbaar dat zij een beperkende 

werking hebben gehad op de groei van het missionaire onderwijsstelsel in Nederlands-

Indië.  

 In dit hoofdstuk wordt eerst, globaal en beknopt, de oorsprong van het 

Indonesische nationalisme beschreven: hoe ontstond het, wat waren de belangrijkste 

nationalistische organisaties en wat wilden deze bereiken, en welke rol speelde de 

islam in dit nationalisme? Vervolgens wordt aan de hand van uitingen van drie 

belangrijke politieke adviseurs aangegeven hoe in de loop van de tijd het beleid van de 

                                                
93 Hendrik Kraemer, The Christian message in a non-Christian world, 7. Meer over Kraemer op pp. 

60-61  

94 Burgers, De garoeda en de ooievaar, p. 109. Dit was anders in missie- en zendingsgebieden in Afrika 

waar missionaire organisaties zelf hun werkterrein konden bepalen. Zie hiervoor Frankema, 2011   
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overheid veranderde ten aanzien van het opkomende nationalisme en de daarmee 

samenhangende maatschappelijke structuren. Daarna geven we aandacht aan de 

invloed van het nationalisme en islam op de missionaire organisaties en daarmee ook 

op het missionair onderwijs. Dit laatste wordt besproken aan de hand van een 

belangrijke exponent van de zending Hendrik Kraemer. Hoe zag hij het nationalisme 

en de islam op zich afkomen en hoe reageerde hij als zendeling daarop? De 

ontwikkeling van het opkomende nationalisme en het streven van de nationalisten 

naar onafhankelijkheid was “als een storm die men lang van te voren zag aankomen 

en waarvan men begreep dat deze uiteindelijk onafwendbaar was.”95 

 

 

3.2 Opkomende nationalistische bewegingen 

 

 

Vanuit de gedachte van de ‘ethische politiek’ was grootschalige uitbreiding van het 

onderwijs één van de belangrijkste manieren om de economische en sociale 

emancipatie van de inlandse bevolking te bewerkstelligen. Dat in een verre toekomst 

de  inlanders op eigen benen konden staan, daar had men in die dagen geen enkele 

twijfel over, en dat tijdsperspectief maakte het tegelijkertijd een acceptabele gedachte. 

De eerste nationalisten hadden daar een andere kijk op. In het begin van de twintigste 

eeuw vormde zich een kleine elite, opgeleid op westerse scholen. Uit hun gelederen 

kwam in 1908 de eerste nationalistische vereniging voort: Boedi Oetomo. De eerste leden 

van deze vereniging hadden redelijk verstrekkende politieke ambities. Zij waren anti-

Nederlands en wilden een vrijer Indië, maar al vrij snel kwam de macht binnen deze 

organisatie te liggen bij de wat conservatievere elementen die geen ander doel 

nastreefden dan bescherming van belangen en waarden van de adellijke elite.96 

Radicaler ging het er aan toe bij de Indische Partij, opgericht in 1912 door 

Eduard Douwes Dekker. Deze partij manifesteerde zich met de leus Indië los van 

Holland en bediende zich van een eigen krant: De Expres. Zowel de partij als de krant 

werden al spoedig verboden.  

Eveneens in 1912 ontstond de Sarekat Islam (SI) Deze organisatie verspreidde 

                                                
95 D. Van der Meulen, Ik stond erbij. Het einde van ons koloniale rijk, p. 100 

96 Dalhuisen, Geschiedenis van Indonesië, p. 94 
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zich razendsnel over de archipel, wat bij de Nederlanders heftige reacties opriep, 

aangezien zij zich nu direct in hun belangen aangetast voelden. In 1919 claimde 

Sarekat Islam  ruim 2 miljoen leden. De prille toenadering van Nederland, ingezet met 

de ethische politiek, maakte plaats voor verwijdering en vijandschap. Eigenlijk 

betekende de oprichting van de Sarekat Islam met haar ambitie van onafhankelijkheid 

het onofficiële einde van de ethische politiek, al bleef dit officieel tot ongeveer 1930 

regeringsbeleid. Maar het beleid werd allang niet meer gedragen door de Nederlandse 

samenleving. Dit werd onder meer zichtbaar in het grootste deel van de Nederlandse 

pers. Met uitzondering van De Locomotief en enkele kleine nieuwsbladen viel zij die 

politiek frontaal aan. Leidinggevend in dit opzicht waren Het Soerabaiasch Handelsblad  

en vooral Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië.97 

De negatieve berichtgeving van deze en andere kranten leverde veel 

persdelicten op waarbij de Nederlandse journalisten vaak niet werden bestraft of met 

een berisping wegkwamen, maar hun Indische collega’s wel werden veroordeeld. Hier 

werd overduidelijk gemeten met twee maten en dit versterkte de verbittering onder de 

nationalisten. Behoud van de kolonie werd het doel van organisaties als De 

Vaderlandsche Club. Zij stonden lijnrecht tegenover Indonesische studentenorganisaties 

als de Perhimpoenan Indonesia98, die een eigen tijdschrift met de naam Indonesia merdeka 

uitgaf wat ‘vrij Indonesië’ betekent. Vanaf 1933 werden veel Indonesische kranten 

verboden of onder nog scherper toezicht dan voorheen geplaatst. Deze 

censuurpolitiek veranderde de kolonie in een politiestaat waarin voor het oog een 

ongekende politieke rust neerdaalde. Echter, onder de oppervlakte leefde onstuitbaar 

het merdeka-ideaal voort, woekerde de haat tegen de Nederlanders en groeide de 

nationale trots.99 De overheid anticipeerde met de oprichting van de zogeheten 

‘Volksraad’ in 1918. Zo probeerde zij een stem te geven aan vooral de gematigde 

Inlanders. De gouverneur-generaal was vanaf toen weliswaar verplicht om bij 

belangrijke beslissingen de Volksraad te raadplegen, maar de macht van dit orgaan 

was beperkt doordat het  alleen adviesrecht had.100 

In de nationalistische kranten werd de islam geroemd als ‘het cement dat 

Indonesiërs samenbindt’ en als middel bij uitstek voor de bevordering van 

                                                
97 Hoogerwerf, Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942, p. 61 en: Dalhuisen, p. 95 

98 Dit was een vereniging van Indonesische studenten die in Nederland studeerden. 

99 Hoogerwerf, p. 61 
100 De eigenlijke oprichting van de Volksraad was in 1916 maar pas in 1918 werd deze geïnstalleerd.  
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nationalisme en vaderlandsliefde. De opkomst van de Sarekat Islam kreeg daarmee een 

positief effect op het deel van de bevolking dat de islam aanhing. Ook inhoudelijk was 

er sprake van een soort islamitisch reveil: moskeeën werden beter bezocht en er was 

sprake van een sterkere verbondenheid met moslims uit andere landen. Dit pan-

islamisme was te zien aan de verwantschap die Indonesiërs voelden met bijvoorbeeld 

het Turkse Rijk: door de SI werd de deelname van dit rijk aan de Eerste 

Wereldoorlog in woord en financieel gesteund.101  

 De anti-Nederlandse en anti-westerse tendensen bij de Sarekat Islam hadden 

niet alleen geleid tot groei van het aantal moslims, maar werkten ook een 

antikapitalistisch sentiment in de hand. Volgens de nationalistische kranten wilden 

buitenlandse firma’s de inlandse bevolking arm houden om zo over goedkope 

arbeiders te kunnen beschikken. Daarbij werd gewezen op de enorme winsten die 

werden gemaakt op olie en suiker, waarvan  de bevolking zelf nauwelijks profijt had.  

De Nederlandse marxist Henk Sneevliet was in 1914 medeoprichter van de 

Partai Komunis Indonesia ofwel de PKI. Deze organisatie had veel verwantschap met de 

SI. Beide organisaties dienden een gemeenschappelijk doel, namelijk 

onafhankelijkheid van Nederland, en zij werkten ook samen. Veel Indonesiërs waren 

lid van beide organisaties. Veel PKI leiders waren tevens zeer actieve SI-leden. Na 

1923 dreven de SI en de PKI echter  steeds meer uit elkaar. Dit kwam doordat het SI-

bestuur de PKI een bedreiging vond voor de eigen partij. Op het partijcongres van de 

SI in februari 1923 werd besloten om de communisten uit te sluiten.102 De PKI 

reageerde furieus en probeerde zoveel mogelijk leden van de SI weg te lokken. Er 

werden zelfs nieuwe bonden opgericht om beter met de SI te concurreren: de 

zogeheten Sarekat Rakjat (SR). Hiermee probeerde de PKI de wind uit de zeilen van 

de SI te nemen, wat ook gedeeltelijk lukte. Het aantal communistische leden nam 

onder de ‘rode’ SI en SR enorm toe, al moet worden benadrukt dat deze zich 

eigenlijk meer lieten leiden door de islam en Javaanse heilsverwachting dan door het 

communisme, simpelweg omdat zij daar maar weinig of geen kennis van hadden.103  

Als tegenreactie richtte de Sarekat Islam ‘groene’ bonden op, naar de kleur 

van de islam. Deze anticommunistische lokale bonden noemden zich Sarekat Hidjau. 

Herhaaldelijk kwam het tot gewelddadige botsingen tussen aanhangers van de 
                                                
101 Dalhuisen, p. 97  

102 Burgers, De garoeda en de ooievaar, p. 189 

103 ibidem 
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communisten en die van de SI, tussen rode bonden en groene bonden. Enerzijds was 

de SI door de communistische aanval verzwakt, anderzijds ging zij zich vanaf nu nog 

sterker als islamitische partij profileren.104 

Het gouvernement ging steeds repressiever optreden tegen deze revolutionaire 

bewegingen. Onder het bewind van de in 1921 aangetreden nieuwe gouverneur-

generaal Fock legde het gouvernement de politieke activiteiten van Indonesiërs steeds 

verder aan banden. In 1926 werden zware strafbepalingen ingevoerd voor verstoring 

van de openbare orde en schending van het gezag. Ook stakingen werden verboden, 

omdat deze de openbare orde zouden verstoren en vanwege hun economisch 

ontwrichtende invloed. Leiders van nationalistische partijen werden opgepakt.  

Naar het voorbeeld van India, waar opstandelingen onder leiding van 

Mahatma Ghandi tegen kolonisator Groot-Brittannië optraden, kozen nationalisten in 

Indonesië vanaf 1921 een koers van non-coöperatie om de zelfstandigheid van 

Nederland te bespoedigen. Alleen werd deze koers op verschillende manieren 

ingevuld. Volgens sommigen moest men uit de overheidsdienst treden, anderen 

zeiden dat alleen de Volksraad geboycot diende te worden. In India was tot de boycot 

van gouvernementsscholen opgeroepen. In Indonesië vond deze oproep vrijwel geen 

navolging.105   

 

 

3.3 Nationalisme & onderwijs 

 

 

Niet alleen het gouvernementsonderwijs, ook het private onderwijs onderging in de 

eerste helft van de twintigste eeuw een grote uitbreiding. Oprichting en uitbreiding 

van onderwijs was ook voor de emancipatiebeweging zelf een belangrijke doelstelling. 

Behalve de Indonesiërs zelf streefden ook andere bevolkingsgroepen dit doel na: in het 

begin van de eeuw waren het vooral de Chinezen die de eerste moderne niet-

gouvernementele scholen oprichtten en twee decennia later hield ook het Indo-

                                                
104 Burgers, p. 189 

105 Ibidem, p. 183 
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Europeesch Verbond106 zich met het stichten van scholen bezig. Maar de 

belangrijkste uitbreiding van het niet-gouvernementele onderwijs werd toch door en 

voor de Indonesische bevolkingsgroep zelf tot stand gebracht.107 

Voor Boedi Oetomo en de Sarekat Islam was de oprichting van scholen meer 

bij- dan hoofdzaak. De eerste organisatie die er wel een hoofdactiviteit van maakte 

was de Moehammadiah, een beweging die zich inzette voor hervorming, dat wil 

zeggen het moderniseren van de hedendaagse islam. Net als de Sarekat Islam was 

deze vereniging in 1912 opgericht, maar zij was niet gepolitiseerd. Tot 1921 werkte zij 

alleen in Jogjakarta; daarna breidde zij zich uit over heel Nederlands-Indië. Net als de 

christelijke zending en missie combineerde de Moehammadiah de verbreiding van 

haar religieuze boodschap met de oprichting van scholen, ziekenhuizen en 

weeshuizen. Behalve Koranscholen richtte zij ook gewone scholen op. Vlak voor de 

Tweede Wereldoorlog waren dat er zo’n zevenhonderd. Voor een aantal van de 

gewone scholen kreeg de Moehammadiah subsidie van het gouvernement.108 

 

 

3.4 Drie overheidsadviseurs over de zich uitbreidende islam 

 

 

Het superioriteitsgevoel van de kolonisator, dat ingegeven werd door zijn succesvol 

imperialistisch systeem, had behalve op de sociaal-economische werkelijkheid ook 

betrekking op de religie. De door de Verlichting geïnspireerde christelijke Europeanen 

wilden moslims opvoeden volgens westerse onderwijsmethodes. In het begin van de 

20e eeuw zien we langzamerhand de houding van het gouvernement ten aanzien van 

de islam en de Indonesische moslims veranderen.  

Laten we dit perspectief nog eens nader belichten en nagaan hoe Nederlanders 

aankeken tegen het proces van groeiend zelfbesef dat zich voltrok onder de 

Indonesische bevolking. In navolging van Steenbrink (1993) passeren drie belangrijke 

vertegenwoordigers van hun tijd de revue, alledrie mannen die de veranderende visie 

                                                
106 Dit IEV werd opgericht in 1919 en verzette zich tegen de aantasting van het Nederlandse gezag in 

Nederlands-Indië. Zij wilde de intellectuele en economische belangen van de Indo-Europeanen 

beschermen en bevorderen.  

107 Burgers, pp. 180-181 

108 Burgers, p. 184 en Dalhuisen, p. 38 
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van de overheid op de islam nadrukkelijk, maar onderling verschillend onder woorden 

hebben gebracht. In chronologische volgorde waren dit Karel Frederik Holle, 

Christiaan Snouck Hurgronje en Godard Arend Hazeu. Alle drie speelden in hun 

positie van Adviseur van Inlandse Zaken een representatieve rol.109  

De eerste van de drie, Karel Frederik Holle, was een self-made man, die al op 

veertienjarige leeftijd in Indië aankwam en toen al begon aan een carrière bij het 

gouvernement. Uiteindelijk zou  hij, op grond van zijn verdiensten in 1871 worden 

benoemd tot honorair adviseur van Inlandse Zaken. Hij scheen te beschikken over 

een fenomenaal taalgevoel en zette een experimentele plantage op, een die 

gekenmerkt was door allerlei innovaties op veel verschillende terreinen. Ook werd hij 

betrokken bij de oprichting van de Kweekschool voor Onderwijzers op Inlandsche Scholen in 

Bandung. Hij liet zich daar meer in,  omdat hij vond dat de inlanders Europees 

onderwijs moesten volgen. Alleen op die manier zouden de inlandse bevolking en het 

gouvernement echt kunnen samenwerken. Daarnaast publiceerde hij veel 

volksverhalen in de volkstaal, het Sundanees, een Javaanse taal. Het gouvernement 

zette vaak vraagtekens bij deze publicaties van Holle in de volkstaal. Men vroeg zich 

af of het onderwijs in het Nederlandse schrift en het Arabische schrift niet voldoende 

was. Inlanders die een betrekking bij de overheid ambieerden konden Nederlands 

leren en men kon Arabisch bestuderen om de Koran te kunnen lezen. Dat was 

genoeg, en er waren veel meer mensen die Arabisch lazen dan Sundanees. Holle 

erkende deze getalsverhouding, maar drong er op aan de  Javaanse talen te blijven 

uitbreiden. Verdere verspreiding van het Arabisch zou vooral de invloed van de 

islamitische fanatici versterken en dat moest voorkomen worden.110 

 Holle zag gevaar in de vermenging van politiek en islam: dát was volgens hem 

het grootste kwaad dat de Nederlanders in Indië bedreigde. Hiermee doelde hij op 

regenten en de door de koloniale overheid aangestelde functionarissen voor 

religiezaken, de penghulu’s, die controle probeerden te krijgen op de pesantren, door 

te eisen dat de leraren door hen gekeurd werden voordat ze een pesantren mochten 

beginnen. Ook bleken deze penghulu’s openlijk het islamitisch onderwijs in hun 

district te propageren en daarmee impliciet het openbaar onderwijs te ontraden. 

Daarnaast zag Holle een groot gevaar voor de koloniale samenleving in de 
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Islamitische broederschap Tarekat. Een aantal invloedrijke penghulu’s was lid 

geworden van deze broederschap. Zij werden door Holle gezien als anti-Europese 

godsdienstfanatici die zelfs bereid zouden zijn om aanslagen tegen Europeanen uit te 

voeren. Omdat de residenten van Batavia en Bandung dat niet geloofden, zag Holle 

zich genoodzaakt zich met deze informatie rechtstreeks tot gouverneur-generaal van 

Rees te wenden.111  

 Daarop startte laatstgenoemde een onderzoek en begon daarmee bij de 

resident van Bandung. Deze bagatelliseerde in eerste instantie Holle’s noodkreet en 

deed hem af als een oproerkraaier, die niet meer in staat was om de zaken helder te 

overzien, en aangezien het hier een oude man betrof die nooit meer van zijn eigen 

plantage afkwam moest de gouverneur-generaal hem zeker niet al te serieus nemen. 

Later trok hij de zuiverheid van Holle’s motieven nog verder in twijfel door te 

suggereren dat diens trouwe vriend Raden Mohammed Musa garen zou spinnen bij 

een religieuze samenzwering. De kinderen van Musa zouden hoge religieuze posities 

kunnen gaan bekleden wanneer diegenen waar Holle zijn pijlen op richtte zouden 

worden afgezet.112   

 Zo werd Holle’s boodschap aan de kant geschoven. Aan het einde van zijn 

leven werd hij ziek en slecht ter been en was uiteindelijk aan huis gekluisterd. Naast 

dat hij ‘zijn Indië’ bedreigd zag door de radicale islam, en hij zichzelf profileerde als 

klokkenluider om dit wereldkundig te maken, vond hij dat individuele moslims hun 

godsdienstplichten vrij moesten kunnen vervullen. We zouden kunnen concluderen 

dat hij streed voor een strikte scheiding tussen religie en politiek. Hiermee liep Holle 

voor op een andere belangrijke vertegenwoordiger van de Nederlandse 

godsdienstpolitiek, Snouck Hurgronje.   

 Christiaan Snouck Hurgronje was een Nederlandse arabist en islamoloog, die 

moslim was geworden om, zoals hij zelf aangaf, de islam van binnenuit te bestuderen. 

Zo wist hij het vertrouwen te winnen van vooraanstaande religieuze leiders in de 

Arabische wereld en later in Nederlands-Indië. Dat hij zichzelf met deze bekering tot 

de islam tot bijzonder controversieel persoon maakte, blijkt wel uit de discussie die 

aan het einde van de 20e eeuw weer oplaaide naar aanleiding van een tentoonstelling 

over de wetenschappelijke verdiensten van deze Nederlandse oriëntalist, die zich in 
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het Arabisch Abd al-Ghaffâr liet noemen. In de bewuste discussie stond centraal: de 

vraag naar de “morele toelaatbaarheid van Snouck Hurgronje’s optreden als man van 

wetenschap en als dienaar van de Nederlandse en Nederlands-Indische regering”.113  

In 1906 werd Snouck hoogleraar Arabisch in Leiden, maar hij bleef politiek 

geëngageerd. Hij correspondeerde met Abraham Kuyper en had veel contact met 

zendingsdirector Gunning. Hij bestreed met kracht de beeldvorming rond zijn 

persoon, zoals de door minister De Savornin Lohman gelanceerde lasterende 

gedachte dat hij achter de leus: “Indië voor de Mohammedanen” zou staan. Hij 

repliceerde dat dit een misvatting was en wees in dit verband op zijn geheel 

belangeloze deelname aan de opleiding van de Rotterdamse zendelingen.114  Hij 

betoogde ook dat zijn interesse voor de islam een tweeledig doel diende. Enerzijds was 

deze interesse wetenschappelijk en wilde hij inhoudelijke kennis vergaren over de 

islam, anderzijds had zij een politiek karakter en wilde hij de invloed van Mekka op 

Nederlands-Indië kunnen beoordelen, dus de maatschappelijke relevantie van de 

islamitische wereld voor de kolonie.    

Snouck was van mening dat de Nederlandse politiek moest breken met de 

opvatting van morele en intellectuele minderwaardigheid van de inheemse bevolking 

van Indonesië. Hij vond wel dat moslims in Indië moesten emanciperen. Snouck, met 

zijn ontzagwekkende kennis van de islam, zag dat in Indonesië een wildgroei aan 

verschillende ‘versies’ van de islam ontstaan was. Deze waren beïnvloed door 

gewoonterecht en weken af van de, in zijn ogen, orthodoxe islam. In navolging van 

Holle vond Snouck dat er maar één manier was om een geëmancipeerde islam te 

verwezenlijken: door het op grote schaal aanbieden van universeel, a-religieus 

hoogwaardig onderwijs voor de inlandse bevolking. Dat zou moslims bevrijden van 

archaïsche gebruiken en klaarmaken voor de moderne tijd. Niet alleen het onderwijs 

moest a-religieus zijn, het hele Nederlands-Indische politieke bestel moest zich zo 

neutraal mogelijk opstellen als het ging om godsdienst. Zo vond Snouck onder meer 

dat het gouvernement de lokale rechtspraak beter moest proberen te overzien en haar 

uniformeren om zo de corruptie en willekeur te bestrijden.115  

                                                
113 Van Koningsveld, P.S., Snouck Hurgronje en de Islam (Leiden 1987), p. 9 Zie hier ook de verdere 

details van deze controverse. Vooral de vraag of hij louter formeel bekeerd was of ook in innerlijke 

vorm, vormt de kern van deze discussie.  

114 Snouck Hurgronje zoals hij was. In: Van Koningsveld, Snouck Hurgronje en de Islam (1987), p. 41 

115 Steenbrink, p. 91 
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De activiteiten van Snouck vielen samen met een intensivering van de koloniale 

politiek in Nederlands-Indië. Het beleid ten aanzien van de islam was daarop geen 

uitzondering. Dat Snoucks eerste Indonesische doctoraalstudent Dr. Husein 

Djajadiningrat de hoogste religieuze autoriteit zou worden in de periode ‘42-’45 had 

hij niet kunnen vermoeden.  

Het is bijzonder verleidelijk om te veronderstellen dat de overheid reeds bij de 

oprichting van de desascholen het doel voor ogen had het islamitisch onderwijs de 

wind uit de zeilen te nemen. Hoewel dit een plausibele gedachte is, konden hiervoor 

nergens sterke bewijzen gevonden worden.  We moeten daarom aannemen dat Van 

Heutsz, de architect van het systeem van desascholen, slechts ethische motieven had 

voor zijn initiatief. Met genoemd systeem had hij het grootste obstakel (financiering) 

voor het ethische doel (onderwijs voor alle inlanders) uit de weg geruimd: de 

dorpsgemeenschap moest immers zelf opdraaien voor de kosten van het onderwijs. 

Dit neemt niet weg dat men gaandeweg doorkreeg dat dit onderwijssysteem 

met voortvarendheid moest worden uitgebouwd: het was de beste manier was om de 

islam in zijn algemeenheid te beknotten. Snouck was een van de belangrijkste 

pleitbezorgers van dit idee. De maatschappelijke ontwikkeling van de inlanders, en 

daarmee de ontwikkeling van het desa-onderwijs, was essentieel om “de overheid, met 

volkomen behoud van haar niet-mohammedaanse karakter, op den duur de achting 

te laten verwerven van niet geheel door geloofsijver verblinde Moslims. Zij zullen 

inzien en erkennen dat de houding van de overheid bestuurd wordt door 

rechtvaardigheid.”116  In het grote enthousiasme van de inlandse bevolking ten 

aanzien van de desascholen, kon men ontdekken dat “dáár in elementair 

volksonderwijs een krachtig middel is gevonden om te komen tot de zoo lang begeerde 

pacificatie […tussen de overheid en de  islamitische inlanders].”117 

De derde adviseur van Inlandse Zaken die Steenbrink aanhaalt, is Godard 

Arend Hazeu. Deze volgde Snouck op in 1907 als adviseur van Inlandse Zaken en in 

1916 werd hij tot regeringscommissaris van Inlandse en Arabische Zaken benoemd. 

Hij kan worden beschouwd als een ethisch politicus. Hij was geen deskundige op het 

gebied van de islam, maar raakte betrokken bij een aantal voor ons zeer relevante 

kwesties zoals conflicten tussen de islamitische bevolking en missionaire organisaties 
                                                
116 De oplossing der Islam-Quaestie in Nederlandsch-Indië. Voordrachten van Snouck Hurgronje. In: 

De Gids, Jaargang 75. (1911), p. 107 

117 Snouck, in: De Gids, p. 115 



  59 

op Noord Sumatra, het openbaar en het christelijk onderwijs voor moslimkinderen, 

de relatie tussen de koloniale overheid en de opkomende nationalistische bewegingen 

als de Sarekat Islam. Ook kreeg hij te maken met een aantal radicale islamitische 

organisaties.   

Door de gouverneur-generaal Graaf van Limburg-Stirum werd Hazeu steeds 

vaker om advies gevraagd betreffende de houding die de overheid moest innemen 

tegenover de Sarekat Islam. Daarmee werd het Binnenlands Bestuur gepasseerd en 

dat werd Hazeu niet in dank afgenomen. Ook werd Hazeu’s begrip van en steun voor 

de Indonesische verlangens naar gelijkwaardigheid geïnterpreteerd als ‘ethische 

waanzin’ en daarmee werd hij mikpunt van persoonlijke kritiek. Zijn benadering van 

Indonesiërs in hun eigen taal vond men ‘slijmerig’. De inlandse beweging moest 

volgens zijn tegenstanders… “met geweld bestreden worden, want geweld maakte 

meer indruk.”118  

Het beleid van het gouvernement was erop gericht de islamitische gebieden in 

te kapselen door ze met een christelijke bufferzone te omgeven. Zo probeerde men 

verdere verspreiding van de islam te voorkomen. In de christelijke gebieden werden 

standaard nooit islamitische dorpshoofden benoemd. Toen op de noordelijke helft van 

Sumatra een christelijk dorpshoofd door zijn zoon werd bekeerd tot moslim, was het 

voor het Nederlands gezag zaak dat hij aftrad. Zijn zoon tekende bezwaar aan bij 

Hazeu. Deze stelde vast dat de anti-islamitische wetgeving niet alleen voor 

verbittering zorgde bij moslims maar ze ook de status van martelaar gaf. Hazeu pleitte 

uiteindelijk met succes voor een beëindiging van dit discriminerende beleid. Ook dit 

succes werd hem wederom door velen niet in dank afgenomen.119  

Hazeu zag, net als zijn voorgangers Holle en Snouck, vooral toekomst in 

versterking van het Europees onderwijs maar herhaaldelijk verzette hij zich, met 

succes, tegen het opdringen van christelijk onderwijs aan moslimkinderen.120  

Bij de totstandkoming van de Sarekat Islam in 1912 was Hazeu nauw 

betrokken. Voor de gouverneur-generaal was dit, mede vanwege het succes van zijn 

bemoeienis, reden steeds de mening van Hazeu en ook van zijn assistent Rinkes te 

polsen. Beiden vonden dat de opkomende nationalistische beweging een zeker 

                                                
118 F.G.P. Jaquet, 'Hazeu, Godard Arend Johannes (1870-1929)', in Biografisch Woordenboek van 

Nederland. 

119 Steenbrink, p. 94 

120 Van der Wal, het onderwijsbeleid, p. 216 
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bestaansrecht toekwam. Hun houding was voor de Sarekat Islam van het grootste 

belang. Zij wist maar al te goed dat de door Hazeu en Rinkes uitgebrachte adviezen 

in grote lijnen het beleid van gouverneur-generaal Idenburg bepaalde. Zowel voor- als 

tegenstanders van de Sarekat Islam oordeelden dat Hazeu en Rinkes zich opstelden 

als ‘adviseurs van de beweging’.121  

We zien in deze periode langzamerhand een stevige oppositiebeweging 

ontstaan die de ethische politiek, ook wel sarcastisch het Hazeuisme genoemd, 

verafschuwde. In de krant Nieuws van de Dag kregen de ethische boodschap en haar 

exponenten er flink van langs. Het lijkt er logischerwijze op dat de polarisatie tussen 

aanhangers en tegenstanders van de ethische politiek een goede voedingsbodem werd 

voor het opkomende nationalisme. Of en in hoeverre de tweespalt in het kamp van de 

kolonisator als katalysator heeft gefungeerd behoeft zeker nader onderzoek.  

  Er is zowel continuïteit als discontinuïteit te ontdekken in het beleid van de 

drie beschreven adviseurs Holle, Snouck en Hazeu en de regering die zij dienden. 

Continuïteit zien we behalve in de visie dat westers onderwijs van groot belang was, 

ook en zelfs vooral in de opvatting dat de islam een bedreiging was en bleef voor de 

status-quo. Hoe moest in vredesnaam een in wezen christelijke kolonisator een land 

besturen waarin zoveel moslims woonden? Discontinuïteit zien we in de benadering 

van de politieke stromingen binnen de islam en in de houding tegenover de lokale 

islamitische bevolking. Daar waar Snouck wees op de gevaren van de gepolitiseerde 

islam en de daarbij komende radicaliseringsrisico’s zien we in het beleid van Hazeu 

juist een tendens van geringe weerstand tegen islamitische politieke organisaties. 

Hazeu’s beleidsvoorstellen aangaande nationalistische en islamitische bewegingen als 

de Sarekat Islam werd gekenmerkt door de opvatting dat de overheid een sturende, 

niet een onderdrukkende rol diende te spelen. Hazeu wilde invloed uitoefenen op de 

Sarekat Islam, omdat hij wel begreep dat deze beweging niet te stuiten was. Zo 

veranderde de rol van de overheid langzaam: de overheersing maakte plaats voor het 

in goede banen leiden van wat onder het volk leefde. Van overheersend naar sturend. 

De ethische politiek deed zijn intrede maar bracht fundamentele onenigheid bij de 

Nederlanders over de juiste reactie op het sterker wordende nationalisme.  

 

 

                                                
121 Glissenaar, D.D., p. 87; Steenbrink, p. 95 
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3.5   Verdere ontwikkeling van het nationalisme 

 

 

In 1927 richtte Soekarno de Perserikatan Nasional Indonesia, ofwel de Partai Nasional 

Indonesia,  de PNI, op. Hij groeide in korte tijd uit tot een van de belangrijkste 

nationalistische leiders. De PNI was een seculiere organisatie, die de 

onafhankelijkheid van Indonesië als belangrijkste programmapunt in het vaandel 

voerde. Twee jaar later probeerde Soekarno de verschillende nationalistische 

bewegingen te verenigen, wat hem in 1929 met de oprichting van de PPPKI122 in 

zekere zin ook lukte. Deze omvattende ‘vereniging’ was misschien op termijn niet zeer 

succesvol, het ontstaan ervan liet wel zien dat Soekarno in staat was verschillende 

organisaties en verschillende persoonlijkheden die elkaar tot dan toe hadden 

bestreden te verenigen.    

 In datzelfde jaar werden de leiders van de PNI, waaronder Soekarno, 

gearresteerd en veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. In de tijd dat hij gevangen 

zat, nam Mohammed Hatta de leiding over, en werd hij het gezicht van de 

nationalistische bewegingen. Hatta was, net als Soekarno, in Nederland geschoold. 

Zijn leidinggevende rol duurde tot 1934, toen hij werd gearresteerd en geïnterneerd 

tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.  

 Het repressieve beleid van de koloniale regering in Batavia zette veel kwaad 

bloed. Telkens wanneer de leider van een nationalistische partij werd gearresteerd 

door de overheid, ging zijn beweging onder een andere naam verder.123 De meer 

gematigde partijen streefden slechts naar meer autonomie, in plaats van 

onafhankelijkheid,  maar ook elke beweging in die richting werd door het koloniale 

bestuur in de kiem gesmoord. Zo werd bijvoorbeeld in 1936 het initiatief van het 

Volksraadlid Soetardjo, om in 1946 een conferentie te beleggen en door middel 

daarvan toe te werken naar meer autonomie voor Indië binnen het 

koninkrijksverband, door de Volksraad direct goedgekeurd. Maar het Nederlandse 

parlement nam twee jaar de tijd om dit voorstel te bestuderen om het tenslotte af te 

wijzen.124  

                                                
122 Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (Vereniging van de politieke 

organisaties van het Indonesische volk) 

123 Dalhuisen, p. 101 

124 ibidem 
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3.6 Welke invloed hadden de nationalistische bewegingen op het 

missionaire werkterrein en daarmee op het missionaire onderwijs? 

 

 

Na bovenstaande schets van de opkomende nationalistische bewegingen, kijken we nu 

naar hun invloed op de ontwikkeling van de missionaire organisaties, waar het ons 

tenslotte allemaal om te doen was. We hebben reeds geconstateerd dat de zending of 

missie in de regel niet actief was in gebieden die al islamitisch waren. Wel werden 

missionarissen en zendelingen door het gouvernement vaak ingezet aan de rand van 

gebieden waar veel moslims woonden om zo als buffer te fungeren tegen verdere 

verspreiding van de islam. Waren ze dus geografisch al gebonden vanwege de door 

het gouvernement opgelegde vergunningplicht, daarnaast blijken zij in groei 

belemmerd te zijn doordat zij door de omgevende islamitische gebieden als het ware 

werden ingekapseld. Maar de zendelingen kregen ook direct met het zich steeds 

uitbreidende nationalisme te maken. Dit aspect dient nu meer reliëf te krijgen. 

 Dat de christelijke organisaties worstelden met het nationalisme, kunnen we 

bijvoorbeeld opmaken uit een referaat dat dr. F.L. Bakker in 1929 hield voor de 

Algemene Vergadering aan de Christelijke Onderwijzersvereniging in Nederlands-

Indië te Magelang. Hij riep hierin de Nederlandse christenen op zich niet te mengen 

in de politieke strijd die door voor- en tegenstanders van het nationalisme werd 

gevoerd. Hij stelde dat Jezus en zijn apostelen dat ook niet hadden gedaan. Wel was 

het volgens Bakker belangrijk om de oorspronkelijke bewoners in hun waarde te zien 

en te laten. Zij moesten niet ‘verwesterlijken’ en tegelijkertijd moesten de zendelingen 

niet ‘verindischen’. De zendelingen moesten vooroordelen zien weg te nemen, want 

het christendom werd gezien als het geloof van het westen en dus van de overheerser. 

Deze vooroordelen waren alleen te overwinnen door een liefdevolle opstelling, 

waaruit kon blijken dat zij, de zendelingen, de inlanders wilden dienen. Maar om echt 

te kunnen overtuigen moesten de zendelingen de taal leren evenals de lokale 

godsdienst, moesten zij de zeden en gewoonten van binnenuit proberen te begrijpen 

en de nationalistische verlangens van de inlanders erkennen. Dat was vooral in deze 

tijd nodig, nu de kloof tussen Europeanen en de inlandse bevolking alleen maar 

groeide. Eén van de oplossingen was, volgens Bakker, om het onderwijs, dat het 

christendom als grondslag aanreikte, veel minder westers te kleuren. Er werden nu 

slechts ‘imitatiewesterlingen’ gecreëerd. En wanneer de zendelingen in directe 
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aanraking kwamen met het nationalisme, zoals bijvoorbeeld bij het 

geschiedenisonderwijs, dan moesten zij de volledige waarheid vertellen, ook wanneer 

die waarheid de Nederlanders in een slecht daglicht plaatste.125 

 Een ander geluid kwam van de zendeling Hendrik Kraemer die leerling was 

geweest van Snouck Hurgronje in Leiden en zijn collega’s zendelingen al vroeg attent 

had gemaakt op het probleem van het opkomend nationalisme. Ook hield hij zich 

veel bezig met de islam, en hij deed dit vanuit zijn visie op de roeping van de kerk. In 

zijn ogen mocht het christendom de islam slechts benaderen ‘in een geest van boete, 

ootmoed en begrijpende liefde,’126 Kraemer zag de islam niettemin als een 

godsdienstig probleem van formaat en ook als een zendingsprobleem. Ook vond hij 

dat de christelijke wereldgemeenschap dit probleem ernstig onderschatte terwijl hij 

van zijn kant juist duidelijk waarnam dat de islam aan het ‘opleven’ was.127 

Naar zijn inhoud vond Kraemer de islam een oppervlakkige religie met een 

extreem simplistisch beeld van God, waarin de meest essentiële, fundamentele vragen 

over het religieus leven niet aan de orde kwamen, laat staan dat er antwoorden op 

werden gegeven. De grootsheid van deze religie lag volgens Kraemer dan ook in het 

feit dat men in de islam volledig ondergeschikt was aan God de Almachtige.128  Deze 

kritische houding leverde hem veel kritiek op, vooral van diegenen die de dialoog 

voorstonden. Zij verweten hem een te arme taxatie van de religieuze diepte van de 

islam.129  

Kraemer zocht naar antwoorden op de vraag hoe de zending diende om te 

gaan met de zich steeds uitbreidende islam. Hoewel hij vond dat de nieuwe 

kerkgemeenschappen die voortkwamen uit het zendingswerk veelal nog niet klaar 

waren voor zelfstandigheid, pleitte hij voor principiële toekenning van autonomie. 

Uiteindelijk dienden deze kerken losgemaakt te worden van de Europese christelijke 

wereld om ze daarmee de meeste kans van voortbestaan te geven. Zover was het 

echter nog lang niet. Kraemer vond dat de inlandse kerken niet gereed waren voor 

een zelfstandig bestaan. Nu gerealiseerd zou dat leiden tot syncretisme en tot 

                                                
125 Bakker, ‘Iets over Zending, Onderwijs en Nationalisme’, De Macedoniër 33. (1929) 

126 Kraemer, The Christian message in a non-Christian world, p. 66 

127 Dirk Griffioen, De godsdiensttheologie van Gustav Warneck, Hendrik Kraemer en J.E. Lesslie 

Newbigin in context, p. 161 

128 Kraemer, pp. 216-217  

129 Griffioen, p. 165 
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aantasting van de puurheid van het christendom. Het Evangelie was volgens hem niet 

een waarheid onder vele waarheden, evenmin was het de uitsluitende waarheid. Het 

was eenvoudigweg ‘de waarheid’.130  

 Het succes van de zending was volgens Kraemer zeer overschat. Zij was nog 

nauwelijks tot de ziel van de lokale bevolking doorgedrongen. De kleine christelijke 

gemeenten bestonden voornamelijk uit vreemdelingen die van buiten waren gekomen, 

de inheemse bevolking was nauwelijks bereikt. Te weinig zendelingen hadden zich 

verdiept in de cultuur van de lokale bevolking, al spraken sommigen de talen goed. De 

christelijke gemeenten in islamitische gebieden werden door de overwegend 

islamitische bevolking geïsoleerd waardoor er jegens veel activiteiten van de zending, 

zoals onderwijs en medische zorg, veel wantrouwen bestond.131  

We kunnen concluderen dat de opkomende nationalistische bewegingen en de 

expanderende islam  belangrijke oorzaken zijn geweest voor  de achterblijvende groei 

van het missionaire onderwijs. Beide factoren maakten het voor de zendelingen 

moeilijker om hun werk te doen. Vooral wanneer de islam eenmaal wortel had 

geschoten leidde dit onherroepelijk tot onvruchtbaarheid van het zendingsveld. En het 

nationalisme werkte een vijandige houding tegen het door de zendelingen 

verkondigde geloof in de hand. Het droeg ertoe bij dat dit geloof als een ‘vreemde’ 

westerse ideologie kon worden beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
130 ibidem, p. 147 

131 Griffioen, p. 172 
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Conclusie en synthese                  

 

 

In deze scriptie is gezocht naar een plausibele verklaring voor de stagnerende groei 

van het confessioneel onderwijs in Nederlands-Indië in de periode tussen 1848 en het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dit opvallende historische gegeven is 

benaderd vanuit drie perspectieven: van bovenaf (de overheid), van binnenuit (de 

organisatie) en van buitenaf (het zendingsveld). De uitkomst is meerledig: uiteindelijk 

moeten we concluderen dat een combinatie van drie factoren remmend heeft gewerkt 

op de groei van het christelijke onderwijs in Nederlands-Indië.  Laten we ze nog eens 

kort op een rijtje zetten alvorens wij tot een gewogen oordeel te komen. 

 De eerste factor betreft de houding van de overheid ten aanzien van het 

zendingsonderwijs. We hebben in hoofdstuk 1 gezien dat deze houding niet constant 

was. Vanaf de jaren 40 van de 19e eeuw heeft de overheid een eigen agenda gehad als 

het om onderwijs ging. In eerste instantie had zij behoefte ambtenaren te creëren in 

verband met hoger wordende administratieve taken. Later, ongeveer vanaf het begin 

van de 20e eeuw, koesterde zij tevens de ethische wens iedere inlander toegang te 

verschaffen tot primair onderwijs. De dominante stroming in de Nederlandse politiek 

was vanaf 1848 liberaal. Zij leidde tot het grondslagenbesluit van 1871, waarin werd 

bepaald dat op alle scholen die gefinancierd werden door de overheid geen 

godsdienstonderwijs meer mocht gegeven worden. Het openbaar onderwijs werd 

derhalve op basis van het principiële liberale neutraliteitsbeginsel ontkerkelijkt. De 

staat behoorde zich, zo werd geredeneerd, niet met godsdienst te bemoeien en dus 

ook niet indirect door het subsidiëren van confessioneel onderwijs. Dit gold in 

Nederland net zo goed als in Nederlands-Indië. Dat bij dit besluit ook angst een rol 

heeft gespeeld  om ook subsidie te moeten verlenen aan het islamitisch onderwijs, mag 

zeer aannemelijk genoemd worden. 

 Wat deed dit met het zendingsonderwijs nu dit geen subsidie meer ontving? 

Men zou verwachten dat het aantal zendingsscholen zou krimpen, maar dit gebeurde 

niet.  Integendeel: het aantal bijzondere scholen bleef toenemen. Het verzet tegen de 

‘subsidiestop’ was hevig. Confessionele partijen in de Staten-Generaal waarschuwden 

dat het werk van de zendelingen in de kolonie nu verloren dreigde te gaan. Terwijl, 

nota bene, het zendingsonderwijs wezenlijk bijdroeg aan het beschavingsoffensief van 

de overheid.  
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Het aantal scholen mag dan toegenomen zijn, de kwaliteit van de scholen liet, mede 

door het gebrek aan financiële middelen, ernstig te wensen over. In contrast met de 

gouvernementsscholen waren de zendingsscholen armoedig. De eerstgenoemden 

waren doorgaans van steen, waren veel mooier en beter ingericht dan de 

zendingsscholen en ook waren de salarissen van de leerkrachten aanzienlijk hoger. De 

zendingsscholen waren doorgaans gebouwd van hout en schoolmaterialen waren 

armoedig. Tegenstanders van godsdienstig onderwijs wezen ook op de povere 

kwaliteit van het onderwijs; het verschilde volgens hen eigenlijk niet zo heel erg van 

het onderwijs op de islamitische pesantren. Ook werden aanwijzingen gevonden dat 

op de Minahassa, het grootste zendingsveld van het Nederlandse 

zendelingengenootschap, de kwaliteit van de zendelingen zelf ook onder de maat was. 

Of dit in vergelijking met de leraren op de gouvernementsscholen een structureel 

verschil was, kan niet zo maar worden beweerd, het dient nader te worden 

onderzocht.  

 De overheid had intussen moeite om haar eigen onderwijsambitie te 

verwezenlijken. Het gouvernementsonderwijs was duur en sloot ook nog eens minder 

goed aan bij de inlanders. Het was te theoretisch, niet praktisch genoeg. Vanwege de 

hoge kosten was het bereik van dit type onderwijs ook niet groot genoeg. 

Langzamerhand ging men het missionaire onderwijs weer meer waarderen als een 

relatief goedkope wijze om het bereik te vergroten en het beschavingsoffensief te 

versnellen. Vanuit deze gedachte is de overheid er vanaf 1895 weer toe overgegaan 

subsidie te verstrekken aan scholen op godsdienstige grondslag. Colijn, voorman van 

de ARP, wilde zelfs het bijzonder onderwijs tot regel maken, met volledige dekking 

van kosten, en het gouvernementsonderwijs tot uitzondering. 

 Kortom, het gaat te ver om te stellen dat de overheid structureel het zendings- 

en missieonderwijs heeft tegengewerkt. In de periode 1871 tot 1895 verstrekte de 

overheid geen subsidies aan het bijzonder onderwijs. Daarna heeft de overheid 

geprobeerd om de zending in te passen in haar onderwijsambitie. Dat in dit proces de 

gouvernementsscholen concurrent werden van de bijzondere scholen, is zeer 

waarschijnlijk.  

De tweede onderzochte factor die een rol heeft gespeeld bij het stagneren van 

het missionair onderwijs is de organisatie van de zending zelf. Hiervoor is de 

organisatie van het Nederlandse Zendelingengenootschap onderzocht. Aan de hand 

van de jaarverslagen van het NZG was te ontdekken dat het bijzonder slecht gesteld 
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was met de financiële gezondheid van dit orgaan. De uitgaven overstegen vrijwel 

constant de inkomsten en men slaagde er maar niet in om de structurele inkomsten te 

vergroten. De organisatie leunde sterk op incidentele inkomsten die door middel van 

collectes, bidstonden en erfenissen werden opgebouwd. Dat deze wijze van 

inkomstengeneratie zeer recessiegevoelig was, speelde het genootschap parten. 

Verweven in het jaarverslag was telkens een verslag van de voorzitter. Het optimisme 

was hierin vaak ver te zoeken. Integendeel, telkens was er weer een noodkreet te lezen 

dat de gelovigen meer over moesten hebben voor de zendingsbelangen.  

De derde factor die onderzocht is betrof het zendingsveld zelf. In hoeverre was 

er een verband tussen de weerstand van de bevolking en het niet tot bloei komen van 

het missionair onderwijs? Dit moet in het licht worden gezien van de politieke 

realiteit. De opkomst van de nationalistische bewegingen en de expansie van de islam 

waren zeer invloedrijk. In het desbetreffende hoofdstuk is nagegaan onder welke 

invloed deze bewegingen opkwamen en welke rol de islam speelde in dit proces. Dit 

was met name belangrijk omdat binnen de islam apostasie verboden is. In wezen ging 

het dus om een strijd tussen het christendom en de islam: gebieden die reeds 

islamitisch waren, bleken voor de zendelingen en missionarissen nagenoeg 

onvruchtbaar. De opkomst van de nationalistische bewegingen, die de islam als het 

‘cement tussen hun stenen’ beschouwde, was dus zeer bepalend voor het falen van de 

doelen van het missionair onderwijs. Wat op zichzelf ook logisch is aangezien het doel 

van de zending botste met het doel van de islam. Beide ‘bewegingen’ wilden immers 

groter worden.  

 

Het is een combinatie van deze drie factoren geweest, ontdekt in de drie geschetste 

perspectieven, die bepalend moet worden geacht voor het opvallend historisch 

gegeven dat de christelijke missionaire organisaties in Nederlands-Indië niet leidend 

zijn geweest bij de onderwijsontwikkeling. Zowel de overheid, als de organisatie van 

de zending, als externe factoren zoals nationalisme en islam hebben hier een rol 

gespeeld, alleen niet in gelijk gewicht. Natuurlijk heeft de subsidiepolitiek van de 

overheid invloed gehad, maar de periode van subsidiestop was kort: slechts 24 jaar. In 

deze periode van tegenwind is het aantal zendingsscholen zelfs toegenomen. Ook de 

organisatorische problemen van het NZG, en dan vooral het matige vermogen om 

voldoende inkomsten te genereren, zorgde voor een zekere rem op de groei van het 

missionair onderwijs dat werd georganiseerd door dit genootschap. Maar veruit de 
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belangrijkste factor die groei van het christelijk onderwijs tegenhield was het 

opkomende nationalisme en de expanderende islam. Nationalistische organisaties 

keerden zich tegen alles wat uit Europa kwam, dus ook tegen de zendelingen en 

missionarissen. Deze evangelisten konden hier geen passend antwoord op vinden. De 

inlanders die christen waren geworden, konden dat blijven, wat we aflezen aan de 

pancasila, de filosofische grondslag van de Indonesische republiek.  
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Bijlagen           

 

Bijlage 1 

Aantallen scholen 

Jaar Aantal 

gouvernementsscholen 

  Particuliere 

neutrale 

scholen 

Aantal  

Zendingsscholen 

1870 260     

1871 263    149  

1872 267     

1877 354    169 

1882 518    176 

1887 519    248 

1892 516    327 

     400 

 Openbare 2e kl. Scholen Desascholen 

openbaar 

Desascholen 

Bijzonder 

  

1907 660 122  725 984 

1908 729   783 1077 

1909 807   862 1191 

1910 953 1161  864 1242 

1911 1050   915 1419 

1912 1151   944 1552 

1913 1189   680 1635 

1914 1166   695 1838 

1915 1202 4448  681 1780 

1916 1404   627 1886 

1917 1479   646 1860 

1918      

1920  7771    

1921      

1922      

1923      

1924      

1925  10769    

1926      

1927      

1928      

1929      

1930  13769 2889   

1931      

1932      
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1933      

1934      

1935  14482 2480   

1936      

1937      

1938      

1939      

1940  15131 2587   

 

Statistische gegevens zijn ontleend aan Hartgerink, De Staten-Generaal en het Volksonderwijs in 

Nederlands-Indië  1848-1918. Ook heb ik voor deze tabel gegevens ontleend aan Van der Wal, Het 

onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940. Deze data zijn onder meer gebaseerd op informatie 

uit het Verslag van het Inlands Onderwijs en dienen met voorzichtigheid te worden behandeld uit vrees 

voor onvolledigheid. Daar waar niets is ingevuld ontbreken cijfers. Dat betekent dus niet dat er geen 

scholen waren. 
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Bijlage 2A: Specificatie van inkomsten en uitgaven van het N.Z.G. in guldens 
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Bijlage 2B: Specificatie van inkomsten en uitgaven van het N.Z.G. in guldens 
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Bijlage 3: Inkomsten en uitgaven van de Samenwerkende Zendingscorporatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB De derde kolom betreft de 

opgave van bedragen die speciaal 

geschonken waren aan het 

N.Z.G. Dit was dus los van de 

eigen inkomsten van het N.Z.G. 
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Bijlage 4 Aantallen leerlingen op gouvernementsscholen en op bijzondere scholen. 

Jaar Totaal 
leerlingen op 
gouvernements 
scholen 

Totaal 
leerlingen op 
bijzondere 
scholen 

% rel 
groep 

Tot.lln % (van 
relevante 
groep) op 
openbare 
scholen  

% (van 
relevante 
groep) op 
bijzondere 
scholen 

1890 82716 32638 1,61 115354 1,15 0,46 
1891 86168 33223 1,67 119391 1,21 0,46 
1892 87637 39734 1,77 127371 1,22 0,55 
1893 91847 42478 1,86 134325 1,27 0,59 
1894 88607 52772 1,94 141379 1,22 0,72 
1895 93325 55421 2,01 148746 1,26 0,75 
1896 94283 55213 2,13 149496 1,34 0,79 
1897 94765 51851 2,07 146616 1,34 0,73 
1898 98528 54199 2,14 152727 1,38 0,76 
1899 102584 81049 2,54 183633 1,42 1,12 
1900 108043 67003 2,36 175046 1,46 0,90 
1901 113046 76862 2,55 189908 1,52 1,03 
1902 121200 84519 2,73 205719 1,61 1,12 
1903 129206 92.445 2,90 221651 1,69 1,21 
1904 145042 104346 3,23 249388 1,88 1,35 
1905 157922 110400 3,38 268322 1,99 1,39 
1906 160377 120842 3,60 281219 2,05 1,55 
1907 165759 126960 3,72 292719 2,11 1,61 
1908 181900 142305 4,11 324205 2,31 1,80 
1909 236476 154919 4,96 391395 3,00 1,96 
1910 316645 167522 6,19 484167 4,05 2,14 
1911 396385 180294 7,43 576679 5,11 2,32 
1912 467225 192733 8,37 659958 5,93 2,44 
1913 534622 183488 8,99 718110 6,69 2,30 
1914 516302 169786 8,59 686088 6,46 2,13 
1915 592667 183968 9,40 776635 7,17 2,23 
1916 668116 193744 10,29 861860 7,98 2,31 
1917 726422 185074 10,76 911496 8,58 2,18 
1918 781962 177064 10,87 959026 8,86 2,01 
1919 695746 167531 9,40 863277 7,58 1,82 
1920 814300 159392 10,01 973692 8,37 1,64 
1921 957698 148155 11,25 1105853 9,74 1,51 
1922 935864 194647 11,35 1130511 9,40 1,95 
1923 971013 205004 11,59 1176017 9,57 2,02 
1924 994833 202082 11,91 1196915 9,90 2,01 
1925 1067357 217445 11,65 1284802 9,68 1,97 
1926 1169397 199938 12,42 1369335 10,61 1,81 
1927 1288576 233081 13,61 1521657 11,53 2,08 
1928 1412940 256790 15,04 1669730 12,73 2,31 
1929 1397848 223416 14,22 1621264 12,26 1,96 
1930 1564836 248109 14,88 1812945 12,84 2,04 
1931 1675739 262339 15,67 1938078 13,55 2,12 
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1932 1709747 263080 15,72 1972827 13,62 2,10 
1933 1685814 264023 15,34 1949837 13,26 2,08 
1934 1675632 268023 15,08 1943655 13,00 2,08 
1935 1723805 271710 15,15 1995515 13,09 2,06 
1936 1788107 287843 15,77 2075950 13,58 2,19 
1937 1857773 297545 16,21 2155318 13,97 2,24 
1938 1962568 327909 16,90 2290477 14,48 2,42 
1939 2030718 343451 17,33 2374169 14,82 2,51 
1940     16,98       

 

NB Relevante groep is het aantal kinderen tussen 4 en 14 jaar in Indonesië in het betreffende jaar 
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Bijlage 5 

 
 Bron: www.historici.nl/media/missiezending/afb/zendingsterreinenindonesie.jpg 
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